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Niculescu — Pascu, 
cel mai bun echipaj 
al tinerilor boberi
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SINAIA, 23 (prin telefon).— 
Azi (n.r. : ieri) vremea a fost 
splendidă pentru desfășura
rea antrenamentelor pe pîrtia 
de bob. Datorită acestui fapt, 
componenții lotului de tine
ret au putut efectua cite trei 
coborîri, de la start pînă 
după virajul 5, în condicii 
foarte bune.

Ca și în prima zi de an
trenament, excelent s-a com
portat echipajul Niculescu- 
Pascu, dar remarcabilă a fost 
și evoluția echipajelor Șan- 
dru-Stavarache și Panajtes- 
cu-Gurgui. Toți acești bo
beri vor pleca vineri dimi
neață. împreună cu antreno
rul Tita Rădulescu, la Cor
tina d’Ampezzo, pentru a 
participa, săptămîna viitoare, 
la campionatele europene de 
tineret.

Mîine (n.r.! azi) vor fi 
efectuate ultimele retușări 
ale pîrtiei dip Sinaia, iar 
simbătă și duminică se vor 
face primele coborîri, contro
late, pe toată lungimea pîr- 
'tiei. In caz că timpul și sta
rea pîrtiei vor permite, bobe- 
rii de la Voința București și 
Sinaia. C păți. Clubul orășe
nesc și _>ucegi Sinaia. A.S. 
Armata București, Metalul 
Roman și Steagul roșu Bra- 
șov| vor participa la prima 
competiție a sezonului, .Cupa 
orașului Sinaia-*. Altminteri, 
ei vor efectua din nou an
trenamente.

M. BOTA, coresp.

în campionatul de tenis 
de masă al juniorilor )
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Destul de fragil la începutul 
săptămînii, panoramicul a lan
sat un S.O.S. insistent sportu
rilor de sezon pentru a căpăta 
consistență. De pe pîrtiile albe 
din Poiana Brașov și Bucegi 
s-au făcut repede auzite 
rile...

Gindurile se-ndreaptă, 
gur, în primul rînd spre
joasele dueluri de la Cervinia, 
unde sperăm să vedem laureat 
bobul lui Panțuru. Sînt și alte 
evenimente internaționale î'n 
lumea schiului, patinajului sau 
hocheiului, dar consemnarea lor 
aparține 
tern — 
agendă

• De
— campionatele naționale de 
biatlon pentru seniori și tineret. 
Deci, importantă modalitate de 
verificare, pentru că biatloniș- 
tii români vor trebui să fie pre- 
zenți — și nu doar atît — la 
Sapporo.

• Ediție jubiliară (a 20-a I) 
a „Cupei Dinamo", rezervată 
specialiștilor în probe alpine. 
Este, înainte de toate, un suc
ces de perseverență al clubului 
bucureștean 
tradiții. Cită 
tul românesc 
tornicii !

panoramicului — ex- 
de mîine. Pînă atunci, 
competițională internă, 
azi, în Poiana Brașov

în crearea unei 
nevoie are spor- 
de asemenea sta

acesta, săritorii sint 
înălțime. Frecvență 
în participare, re-

• Anul 
fi ei la... 
mai mare 
zultate parcă ceva mai promi
țătoare. Acum, 
temerarilor schiori 
la Miercurea Ciuc. 
nu le-o face vreo 
păcat !

• Mai mult ca 
hutul bobului. Pînă in prezent 
sînt toate semnele că la sfîr- 
șitul săptămînii se va disputa 
și primul concurs intern de bob 
din acest an. Deci, pe două i- 
mense ecrane ale pîrtiei cu Vi

rendez-vous-ul 
va avea loc 
Dacă zăpada 
festă. Ar fi

sigur și de-

HOCHEIUL

LEGITIMAȚII 
FALSE

Prima ediție a campidnatului 
celor mai bune echipe ale junio
rilor la tenis de masă a avut un 
debut nedorit. In ședința tehnică, 
prilej cu care 6-au făcut și vali
dările sportivilor (in această com
petiție au drept să participe nu
mai juniorii născuți după 1 iulie 
1951), legitimațiile tip FRTM ale 
jucătorilor Aladar Dobai și Șan- 
dor Benko de la Tractorul Tg. 
Secuiesc prezentau ștersături la 
rubricile privind virsta concuren- 
ților. Organizatorii solicitind bule
tinele de identitate ale celor doi 
sportivi, după unele tergiversări, 
delegatul echipei. L. Bucs, a recu
noscut (și în sens) în cele din 
urmă — că Dobai și Benko nu 
întrunesc condițiile regulamentare 
de pârtieipare.-'depășind virsta. In 
consecință, formația Tractorul Tg. 
Secuiesc a fost eliminată din 
competiție. Urmează, firesc, sanc
țiunile.

Rezultate din prima zi : fete : 
Spartac Buc. cu Șc. sp. Buzău 
5—1, Sinteza Oradea 5—1. Voința 
Buc. cu CSM Iași 5—2, Șc. sp. 
Buzău 5—1, CSO Pitești cu Meta
lul Bocșa 5—4. CSM Cluj 2—5, 
Tehnolemn Timișoara cu Metalul 
Bocșa 5—2. Sinteza Oradea 5—3 ; 
băieți • Politehnica Buc. — MCFT 
Buc. 5—0, Comerțul Tg. Mureș cu 
Sănătatea Tr. Severin 5—0. MCFT 
Buc. 5—2, Metalurgistul Cugir — 
Voința Buc. 5—2, Voința Buc. — 
Sănătatea Tr. Severin 5—0.

Campionatul continuă, azi (de la 
orele 8,30 și 15,30)* in sala Flo- 
reasca.
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Start spre titlurile de campioni

De azi, la Poiana Brașov

BIA TLONIȘTIIIȘI DISPUTĂ TITLURILE

DE CAMPIONI NAȚIONALI
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A Vl-a ediție a cam
pionatului național de 
biatlon pentru seniori se 
inaugurează astăzi dimi
neață, la Poiana Brașov, 
prilejuind atît desemnarea 
noilor deținători ai titlu
rilor, cît și o utilă veri
ficare a pregătirilor efec
tuate în vederea campio
natelor mondiale de la 
Zakopane. Principalul can
didat la primul loc se 
anunță Gh. Vilmoș (cam
pion în 1964, 1965, 1967 
șj 1968), dar «jnse apre
ciabile au
(campion 
Ciinpoia, 
Cercel și 
biatloniști
re remarcabilă în 
sezon. Pentru azi, seniorii
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I

Marcel Comanici, campionul țării la patinaj artistic, reintră 
după o prelungită absență competițională

raje : Cervinia și — sperăm — 
Sinaia.

• Evoluție excelentă în Iu
goslavia și, din nou, hocheiștii 
români își vor măsura — de
sigur figurativ — crosele în- 
tr-o altă confruntare interna
țională. Duminică, „tineretul" 
încearcă afirmarea în compa
nia formației Avtomobilist 
Sverdlovsk, bine cotată în pri
mul campionat al Uniunii So
vietice. Nu e vorba de preten
ții la o victorie, ei de un ro
daj de maximi importanță pen
tru viitorii „tricolori" ai repre
zentativei de seniori. In după- 
amiaza zilei de luni, oaspeții 
primesc replica lotului A, tn 
fapt a naționalei, și fără îndo
ială întrecerea se anunță mult 
mai echilibrată. Se simte că 
„mondialele" bat la ușă...

• Patinajul semnează și a- 
cum pe agenda competițională, 
fără spectaculozitate dar cu o 
regularitate care-i lipsea altă
dată. La Cluj, pe pista din par
cul orașului, viteziștii își dis
pută „Cupa orașelor" la pro
be pentru toate categoriile de 
concurenți. Un spectacol spor
tiv pe care mulți clujeni nu-l 
vor pierde. Poate ceva mai a- 
nonimă, faza pe cluburi a cam
pionatului național de patinaj

— programată între 20 
șt 30 ianuarie — punctează 
un necesar stimulent în crește
rea valorilor existente și in des
coperirea altora, de care, sin
cer vorbind, cam ducem lipsă.

Citeva alte competiții com
pletează panoramicul acestei 
săptămîni.

• In sfirșit! Iată-ne con- 
semnind cu bucurie desfășura-

Dan GARLEȘTEANU
(Continuare' In pag. a 3 aj

și ,C. Carabela 
în 1966), Gh. 

J. Țeposu, Gh. 
N. Bărbășescu, 
cu o comporta- 

acest

au programată cursa in
dividuală de 20 km, cu 
4 trageri.

Tot astăzi, are loc cursa 
de 15 km (3 trageri) a re
prezentanților categoriei 
tineret, ai cărei protago
niști se anunță V, Fon
tana, D. Soiu, N. Horga, 
Al. Szabo, V. Papuc și 
I. Mîrzea (deținătorul 
titlului In 1968).

Duminică dimineața se 
va disputa, pentru prima 
dată, ștafeta 4 x 7,5 km. 
Echipele vor fi alcătuite 
din cej mai buni sportivi 
(seniori și tineret) de la 
Dinamo, A.S.A. Brașov, 
Constructorul Cîmpulung 
Moldovenesc, Clubul oră
șenesc Sinaia ș.a.

BULETINUL 
ZĂPEZII

I
II Serviciul Prevederi de

■ scurtă durată din cadrul 
. Institutului meteorologic

ne-a informat că ieri stra- 
’ tul de zăpadă avea urmă-
■ toarele grosimi în cen- 
; trele în care se practică

schiul : Sinaia — Cota 1500 
35 cm, Vf. Omul 26 cm, 

' Predeal 30 cm. Brașov 
i (oraș) 15 cm, Țarcu-Go- 

deanu 28 cm, Semenic 29
, cm, Băișoara 23 cm, Va

tra Dornei 15 cm. ' a
1 Pentru sfirșitul săptă- I 
i mînii, se prevede ridica- 1

I
minn, ... , .. _ _ .
rea treptată a temperatu
rii. Vor cădea precipitații 
locale sub formă de ploaie, 
lapoviță și ninsoare în 
toate regiunile țării.

din cele multeCîteva observații
culese la congresul

grec. 
Aca- 

Inter-
omitetul olimpic 
In colaborare ea 
cemia Olimpică 
națională Si S.E.G.A-S-. 
a organizat recent, la

Atena, cel de V-lea congres al
Asociației internaționale a ar.tre 
norilor de atletism. Cu acest pri
lej au fost prezentate 1! refe
rate, 2 rapoarte 1* role de
film, toa-e Însoțite, bineînțeles, de 
ample discuții, uneori destul de 
controversate. Discuțiilor- oficiale 
le-au urmat, cum se fntîmplă de 
obicei In astfel de cazuri, multe 
altele In grupuri restrinse, astfel 
că cei 97 de specialiști, reprezen- 
tind 38 de țări, au avut de făcut 
față unul program de lucru ex
trem de încărcat, de rezistență in 
regim de... viteză, ca să mă ex
prim în termeni atletici.
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Asociației internaționale
a antrenorilor de atletism

tru care 
că

4.

ai

sa arl-at
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e multă vreme, patinatorii 
noștri jinduiesc după terenu
rile de gheață, care să le 
rămînă fidele în cea mai 
mare parte a sezonului rece. 
Dar, iernile, mai blînde în

ultimii ani, n-au Jinut cu iubitorii spor
tului cu patine, amăgindu-i de fiecare 
data cu numai două-trei săptămîni de 
îngheț.

Iotă că, acum, o iarnă aspră, dar 
generoasă din punctul de vedere al 
acestor „nemulțumiți", oferă toate con
dițiile pentru o activitate îndelungată 
a vi*ezistilor, lipsiți deocamdată de 
piste artificiale. Mai vrednici, mai plini 
de inițiativă, activiștii sportivi din 
provincie s-au pus pe lucru din pri
mul ceas, transformînd piste de atle
tism, terenuri de baschet, volei, hand
bal și tenis în oglinzi lucii de gheață 
sau folosind pentru patinaj și lacurile 
existente. Lacul din pitorescul parc al 
Clujului, pista de atletism a stadionului 
Tractorul din Brașov, cîteva terenuri de 
sport din Sibiu și din alte orașe cu 
luat această destinație, spre bucuria 
și folosul sportivilor.

Paradoxal — tocmai acum, cînd na
tura a fost darnică — la minus 15—20 
grade, patinatorii bucureșteni de per
formanță au fost nevoiți să ia din 
nou drumul Tușnadului, pentru a se 
antrena (cu prețul unor cheltuieli destul 
de substanțiale) pe familiarul lac Ciu- 
caș. Iar o dată reîntorși acasă, clu
burile și asociațiile cu secții de spe
cialitate din Capitală s-au văzut ne
voite să suporte, pentru ei și pentru 
alți colegi de-ai lor, alte mari chel
tuieli, plătind 270 lei ora de pregătire 
la patinoarele „23 August" și Flo
reasca. Nu-i un lucru bun. Putem chiar 
spune că-i vorba de o anomalie. Oare 
este atît de greu să se amenajeze un 
inel de gheață pe pista unuia dintre 
numeroasele stadioane ale primului
oraș al tării ? N-ar avea de cîștigat . 
sportul, în genere, ca și administrațiile I 
anumitor stadioane de pe urma folo- • ■ 
sirii pistelor de gheață ? Pentru o mai . 
mare rentabilitate, ele nu ar putea I 
fi puse și la dispoziția publicului ama- ■ 
tor de patinai ?

După o „absență îndelungată" — 
membrii comisiei de resort a Consiliu
lui municipal pentru educație fizică și 
sport București au organizat o com
petiție rezervată juniorilor și copiilor, 
pe a;
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I
petiție rezervata juniorilor și copi 
pe aglomeratul dreptunghi de gheața 
artificială de la Floreasca. Nu ar fi 
fost mai avantajos, mai practic, mai 
apropiat âe condițiile regulamentare 
ca aceste întreceri să fi avut loc pe 
unul din lacurile care de-abia aștep
tau ca cineva să le curețe de zăpadă 
și să traseze culoarele de concurs ? 
Cu puțin efort, cu citeva amenajări 
ar fi putut apare și în Capitală mult 
rîvnita pistă de patinaj vi’ezâ, disci
plină în care nu stăm pe roze și unde 
se simte o acută nevoie de cadre. Se 
pare, însă, că inițiativa și spiritul gos
podăresc ale celor care răspund de 
dezvoltarea acestei ramuri sportive 
olimpice au... înghețat Iun. Ar fi tim
pul ca — în ciuda frigului persistent 
— în acest domeniu să se producă 
dezghețul 1

Traian NEAGOE

„CUPA ȘIRNEA6 LA SCHI
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Duminică se va disputa 
in comuna Șirnea (jud. Bra
șov) ediția 1969 a competi
ției de schi „Cupa Șirnea", 
care va reuni cele mai bu-

ne elemente formate de cen
trele de schi din județul 
Brașov. Competiția este pre
cedată și urmată de un bo
gat program folcloric.

pista de tartan, care au creat să- 
ri tori lor o senzație cu totul deo
sebită. nouă, de ușurință și pe 
care i-a ajutat in mod concret. 
Befe^ndu-se La adaptarea la alti
tudine. Andri Daniel a subliniat 
și el că aceasta a fost exclusiv 
o problemă de individualizare.

Pe Bob Beamon, atletul nr 1 
al Jocurilor dtn Țara aztecilor, 
specialistul francez il considera, 
încă Înaintea întrecerii. capabil 
de o performanță ‘ in jur de 
S 50—S.60 m. Victoria acestuia n-a 
fost pentru eî cituși de puțin o 
surpnză. Exces;-onalu! său record 
de 8,9o m a fost rezultatul unui 
elan bun. ritmic, al unui prag 
pnns la milimetru și al unei des
prinderi executate din fleet area 
redusă a piciorului de bătaie, a 
ultimului pas mai lung, a flexiu
nii pronunțate a penultimului pas 
și. bineînțeles, a aterizării foarte 
bune a săritorului american.

Despre triplu, a cărui desfășu
rare n-a putut-o totuși urmări în 
cele mai bune condițiuni, Daniel 
remarca faptul că tartanului i se 
datorește sporul neînchipuit de 
mare al performanțelor olimpice, 
câ acest ajutor, după părerea sa. 
este de Ordinul a 30—50 de centi
metri (!). La Mexic el a remar
cat o generalizare a tehnicii de 
viteză, păstrarea trunchiului pe 
verticală și agațarea pistei, dina- 
inte-înapoi. cu piciorul de bătaie 
în executarea celor două desprin
deri de după prag. In ceea ce

prof. Gh. ZIMBREȘTEANU 
antrenor federal

(Gontinuare tn pag a < a)

Ștacheta își așteaptă săritorii, tribunele 
pentru

spectatorii. Noua sală de atletism este gata 
concurs

t 11 •• •
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AGENDĂ COMPETITIONALĂ ÎNCĂRCATĂ
Q Avtomobilist Sverdlovsk dispută primul meci la Miercurea Ciuc • Săptămina viitoare 

— inaugurarea competițională a patinoarului artificial din Poiana • Unde se vor disputa 

jocurile România — Elveția • Selecționata de tineret in Franța ?

începînd de mîine, echipa 
Avtomobilist Sverdlovsk, din 
prima ligă a campionatului 
sovietic, va întreprinde un 
turneu de cîteva jocuri în 
țara noastră. Mîine, jucăto
rii sovietici vor evolua la 
Miercurea Ciuc în coiupa- 
nia echipei locale Avîntul. 
Duminică și luni, de la ora 
18 formația oaspe va juca 
la’ București, în primul meci 
cu selecționata de tineret, 
iar în cel de-al doilea cu 
echipa reprezentativă.

★
în cursul săptămînii viitoare 

formația reprezentativă a Bul
gariei va întreprinde un turneu 
de mai multe jocuri în țara 
noastră. în prima partidă, ju

cătorii bulgari vor evolua la 
Miercurea Ciuc, avind drept ad
versar echipa Avîntul din a- 
ceastă localitate. Jocul se va 
disputa în ziua de joi 30 ianua
rie, după care formația oaspe se 
va. - deplasa la Poiana Brașov 
unde în zilele de 1 și 2 fe
bruarie va evolua în compa
nia selecționatei de tineret a 
României. Cu prilejul acestor 
ultime două partide se va face 
și inaugurarea competițională 
a noului patinoar artificial din 
această localitate montană.

★
într-o telegramă primită re

cent la federația noastră, forul 
de specialitate elvețian anunță 
că cele două partide dintre se

lecționatele României și Elve
ției vor avea loc la 31 ianuarie 
in orașul Thun și la 1 februa
rie în localitatea Chaux des 
Fonds. In ce privește al trei
lea ' reci, solicitat de federația 
română, s-a comunicat că el 
nu a fost încă perfectat.

★
La federația noastră de spe

cialitate a sosit o scrisoare din 
partea forului francez, prin 
care acesta invită, în a doua 
jumătate a lunii februarie, o 
echipă română la un turneu în 
această țară. Este probabil să 
se răspundă afirmativ la aceas
tă invitație, urmînd ca depla
sarea să o efectueze selecțio
nata de tineret.

Casa mult visată a atletismului
Cu două decenii în urmă, at- 

lețil bucureșteni intrau într-un 
fost grajd regal de pe cheiul 
Dîmboviței, așterneau pe jos 
zgură și începeau să concureze, 
semnînd astfel actul de naștere 
al atletismului hibernal. Spa
țiul sălii de lingă podul Cotro- 
ceni nu permitea decit alergări 
pînă la 30 metri și sărituri cu 
elan redus. Dar, era un în
ceput...

Apoi, pe rînd, pantofii cu 
cuie au brăzdat zgura de la 
Floreasca II, Viitorul și Steaua, 
fiecare din aceste săli repre- 
zentînd un pas înainte față de 
ceea ce fusese, mai aproape de 
ceea ce trebuia să fie...

Șl, în sfirșit, a fost făcut ul
timul și cel mai important

pas : splendidul edificiu din 
parcul ,,23 August", înălțat a- 
nume. O casă proprie a atle
tismului, o clădire ridicată din 
temelii numai PENTRU AT
LETISM. Terminarea construc
ției acestei săli constituie încă 
o recompensă pe care statul o 
oferă sportului nr 1 al Olim
piadei, pentru medaliile aduse 
din Mexic...

Printre caracteristicile teh
nice : înălțimea — 12 m (un 
prăjinist exclama : „Nu ne va 
mai fi teamă că atingem ta
vanul cu picioarele") ; lățimea— 
32 m (cît trei săli Floreasca II 
puse una lingă alta): lungimea 
— 71 m, dar cu posibilități de a- 
lungire, permițînd construirea 
unei piste circulare. Deci, peste

citva timp, poate chiar în viito
rul sezon de iarnă, alergări de 
semifond și fond pe teren aco
perit I Spațioasă, luminoasă, 
aerisită, clădirea este așa cum 
și-au dorit-o dintotdeauna at- 
letii.

Miercuri seara, la unul din 
primele antrenamente, au in
trat în sală pe rînd și copii, 
și juniori, și atleți cu vechi 
state de serviciu ; fiecare, pă- 
trunzînd pentru prima oară în 
sală, găsea un cuvînt de ad
mirație, își exprima sentimen
tele cam în felul acesta : „Mag
nific”, „Colosal", „Aici să tot 
alergi", „Aici să tot sări", „For
midabil"...

Toate exclamațiile de bucu
rie ale atleților și ale antre

norilor demonstrează că, în 
sfirșit, a fost împlinit un mare 
deziderat : atletismul are casa 
mult visată...

Adrian IONESCU

P.S. — Inaugurarea oficială 
se va face prin concursul re
publican al juniorilor mici. 
Simbătă și duminică vor fi pre- 
zenți la start numeroși compe
titori, veniți de pe - întreg cu
prinsul țării și care — chiar 
dacă au avut uneori condiții 
mai dificile — s-au pregătit a- 
siduu pentru concurs. Sperăm 
ca performantele lor să fie pe 
măsura solemnității momentu
lui.
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De ce au fost mai grele halterele pentru sportivii noștri
Se pare că halterele au fost 

în 1968 prea grele pentru spor
tivii noștri I Nu de alta, dar re
zultatele lor din anul trecut au 
fost cu 
cele la 
titlu la 
tul la
cîteva recorduri republicane — 
iată bilanțul acestui an.

ÎMPINSUL - INCORECT I
Smulsul — foarte slab î

mult mai slabe decît 
care ne așteptam. Un 
„Cupa Dunării", un al- 
Balcaniadă, precum și

trenament. Altfel, există peri
colul ca sportivul să învețe' de 
la început mișcarea în mod gre
șit și să aibă dificultăți în pri
vința mobilității. Iată de ce, 
antrenorii noștri trebuie să a-

Dacă privim fișele de re
zultate vom constata două ade
văruri supărătoare: majorita
tea halterofililor noștri au ra
tat foarte multe încercări la 
„împins’’ (din cauza mișcării 
incorecte), iar la „smuls" re
zultatele lor au fost foarte sla
be față de nivelul Internațio
nal. în asemenea condiții, tota
lul la cele trei stiluri a rămas 
în urmă cu zeci de kilograme 
față de performanțele haltero
fililor din alte țări. Sportivii 
bulgari, care au cucerit 6 ti
tluri balcanice, au cîștigat de
tașat întrecerea cu reprezen
tanții noștri, la unele categorii 
cu o diferență de 30—40 de ki
lograme ! Se înțelege că marile 
progrese nu se pot obține fără 
o creștere apreciabilă a per
formanțelor la „smuls”. Acesta 
este un procedeu tehnic dificil, 
care se învață cu multă per
severență și răbdare și care 
cere o 
viteză, 
pentru 
tați se
ciții suplimentare, care trebuie 
făcute încă de la primii pași ai 
tînărulul sportiv în sala de an-

H
corde o deosebită atenție mun
cii corecte cu tinerii halterofili. 
Astăzi, în lotul național se află 
o serie de sportivi cu deprin
deri greșite, motiv care expli
că limitarea performanței.

ÎNCĂLZIREA, 
GREUTATEA CORPORALA 

ȘI... FUMATUL

pregătire multilaterală : 
mobilitate, forță. Dar 
însușirea acestor cali- 
impun o serie de exer-

Ne miră foarte mult că unii 
sportivi, cu suficientă expe
riență internațională, nu au în
țeles încă rolul șl Importanta 
încălzirii înainte de concurs. 
Aplicînd formula „să nu-ți 
pierzi forța... în vestiar", halte
rofili ca G. Teleman, Gh. 
Mincu și alții neglijează încălzi
rea. La Leningrad, la cam
pionatele europene, am pu
tut urmări cum își făceau 
încălzirea marii campioni : timp 
de aproape 20 de minute ei 
lucrau intens cu greutăți mari, 
ajungînd să transpire serios. 
Sînt foarte indicate și masajele 
și frecțiile (mai cu seamă la 
acei sportivi care au o masă 
mare de mușchi) pe care însă 
unii dintre halterofilii noștri 
refuză să le primească.

Regimul rațional de slăbire 
are un mare rol în comporta
rea sportivului în concurs. 
Multi procedează Insă greșit 
atunci cînd slăbesc în ultima 
zi două sau mal multe kilo
grame, pentru ca după cîntarul 
oficia] să pună la loc greu
tatea pierdută (prin consum de 
lichide și alimente) ! Slăbirea 
ideală se face cu cîteva zile 
înainte de concurs cu tendin
ța de a avea cu cel puțin 50 de 
grame sub limita maximă pre
văzută do regulamentul cate
goriei.

Si încă ceva : s-a discutat și 
despre fumători. Majoritatea 
sportivilor fruntași (printre care 
Rusu, Mat, Herghelegiu) fu
mează în mod exagerat la an
trenamente și chiar înainte de 
concursuri ! Cit de dăunător 
este acest obicei, îndeosebi 
pentru sportivii de performan
ță. este inutil să mai discutăm. 
Dar antrenorii care sesizează 
și tolerează acest fapt n-eu 
nimic de spus 7

-OMENTARII OLIMPICE

MAI MULTI DECARI
7

Ion OCHSENFELD

De la F.R. de patinaj

în ședința sa din 21 ia
nuarie crt. Biroul federal a 
hotărit sancționarea patinato
rului Chioșc a Marian cu a- 
vertisment și scoaterea din 
lotul republican de patinaj 
artistic, pentru acte de in
disciplină comise cu ocazia 
concursului internațional de 
la București (27—29 XII).

• Sc Impune un sprijin consistent pc plan

local 0 Rezistenta trăgătorilor este Inca

scăzuta 0 saltul calitativ trebuie consolidat

prin pregătiri intense#se cere

spirit de colaborare • care

PENTRU TIRUL ROMANESC! slnt criteriile de apreciere a

muncii antrenorilor ?

Așadar, situația este da
ră : față de Olimpiada 
precedentă de la Tokio 

(o medalie de argint și 10 p), 
bilanțul trăgătorilor români 
la J.O. din Mexic este aproa
pe aceiași — doar două punc
te în minus. Pasivul trebuie 
pus pe seama țintașîlor de la 
talere și skeet cane n-au în
registrat nici un loc în pri
mii șase. S-ar putea invoca și 
faptul că Dumitrescu, Flores- 
cu și Sencovici nu au benefi
ciat de asistența unui antre
nor de specialitate, ca de pil
dă colegii lor de la probele 
cu glonț (doi tehnicieni: ing. 
Petre Cișmigiu și Mihai Toa- 
der). Este adevărat că antre
norul federal Marcel Vasiliu, 
deși a însoțit pe trăgătorii cu 
arma cu alice în cîteva com
petiții internaționale, a fost 
totuși absent la „europenele" 
din Belgia, ca ți la jocurile 
din Mexic. Nu credem însă că 
menirea unui antrenor la un 
campionat mondial, european 
sau la J.O. este aceea — așa

cum susțin unii — de ,.a se
siza modificările sistemului de 
pirghii în vederea obținerii 
celei mai convenabile poziții 
de tragere a sportivilor". Fă
ră îndoială, prezența antreno
rilor în concursuri este nece
sară, dar nu pentru a mai 
da indicații tehnice. Corijări
le, îmbunătățirile de aseme
nea natură pot fi aduse pe 
întregul parcurs al procesu
lui de instruire, cînd și în
drumările corespunzătoare ca
pătă eficiența cuvenită și nu 
într-o întrecere de amploarea 
Jocurilor Olimpice Dar, așa 
cum s-a mai arătat, rezulta
tele slabe ale celor trei tră
gători în Mexic au provenit 
din alte motive.

Că evoluția reprezentanților 
tirului românesc putea fi mai 
bună la J.O, este adevărat. De 
ce n-a fost ea mai reușită ? 
Cauzele trebuie căutate nu nu
mai în comportarea din Me
xic, ci și în pregătirea de aca
să.

de

VIVAT ACADEMIA!
MAGNA 

CUM
LAUDAE!
Intervievată, în cadrul an

chetei inițiate de ziar asupra 
„Compatibilității celor două 
activități ale studentului- 
sportiv: tNVATATURA Șl 
SPORTUL", baschetbaliste 
ECATERINA VOGEL ne-a 
declarat: „Reușita constă în 
seriozitatea cu care abordezi 
lucrurile, în felul cum îți 
dozezi efortul și știi să-ti 
distribui timpul. Numai res- 
pectînd acești parametri 
poți rezolva, cu succes, ne
cunoscutele examenelor și 
ale performanței sportive". 
Iată mărturii care nu țin de 
abstractul supoziției, ele gă
sind, în activitatea practică 
a studentei și sportivei Vo
gel, cea mai ideală confir
mare.

Născută la 1 mai 1946 la 
Brașov, Kati — cum o alintă 
prietenii — cunoaște de 
mică lumea sportului, atmo
sfera familiară (tatăl — fot
balist, mama — jucătoare de 
tenis) fiind deosebit de pro
pice unor astfel de contacte. 
După ce învață înotul și rea
lizează coborîri cu schiurile 
de la diferite nivele ale alti
tudinii, reușește, în clasa 
a Vl-a, să treacă ștacheta 
ridicată la înălțimea unui... 
titlu regional și să câștige 
cîteva concursuri la „gar
duri". Apoi, după două cam
pionate de handbal, cu echi
pa Școlii sportive din Bra
șov, și o suită de antrena
mente pe terenurile de tenis 
(eternă iubire!), ea se de
cide pentru sportul înălți
mii (baschetul), căruia îi și 
declară fidelitate deplină. 
Numai că, profesoara el de 
pian, văzîndu-și minate con
certele prin absența prim- 
solistel Vogel, îi interzice 
sportul, care i-ar putea com
promite 
Kati se 
practice, 
cuns.

prezența sa în com- 
internaționale o 
curând, obligând-o, 
să rezolve marea

digitația. Și, astfel, 
vede nevoită să-l 
o perioadă^ în as-

Solicitările lotului de ju
nioare si 
petițiile 
descoperă 
totodată,
dilemă. în care baschetul a 
avut cîștig de cauză.

Conștiincioasă și perseve
rentă, sportiva Vogel a ajuns 
astăzi una dintre primele ju
cătoare ale echipei sale (Po
litehnica București) și ale 
primei reprezentative, reci
talurile sale baschetbalistice, 
îndelung aplaudate, demon
strând o virtuozitate de 
maestru.

Studentă în anul TV al 
Facultății de slavistică din 
cadrul Institutului de limbi 
străine din București, Eca- 
terina Vogel a reușit perfor
manța ea în anii de studiu 
să nu-și amine nici un exa
men și să le promoveze pe 
toate eu calificative supe
rioare. Lucru pe care îl va 
reconfirma, cu siguranță, și 
în aceste zile, cînd se va 
prezenta în fața exigenților 
ei examinatori din facultate.

O dată trecute aceste 
furci caudine, precum și 
apropiatul meci cu Akade- 
mik Sofia din cadrul semi
finalelor „Cupei campioni
lor europeni", Ecaterina Vo
gel va trăi cel mei fericit 
eveniment al tinereții : căsă
toria cu biologul Alin Savu, 
apreciatul baschetbalist al 
formației Steaua. Eveniment 
cu ocazia căruia le dorim... 
coșuri cu noroc și fericire !

Nușa MUȘCELEANU

I

■
■ MUNCA DE

DUPĂ
însemnat centru universitar 

pe harta învățămîntului ro
mânesc, Brașovul cunoaște și 
o puternică mișcare sportivă. 
Studenții și studentele orașu
lui de la poalele Tîmpei se 
dăruiesc cu pasiune practică
rii sportului. Sportul studen
țesc brașovean a încrustat în 
paginile istoriei sale numele 
conferențiarului dr. Victor 
Stănescu, prorector al Institu
tului Politehnic, șefului de lu
crări Nicolae Boș, asistentu
lui univ. Victor Dogaru, asis
tentului univ. Șerban Boban- 
cu, asistentului univ. Dan Bi
ci ian.

O nouă fațetă a căpătat 
sportul studențesc brașovean 
and în 1966 primii 33 de stu
denți au pus bazele „CLUBU
LUI --------------------------------
TAR 
cele 
chet. 
ființate, studenți și 
nori aveau misiunea 
de a se impune atît pe te
renurile de sport, cit și în 
atenția inimoșilor brașoveni. 
După doi ani Politehnica Bra
șov a început să rivalizeze 
cu cele mai puternice clu
buri sportive studențești 
din țară. Alături de vechile 
secții au luat ființă altele noi: 
fotbal, atletism, gimnastică, 
judo, tir. tenis de masă, șah. 
Cei 33 de „înaintași" au reușit 
să atragă alții și acum clu
bul numără 225 de sportivi, 
dintre care 80 dețin categoria 
I și a II-a de clasificare.

A vorbi la modul general 
despre activitatea sportivă 
desfășurată în cadrul clubu
lui de către studenții brașo
veni înseamnă a ne limita 
doar la o simplă... beție de 
cuvinte. De aceea, vom pre
fera să prezentăm pe rînd 
cele mai importante secții 
ale clubului.
. SECȚIA DE BASCHET 

ÎN FRUNTE

SPORTIV UNTVERSI- 
POLITEHNICA*. în 

patru secții (volei, bas- 
handbal, schi) abia în- 

antre- 
grea

Secția de baschet, care cu
prinde un valoros lot de ju
cători antrenați de asist Dan 
Bâdescu o vcm trece in frun
te. Motivul ? EZhipa a reușit 
după o activitate de doi ani 
în categoria B să promoveze 
in A, unde își apără — pînă 
acum cu succes — locul cu
cerit. Dintre membrii echipei 
care s-au impus atenției, da

PERSPECTIVA

DOI
tontă realelor calități de care 
dispun, amintim pe Nicolae 
Birsan, Francisc Dikai, A- 
drian Iliescu și Dan Bădescu, 
primii doi selecționați în lo
tul național, iar ceilalți în 
cel de tineret.

Studentele, ținîndu-se în a- 
propierea băieților, activează 
în a doua categorie a țării. 
Ocupantele locului 4 în ediția

ANI...

Recenta analiză a activității 
desfășurate în cadrul Clubului 
sportiv I.E.F.S, a prilejuit o 
interesantă confruntare între 
plusurile șl minusurile exis
tente la această unitate de mar
că în sportul de performanță 
românesc. O confruntare la mo
dul foarte augmentat, vis-ă-vis 
de alte organisme asemănătoare, 
pentru că, într-un fel sau altul, 
clubul I.E.F.S. este singurul care 
își are asigurată, prin definiție, 
pregătirea teoretică și practică : 
studenții acestui institut au ca 
materie de bază... educația fi
zică și sportul.

Și lucrul acesta se simte: 
opt echipe în campionatele na
ționale ale diviziei A, candidați 
la cucerirea titlurilor republi
cane la patinaj artistic, schi al
pin fete, gimnastică artistică, 
purtătorii ecusonului I.E.F .S. 
fiind reprezentanții cei mai de 
seamă ai universitarilor în spor
tul de performanță românesc. 
De asemenea, trebuie adăugate 
și cele patru echipe din divi
zia B, dintre care două (volei 
băieți și handbal fete) au mari 
șanse de a se califica în prima 
categorie, deși valoarea lor este 
medie. (Dar aici, o analiză, 
chiar șl turnară, ar presupune 
Investigații în însăși structura 
sistemului nostru competițional.

în care — deocamdată — stagiile 
valorice Intermediare nu reu
șesc să-și exercite logic rolul 
de pepiniere ale vîrfurilor. fiind 
mai degrabă niște locuri de re
fugiu pentru cei care au pier
dut speranțele marii perfor
manțe).

Tocmai de aceea s-a socotit 
necesar ca în perioada imediat 
următoare să se pună accent 
Pe împrospătarea loturilor, a- 
cordîndu-se un larg spațiu 
muncii de perspectivă. în da
rea de seamă se arătă: „Prin 
munca de perspectivă înțelegem, 
în primul rînd, asigurarea în 
permanență a efectivelor echi
pelor și secțiilor cu studenți 
din anii MAI MICI (s.n.) capa
bili de a deveni titulari la mo
mentul oportun". Indiscutabil 
că în sprijinul acestei idei de 
o mare justețe ar veni o muncă 
mai perseverentă de atragere 
ca studenți ai institutului a ele
vilor care fac sport de perfor
manță, ca și înființarea unor

centre de copii și juniori. A- 
ceasta ar contribui și la crește
rea valorică a formațiilor.

O problemă importantă : ban
ca rezervelor. Desigur că expe
riența trecută a permis afir
mația categorică făcută în ca
drul ședinței: „»â nu repetăm 
stagiile exagerat de mult satis
făcute de sportivi pe banca re
zervelor". Iată un lucru esen
țial, deoarece fiecare sportiv, 
și eu atit mai mult în anii afir
mării, trebuie să aibă posibili
tatea de a-și verifica pregătirea 
și calitățile în cadrul echipei, 
în jocuri oficiale cu miză.
5 „Trebuie să fim convinși de 
faptul că preluind în anul l tot 
ceea ce dau mai bun liotele, 
școlile sportive, secțiile de ju
niori, avem misiunea de răs
pundere de a modela aceste ti
nere talente și a le înscrie 
circuitul valorilor naționale, 
tU în perioada studenției, cit 
după absolvire, tnțelegind în 
cest mod problema, ne vom în
deplini menirea de eșalon im
portant al sistemului mișcării 
noastre sportive."

Rămîne doar ca această idee 
nobilă să-și găsească împlini
rea deplină.

precedentă se pregătesc, sub 
conducerea asist, univ. Gh. 
Roșu, să obțină un rezultat 
mai bun. Și, pentru că ta
bloul de onoare cuprinde cî
teva nume le facem loc în a- 
ceastă succintă
Elena Mareș, Lucia 
nu, Ana Benedec, 
Grofu.

O secție în care 
încearcă să-și refacă presti
giul pierdut este cea de volei. 
Sub bagheta asist. | univ. 
Adrian Prescorniță, actuala 
echipă, care se caracterizea
ză prin trei elemente esen
țiale : echilibru fizic, medie 
de. înălțime foarte bună, cu
noștințe tehnice ridicate, as
piră să revină în primul plu
ton al țării. Antrenorul se 
sprijină pe aportul jucători
lor Dan Bidian, Șerban Bu- 
zescu, Iosif Geiger, Dumitru 
Dragoman. Trebuie să mai 
amintim aici și voleibalistele, 
care încearcă cu răbdare 
să-și impună... punctul de ve
dere.

SCHIUL PROMOVEAZĂ 
CAMPIONI

Printre sporturile care sînt 
la loc de mare cinste în ve
chea cetate a Brașovului se 
numără, bineînțeles, schiul. 
Pentru studenții brașoveni a- 
cest sport se confundă cu 
multitudinea de titluri de 
campioni republicani univer
sitari, care, evident, îi'obligă. 
Antrenați de lector univ. Con
stantin Diaconescu. schiorii 
Nicolae Stinghe, Nicolae Cre- 
țoi. Ștefan Bortnic, Ion Rota
ru, Mariana Adreescu. Ada 
Braun se pregătesc asiduu 
pentru noul sezon competițio- 
nal, care prevede, printre al
tele. și cea de-a doua ediție a 
„Cupei Politehnica*, ce se va 
desfășura la Predeal ți unde 
sînt invitate echipe universi
tare din U.R.SS.. Ungaria, 
Cehoslovacia, Bulgaria, Polo
nia, Iugoslavia, Italia, Fran
ța, Austria.

Șeful de lucrări Dumitru 
Vlaicu a pus în cadrul clu
bului bazele secției de tir.

prezentare :
Ploieștea- 

Viorica

studenții

Cei 12 studenți, dintre care 
se remarcă Florin Țiței, Ser
giu Sigorschi și loan Boțea, 
vor să demonstreze că acest 
sport este și o „materie" com
plimentară „cursului de vînă- 
toare* pe care mulțl dintre 
ei îl audiază la Facultatea 
de silvicultură. Totuși, lipsa 
de material necesar desfășu
rării unei bune activități îm
piedică pe trăgători să se 
antreneze în condiții optime. 
De aceea, credem că este ne
cesar să i se acorde mai 
multă atenție pentru ca an
trenorul să nu fie nevoit să-și 
împrumute sportivii cei mai 
buni altor asociații.

Locul al treilea ocupat în 
campionatul republican uni
versitar este cartea de vizită 
a secției de atletism, antrena
tă de asist, univ. Mihăică 
Cibu.

MAI MULTA ATENȚIE 
SPORTULUI DE MASA
în afara sportului de per

formanță (pe care l-am pre
zentat mai sus), o latură 
esențială a activității oricărui 
club universitar este și spri
jinirea sportului de masă în 
rîndul studenților. Se pare 
însă că această preocupare 
este lăsată pe planul al doi
lea, deși există suficiente for
țe pentru desfășurarea unor 
acțiuni în care să fie angre
nată o masă largă de tineri 
și tinere. Scriind aceste lu
cruri ne gîndim la competi
țiile tradiționale de început 
de an, care au fost tratate 
cu destulă indiferență. Cîteva 
exemple sînt edificatoare i 
în „Cupa anilor 1“, la atle
tism, „Crosul de toamnă", s-a 
amînat, la fotbal disputele au 
fost aminate și ele cu cîte 
două-trei săptămîni, la volei, 
aceeași situație. Ca să nu mai 
vorbim de campionatul uni
versitar de orientare turistică. 
Deși Brașovul oferă în orice 
moment condiții excelente 
pentru organizarea unui ast
fel de campionat, se pare că 
nucleul de pasionați turiști a 
fost dizolvat dintr-o condam
nabilă neglijență.

Alături de studenții Insti
tutului politehnic, studiază și 
cei de la Institutul pedagogic. 
Credem că o colaborare mai 
strînsâ, organizarea unor în
treceri între cele două 
bere" ar 
sportive 
șov.

eșl o disciplină care a 
adus — așa cum s-a 
văzut — nenumărate 

satisfacții sportului nostru, ti
rul nu dispune încă de con
diții de dezvoltare pe măsura 
performanțelor înregistrate. Și 
când facem această afirmație 
ne gîndim la factorii cu cea 
mai mare pondere în progre
sul unui sport, la realizarea . 
rezultatelor prestigioase ; ba
za materială și de masă, in
struirea sportivilor.

Așa cum spuneam, tirul ca 
sport păstrează încă un carac
ter restrîns. Numărul poli
goanelor este infim, ele sînt 
prost gospodărite, unele ne
îngrijite (Timișoara) sau ne
folosite (Clujeana). în această 
direcție se așteaptă un aju
tor mai consistent de la 
C.N.E.F.S. precum și din par
tea consiliilor sportive jude
țene.

Pe tabelele federației
specialitate figurează ca afi
liate 132 de secții (din care 
31 în Capitală), dar numai 
25—30 dintre ele au o activi
tate propriu-zisă. Iar din cei 
1 250 de sportivi legitimați 
(269 fete), doar vreo 400 sînt 
activi, participă la competiții. 
C5t privește numărul antreno
rilor clasificați și el este mici 
58 — dar numai 23 lucrează 
efectiv.

Talerele și skeetul prezintă 
O situație și mai precară : 4 
secții (Steaua, Școlarul, Șc. 
sp. nr. 1 și Proiectantul Baia 
Mare), cu aproximativ 45 de 
trăgători (în scripte) și 4 an
trenori, inclusiv cel federal, 
în București se află un po
ligon de talere și unul de 
skeet; iar Ia Baia Mare un 
altul de skeet. în rest, cîteva 
cvasipoligoane de skeet apar- 
ținînd A.G.V.P.S.

Nici problema materialelor 
aferente (diverse aparataje) 
nu a găsit încă rezolvarea do
rită. De pildă, cu toate că la 
noi există o serie de instala
ții corespunzătoare, ca și spe
cialiști cu o bună calificare, 
ameliorările tehnice efectuate 
nu au atins factura cerințelor 
tirului sportiv de performan
ță. Cu eforturi susținute acest 
handicap al trăgătorilor noș
tri ar putea fi înlăturat sau 
cel puțin diminuat. Desigur 
nu este vorba de lucruri in
accesibile, ci de ceva con
cret, dar realizabil la nivelul 
cel mai ridicat al posibilită
ților care stau la dispoziție, 
mai exact de valorificarea la 
maximum a resurselor inter
ne.

da impuls 
studențești

★ 
activitatea

Drum bun,

„ta- 
mișcării 
la Bra-

clubuluiDespre
Politehnica Brașov ar mai fi 
multe de spus. Sportivii și 
antrenorii mai au de lucru 
pentru a dovedi că Brașovul 
este un centru sportiv studen
țesc puternic. Valorificarea 
pe o treaptă superioară a tra
dițiilor, a bazei materiale, ți- 
nindu-se seama de condițiile 
geografice, reprezintă — cre
dem — jaloanele după care 
trebuie să se conducă în ac
tivitatea sa „Clubul sportiv 
universitar Politehnica* Bra
șov.

Presupunînd că toate 
aceste impedimente de 
ordin material ar fi 

eliminate, tot nu s-ar pu
tea spune că treburile merg 
strună. De ce ? Pentru că 
procesul de instruire se 
efectuează cu unele neajuns- 
suri. Deși atît de necesară, 
pregătirea fizică a fost to
tuși insuficientă. Astfel, la 
ultima ediție a J.O., cu mici 
excepții, de la jumătatea pro
belor rezistența nervoasă cît 
și cea fizică a trăgătorilor a 
descrescut vizibil.

Saltul calitativ mult aștep
tat trebuie consolidat printr-o 
cotitură în pregătire și nu prin 
antrenamente făcute în gra
bă. într-un cuvînt este nece
sar să se lucreze metodic, cu 
pasiune și nu să se tragă nu
mai cantități mari de cartușe. 
Indiscutabil, nu este vorba de 
a generaliza aprecierile pen
tru toate probele, dar, se știe, 
sînt și asemenea cazuri. Iar 
pentru ca instruirea să capete 
un mai pronunțat caracter 
metodico-științific, eforturilor 
permanente de autodepășire 
ale sportivilor și antrenorilor 
(prin ridicarea nivelului cu
noștințelor lor) trebuie să li 
se alăture și o colaborare sin
ceră și eficientă cu alți spe
cialiști din domeniul medici
nii, psihologiei etc. Solicitat 
și pus în valoare, aportul u- 
nor asemenea oameni de spe
cialitate, coroborat cu expe
riența practică a antrenorilor, 
ar fi de mare utilitate în ex
plorarea și depistarea unor 
noi căi de desfășurare a unui 
antrenament cu adevărat 
științific (studii, experimen
te, diferite teste, verificări, 
analize).

In scopul îmbunătățirii 
pregătirilor țintașilor ro
mâni la toate eșaloane- 

măsura bi-le, este notabilă 
roului federației de resort, 
care a hotărît ca 
nui singur colegiu _ 
antrenori să ființeze aseme
nea colegii pe specific de pro
be : arme cu glonț, talere. în 
consecință, dirijarea instrui
rii pe tot teritoriul țării se va 
face mai la obiect, conform 
caracteristicilor probelor, 
deplină competență

în locul u- 
central de

Emanuel FANTANEANU

Adriane!

cu
... - ---- ‘ în

principal, de antrenorii fe
derali, fără unele interfe
rențe stingheritoare ca pînă 
acum. în același context, un 
efect salutar ar avea și schim
barea relațiilor sportivi-antre-

nori, ca și a climatului ge
neral dintre tehnicienii noș
tri. Este nevoie de o atmos
feră destinsă, de colaborare 
permanentă și onestă, pro
pice unei activități laborioa
se. Un prim pas pentru in
staurarea unei mai bune în
țelegeri în rîndurile antreno
rilor este și adoptarea propu
nerii pentru atragerea unui 
număr mal mare de antre
nori la pregătirea sportivilor 
loturilor republicane, cu răs
punderi- bine stabilite. în a- 
cest fel va fi efectuat un 
schimb de experiență mai rod
nic între diferiții tehnicieni, 
cunoștințele lor fiind puse 
mai bine la îndemîna și spre 
folosul sportivilor. Ca să nu 
mai amintim de stimulentul 
pe care îl vor primi antre 
norii, dintre care unii, deși 
capabili, nu s-au bucurat în
totdeauna de considerația cu
venită. Menționăm însă că 
este vorba numai de un prim 
pas și doar la probele ds 
glonț.

La talere, în pofida unor 
eforturi pentru limpe
zirea apelor, apar unele 

nedumeriri. Bunăoară, modul 
cum sînt apreciațj antreno
rii. Astfel, doi dintre cei pa
tru, G. loanid (Steaua) și A. 
Mișca (Școlarul) sînt taxați a 
nu fi pe deplin apti să con
ducă o pregătire de un grad 
superior. Dimpotrivă, prof. 
I. Lovinescu și antrenoaH fe
deral M. Vasiliu sînt”. bine 
cotați. Pe ce bază ? într-a- 
devăr, I. Lovinescu este reco
mandat de rezultatele elevilor 
săi. între care Gh. Sencovici 
și B. Marinescu. în schimb, 
antrenorul federal M. Vasiliu 
nu are încă nimic la activ. 
Fost trăgător fruntaș. M. Va
siliu va trebui să depună e- 
forturi deosebite pentru a a- 
junge — eventual — la repu
tația colegului său de Ia ar
mele cu glonț, ing. P. Cișmi
giu. El a fost numit în acea
stă funcție abia de un an și 
jumătate. Deocamdată, fapt 
constatat, talerele și skeetul 
sînt în regres, deși vina nu 
aparține — probabil — antre
norului Vasiliu. Intervalul de 
cînd funcționează este prea 
scurt pentru a ne putea pro
nunța. Trecerea timpul^ va 
aduce clarificările necesare.

Cît despre G. I'oanid și A. 
Mișca, ei se ocupă de o serie 
de elemente talentate ca G. 
Suditu, D. Buduru N. Vlădo- 
lu, A. Pojoga, I. Puiu (pri
mul) și Șt. Bodnărescu, A. 
Marinescu (secundul). Prin 
urmare...

Nu intenționăm să dăm cer
tificate de competență antre
norilor. Dar, credem că — la 
fel ca în toate sporturile sau 
în alte sectoare de activitate 
— și la tir, singurul criteriu 
de apreciere a muncii trebuie 
să fie producția fiecăruia, ca
litatea ei. Acesta este unicul 
certificat de recomandare. Al
te criterii duc la arbitrariu, 
Ia nedreptăți, la descurajări, 
lucruri nedorite, inacceptabi
le. De aceea, am sugera celor 
în drept să chibzuiască cu tot 
discernămîntul și într-un spi
rit de perfectă echitate, fără 
idei preconcepute, asupra po
tentelor antrenorilor. Conlu
crarea și într-ajutorarea reci
procă să se situeze pe primul 
plan.

Desigur, aceste sugestii, ca 
și altele, își vor găsi 
rezolvările judicioase 

printr-o muncă colectivă a tu
turor membrilor biroului fe
deral, organ care trebuie să-și 
exercite în permanență func
țiile ce-i revin.

Indiscutabil, o contribuție 
de loc neglijabilă, ba chiar 
foarte însemnată, la amelio
rarea viitoarelor pregătiri o 
au și sportivii înșiși. Ei tre
buie să opereze serios o mo
dificare în mentalitatea de 
pînă acum. Li se cere mai 
multă perseverență, pasiune, 
respect față de antrenori. 
Mai bine zis, o participare 
conștientă la întregul pro
ces de instruire. Rezultatele 
le vor răsplăti atunci toate 
străduințele. Trăgătorii noș
tri vor putea să năzuiască 
îndreptățit la noi biruințe 
internaționale. în următorii 
patru ani, ca și la Munchen, 
în 1972.

C. COMARNISCHI

în 
a- 
Și 
a-

Em. F.

al Fa
de la 

Galați, 
studii,

Fruntaș la învățături și 
în sport, studentul ADRIAN 
BEJAN, din anul III 
cultății de mecanici 
Institutul politehnic 
obținînd o bursă de
a plecat, zilele trecute, spre 
Statele Unite, unde, la Uni
versitatea din Cambridge 
(Boston), își ca desăvîrși 
pregătirea profesională. A- 
drian a reușit să demonstre
ze că învățătura și sportul 
se pot îmbina în mod stră-

lucit, cînd există pasiune 
pentru amîndouă. El a obți
nut, totdeauna, la examene, 
numai note de 10, iar ca 
sportiv a reușit să fie unul 
din echipierii de bază ai for
mației de 
ca Galați 
ponent al 
al țării.

Pentru
sale, nu ne rămîne decît să-i 
adresăm sincerele noastre 
felicitări I

baschet Politehni- 
ți, totodată, coro
iatului de tineret

toate realizările

0 nouă formulă Io Loto
îr.cepînd cu tragerea din 

31 ianuarie a.c., se aplică o 
nouă formulă tehnică la Loto, 
formulă prin care se măresc 
considerabil șansele de cîș- 
tig. prin efectuarea de ex
trageri duble și atribuirea 
de cîștigurj variantelor cu 2 
numere.

Cu numai 2 numere se pot 
cîștiga premii fixe în bani, 
de cite 100 lei.

Fiecare participant poate 
obține numeroase premii de 
valori diferite pînă la maxi
mum 200.000 lei pentru fie
care variantă cîștigătoare.

Se introduc biletele sfert și 
cu variante simple; nu nu
mai cu variante combinate. 
Se păstrează reporturile.

Prin această formulă vst 
crește considerabil numărul 
cîștigătorilois la LOTO,
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FEBRA DE START i

A BOXERILOR FRUNTAȘI,
Înaintea „europenelor
• Seleeționabilii la Oradea și Craiova
• Un meci România Algeria 2

I
I
I
I

Situația actuală în preliminariile
campionatului mondial do fotbal

Partide excepționale și decisive in anul 1969

Grupa ■ Xl-a (Brazilia, Cotam- 
bla, Paraguay, Venezuela)

un

După o primă reuniune de 
verificare (decembrie 1968), 
needificatoare, și de la care 
au lipsit olimpicii, atunci 
abia întorși din Mexic, apoi 
după o perioadă de aproape 
o lună. în care antrenorii 
s-au străduit să-și aducă 
boxerii într-o bună condiție 
fizică, lată că — nu peste 
mult timp — seleeționabilii 
vor susține noi partide de 
verificare în vederea apro
piatelor .europene*.

Este utilă, desigur, pregăti
rea în sală, dar dacă aceasta

siunea aelecționabililor va fi 
foarte dificilă, deoarece an
trenorul localnicilor, Gh. Du- 
duleanu, va arunca în luptă 
echipa care a cîștigat recent 
„Cupa Federației", în frun
tea căreia se află experi
mentatul Mihai Goanță. Du
pă toate probabilitățile, an
trenorul Popa va deplasa la 
Oradea și Craiova următoa
rea garnitură i Petre Ganea, 
Constantin Gruiescu. Nicolae 
Gîju, Aurel Simton, Constan
tin Buzuliuc, Calistrat Cuțov, 
Antoniu Vasile, Victor Sil- 
berman, Gheorghe Chivăr, Ion 
Monea, Marin Constantinescu 
și Horst Stumpf. O formație 
redutabilă, din rîndurile că
reia se disting, în primul 
rînd, medaliații olimpici Mo
nea și Cuțov, ceea ce ne 
face să anticipăm că activita
tea pugilistică în cele două

I”
|A

87, vn Columbia — Venezuela 
». vm Venezuela — Columbia 
7. Vin Venezuela — Paraguay 

Columbia Brasilia
16. vm Venezuela — Brazilia

Columbia — Paraguay
17. Vin Paraguay — Brazilia 
31. vm Brazilia — Columbia

Paraguay •- Venezuela 
84. Vm Paraguay — Columbia 

Brazilia — Venezuela
81. Vm Brazilia — Paraguay

Grapa a xn-a (Chile» Ecuador 
Uruguay) j

DU

Antoniu Vasile (dreapta), unul dintre candidațil in echipa 
noastră pentru „europene’, va evolua in curînd pe ringurile 

din Oradea ‘ “

noua ediție a .Cupei 
Jules Rlmet' se apropie, 
lyi 31 mal 1970 va avea 

loc pe stadionul Aztec, din ca
pitala Mexicului, parada Inau
gurală a celor 16 echipe parti
cipante la turneul final. în mai 
puțin de doi ani. Mexicul va fl, 
deci, teatrul de desfășurare a 
celor mal mari competiții spor
tive : Olimpiada șl Campionatul 
mondial de fotbal.

Bătălia preliminariilor a în
ceput încă de anul trecut. îm
părțite după criterii geografice, 
echipele aspirante vor străbate 
un lung purgatoriu de emoții 
și de multiple încordări pentru 
supremație în grupe Doar, e- 
chipele Angliei și Mexicului au 
certitudinea participării. Prima, 
calificată direct, aureolată de 
ciștigarea ediției precedente (o 
mană cerească pentru formația 
tal Alt Ramsey, periclitată de 
criza actuală să nu obțină vic
toria In nid una din grupele 
europene, dacă ar fi fost obli
gată să-și cîștige locul prin 
competiție), secunda, prezentă 
automat la turneul final In 
postura de țari organizatoare.

In 1968 s-au disputat o serie 
de jocuri pentru departajare. 
Dar, majoritatea acestora stat 
programate în 1969. Disputa în
tre echipele rjd-amerieane va 
începe abia anul acesta. Epilo
gul marii încleștări sportive, 
urmărită cu ardoare și eu un 
interes greu de exprimat prin 
adjective, va fi oe deplin cu
noscut înainte de 1 Ianuarie 
1970.

Presupmtlnd că cititorii zia
rului nostru sînt legitim inte
resați de evoluția jocurilor de 
calificare pentru 
al campionatului 
fotbal, le oferim 
noptic, o sinteză 
petrecut anul trecut, clasamen
tele actuale, precum și data 
partidelor viitoare. Modalitatea 
aleasă de noi oferă celor mai 
pasionați dintre el posibilitatea 
de a realiza o microdocumenta- 
re personală, adăugind, la vre
mea cuvenită, rezultatele parti
delor ce vor veni.

turneul final 
mondial de 

un tablou si- 
a ceea ce a-a

in*
1I.IV. Porrugaia — Elveția 

Grecia — România
4.V. PortugaBa — Greers
14. V. Elveția — România 
1LX. România — Portuga2a
15. X. Greets — Elveția
2.XI. Elveția — Pertuga-s
16. x:. România — Gracia

DO
U.VI. NorregU — Suedia
18JX. Ncrvegia — Franța
1SJC. Suedia — Franța 
LXL Franța — Suedia
Grapa a VT-a (Belgia, Finlanda, 

iugoaiavla. Spania)
1*0

IJ.VL Finlanda — Belgia 1—1 
2SJX. Iugoslavia — Finlanda 8—1 
8JC. Belg.a — Finlanda «—1 
14.X. BKgla — Iugoslavia 3—8 
VX. Iugoslavia — Spania 8—8
11.xn. Spania — Belgia 1—L

Clasament
1. Belgia It 1 I Ud 1
2. Iugoslavia 8 113 8:4 1

18.
n,
21.
a.
8.

V R.F. a Germaniei Austria
V Scoția — Cipru
V R.7. a Germaniei — Cipru
X R.F. a Germaniei — Scoția
XI Austria — Scoția

Grupa a VTH-a (Bulgaria, Olan
da, Luxemburg» Polonia)

1*0
4. rx Olanda w Luxemburg

27. X Bulgaria — Olanda
Clasament

ți Craiova EUROPA

i—t
8-0

vn Ecuador 
vn Chile — 
vn Uruguay 

... Vn Chile — 
3. Vin Ecuador 

10. Vin Uruguay

«. 
13. 
20. 
27.

= Uruguay 
Uruguay
— Ecuador 

Ecuador
- Chile
— Chile

DE NORDAMERICA
Șl AMERICA CENTRALA

Grupa a xni-a
Subgrupa A : Honduras
Subgrupa B : Guatemala sau Ham 
Subgrupa C : San salvador 
Subgrupa D 5 S.U.A.

Semifinale S.U.A. « Guatema
la sau Haiti ț San Salvador « 
Honduras.

1. Bulgaria
2. Olanda
3. Luxemburg 

Polonia

4.XH. Irlanda — Danemarca (În
trerupt la scorul de 1—1, datorită 
cepi)

IUI HI
1 ( * 3 *:* 8

4. V. Irlanda — Cehoslovacia
25.V. Ungaria — cehoslovacia 

Danemarca — Irlanda 
âVI. L-landa — Ungaria 
J5.VL Danemarca — Ungaria 
14.IX. Cehoslovacia — Ungaria 
7.X. Cehoslovacia — Irlanda 
Î2.X. Ungaria — Danemarca
5. XL Ungaria — Irlanda
Grapa a III-a (Tara Galilor, 

Itaha, R. D. Germană)

190
23JC. Tara Galilor — Italia

Clasament

0—1

3. Spania
4. Finlanda

2 0 2 0 1:1 2
3 0 0 3 3:17 0

1969

IK1

28. n Belgia — Spania 
30. IV - ■
4. VI

25. VI
19. X
19. X

Spania — Iugoslavia 
Finlanda — Iugoslavia 
Finlanda — Spania 
Spania — Finlanda 
Iugoslavia — Belgia

26. in Luxemburg — Olanda 
20. IV Polonia — Luxemburg 
23. IV Bulgaria — Luxemburg 
7. V Olanda — Polonia

15. VI
7. IX
9. X

12. X
22. X

Grupa a Vn-a (RF. a Germa
niei, Austria, scoția, Cipru)
1968

19.
13.
6.

23.
IL

V
X 

IX

L Italia
2. Tara

R. D.
Galilor
Germani

llHlâl
1 « « 1 #:1 0

1969
29.m. R. D. Germană — Italia
14.IV. R. D. Germans — Tara

Galilor
22.X. Tara Galilor — R. D. Ger

mană
4.XI. Italia — Țara Galilor

22.XI. Italia — R. D. Germani

Grupa a IV-a (Irlanda de Nord,
Uniunea Sovietică. Turda)

Austria — Cipru 7—1 
Austria — R.F.G.
Scoția — Austria 2—1 

XI Cipru — R.F.G. * 
xn Cipru — Scoția 0—3

Clasament

0-2

o-i

1. Scoția 2 2 0 0 7—
2. R.F. a Germaniei 2 2 0 0 3—
X Austria 3 1 0 2 8—
4. Cipru

1
o
5

3 8 8 3 1—13

«
4
2
•

19C9

16. IV Scoția — R.F. a Germaniei
19. IV Cipru — Austria

Bulgaria — Polonia 
Polonia — Olanda 
Polonia — Bulgaria 
Luxemburg — Polonia 

_____ Olanda — Bulgaria
Data jocului Luxemburg — Bul

garia nu a fost încă stabilită.

Grupa a ix-a (Anglia — califi
cată din oficiu).

Finală tntre cele două ciștlgă- 
toare din semifinale.

Grupa a xtv-a (Mexic, califi
cată din oficiu ca tară organiza
toare).

ASIA Șl OCEANIA
Grupa a XV-a :

subgrupa A : Australi») Japonia» 
, Rhodesia» Coreea de 
' Sud

Subgrupa B : Izrael» Noua 
landă, R.P.D. 
reeană

Z«e- 
co-

AMERICA DE SUD
Finală tntre ctștlgătoarels 

două subgrupe.
eeloz

Grupa a X-a (Argentina. Boli
via, Peru)

AFRICA

1969

27. VII
3. vni 

io. vin 
17. vin 
24. VIII 
31. VIII

Bolivia — Argentina 
Peru — Argentina 
Bolivia — Peru 
Peru — Bolivia 
Argentina — Bolivia 
Argentina — Peru

Grupa a XVI-a

Subgrupa A: Tunisia 
subgrupa B : senegal sau Maroe 
Subgrupa C : Libia sau Etiopia 
Subgrupa □ : Sudan sau Zambia 
Subgrupa E : Nigeria
Subgrupa F : Ghana

Semifinale t Tunisia va initial 
pe cîștlgătoarea subgrupei B 9 
C — D ; Nigeria — Ghana.

nu e urmată și de verificări 
publice, dacă boxerul nu 
simte, nu intră treptat în at
mosfera încinsă din jurul 
ringului, nu se pot aștepta 
evoluții remarcabile, rezulta
te bune. Filele din calendar 
cad una după alta ; ne apro
piem, deci, de primul gong 
al campionatelor continenta
le, iar cei 26 de selecționați, 
susceptibili să îmbrace tri- 

Wul reprezentativ, au început 
să simtă «febra de start*. 
Pentru ei este perioada incer
titudinilor (ținînd seamă că 
în echipă vor 
11). a dorinței 
lupta pentru o

Antrenorii își 
sigur, o idee 
asupra posibilităților elevilor 
lor cu ocazia apropiatelor 
confruntări ce vor avea loc 
la Oradea (6 februarie) și 
Craiova (8 februarie). Tur
neul fruntașilor boxului nos
tru în aceste localități este, 
fără discuție, extrem de 
util. Elevii lui Ion Popa voi 
trebui să suporte asaltul unor 
adversari ambițioși, dornici 
de afirmare. Mai cu seamă 
la Craiova, ni se pare că mi-

rămîne doar 
arzînde de a 
centură.
vor face, de
nial precisă

localități va avea numai de 
cîștigat. Pe de altă parte, 
sîntem siguri că populariza
rea corespunzătoare a gale
lor va aduce organizatorilor 
și un deplin „succes de casă“.

Dacă echipa națională a 
Algeriei va răspunde pozitiv 
invitației forului nostru de 
specialitate, atunci vom putea 
să-i urmărim pe selecționa- 
bill și într-o partidă inaugu
rală cu pugiliștil din această 
țară. Tot pentru a se asigu
ra un contact mai strîns cu 
boxeri de valoare, de peste 
hotare, federația a propus fo
rului din Sofia o întîlnire 
România—Bulgaria. Deși la 
un moment dat meciul era 
dat ca sigur, aflăm acum că 
data de 1 sau 8 martie nu 
convine vecinilor noștri care, 
la rîndul lor, au făcut o 
contra-propunere: 21 mar
tie. Or, la această dată, frun
tașii boxului nostru vor fi 
antrenați în bătălii decisive 
(finala etapei zonale) pentru 
ciștigarea dreptului de a se 
prezenta la ultimul act al 
campionatelor naționale de la 
București.

R. CALARAȘANU
_________________________________

Grupa 
tugalla, 

1968 
12.X.: 
27.X. : 

3-0.
23 XI :
11.XII : Grecia — Portugalia 4—2

Clasament
2
2 
2 
2

echilibrată. Toa- 
ciștigat partida 

______ teren propriu, 
pierzind meciul susținut In depla
sare. Naționala noastră are șanse 
excelente, potentate de capitalul 
moral obținut prin realizarea ce
lor două meciuri nule In compa
nia echipei Angliei. Totul va de
pinde de randamentul reprezen
tativei române In partidele cu e-

I (Elveția, România, Por- 
Grecla).
Elveția — Grecia 1—0. 
Portugalia — România
România — Elveția 2—0.

1. Grecia
2. Portugalia
3. România
4. Elveția

Situație perfect 
te echipele au 
programată pe

1
1
1
1

Pronosticul nostru

1968
23.X. Irlanda de Nord — Turcia 

4-1
11.XII. Turcia

Nord 0—3
Irlanda

Clasament

1. Irlanda de Nord 2 2 0 0
2. Turcia 2 0 0 2

Uniunea Sovietică — •

7:1 4 
1:7 O

1969

10.IX. Irlanda 
unea Sovietică

12.X. Uniunea
22.X. Uniunea 

landa de Nord
16.XI. Turcia 

vi etică
Grupa a V-a

Suedia)
1968

de Nord — Unl-
Sovietică — Turcia 

Sovietică — Ir-

Uniunea So

(Franța, Norvegia

9.X. Suedia — Norvegia 5—0
O.XL Franța — âjorvegia 0-1

I

I. Bologna—Internazlonale
II. Cagliari—Atalanta

III. Juventus—Sampdorla
IV. Milan—Palermo
V. Pisa—NapoU

VI. Roma—Torino 
VII. Varese—Florentina 

VIII. Verona—Lanerossi
IX. Catanzaro—Brescia 
X. Genoa—Bari

XI. Lecco— Lazio 
XII. Modena—Padova 

XIII. Reggina—Foggia

Wi IKm

Clasament

1.
2.
3.

Suedia 
Norvegia 
Franța

î
2
1

1 O O 5:0
111 1J 
O O 1 0:1

2
2
O

De Vrindt (Belgia) ți Schulz (R. F. a Germaniei), doi jucători șt două echipe cu țanse ds 
mondial de fotbalparticipare la ediția mexicană a Campionatului

LA SEMSCERC I
i

Dupâ cum am anunțat, tn pri
mele zile ale lunii martie selecțio
nata masculină a țării noastre 
participă la un mare turneu Inter
național, care se va desfășura la 
Paris și tn alte cîteva localități 
din Franța. Această competiție 
constituie un gen de repetiție ge
nerală In vederea campionatului 
mondial, ce se va desfășura în 
această țară exact peste un an. 
Alături de echipa României, la 
acest turneu iau parte reprezen
tativele Cehoslovaciei, R.F. a Ger
maniei, Spaniei șl Franței.

întrecerea se va încheia In ziua 
de 9 martie, după care este pro
babil ca handbaliștll români să 
întreprindă un turneu de , cîteva 
jocuri în Belgia. ‘Se așteaptă însă 
un răspuns ferm din partea orga
nizatorilor (comisia de handbal a 
orașului Liăge) pentru ca acțiu
nea să fie perfectată.

★
tn luna martie se va organiza la 

Leipzig un turneu internațional, 
la care au fost Invitate să la 
parte mal multe echipe feminine 
de club din diferite țări. Federația 
noastră a desemnat ca reprezen
tantă a handbalului feminin din 
România, la acest turneu, forma
ția Universitatea Timișoara, cam
pioana țării și lideră a campiona
tului categoriei A.

• Handboliștii români în Belgia ? • Universitatea Timișoara 
participă la turneul de la Leipzig • Rezultate din „Cupa 
Progresul" și din „Cupa de iarnă" de la București și Brașov

Etapa primă din retur a .Cupei 
Progresul" a programat săptămlna 
trecută trei jocuri importante. In 
primul meci, Confecția a 
cu scorul de 13—10 (5—6) 
I.E.F.S., la capătul unul 
foarte disputat (de notat 
pauză conducea I.E.F.S.). 
etapei a programat meciul dintre 
Progresul, principala urmăritoare 
a liderului (Rapid) și Universita
tea. Partida a corespuns din 
punct de vedere tehnic, oferind 
numeroșilor spectatori prezenți in 
sală faze palpitante. La capătul 
unul meci frumos, studentele au 
reușit să se revanșeze pentru In- 
frîngerea din tur, ciștlgînd ’* ” 
mită, cu scorul de 17—16 
In ultimul meci al etapei, 
tașa clasamentului. Rapid, 
ținut cu greu victoria In 
echipei Școlii sportive nr. 2. 
19—16 (11—8).

în afara acestei etape. în cursul 
săptămînll au mal fost programate 
două jocuri din cadrul returului : 
Progresul — I.E.F.S. 12-12 șl Uni
versitatea — I.E.F.S. 13—10. In 
meci restanță din tur. Confecția a 
întrecut Șc. sp. nr. 2 cu 21—13. 
După disputarea acestor jocuri, 
clasamentul arată astfel : 1. Rapid 
11 p (6 jocuri); 2. Progresul 9 p 
(7). golaveraj 116—93; 3. Universi
tatea 9 p (7), golaveraj 113—103; 
4. I.E.F.S. 5 p (8); 5. Confecția
4 p (5); 6. Șc. sp. nr. 2 0 p (5).

întrecut 
echipa 

meci 
că la 
Derbiul

la 11- 
<9—9). 
frun- 

a ob- 
fața 

Scor:

Jocurile 'disputate in cadrul 
iCupe: de iarnă' s-au incheiat cu 
următoarele rezultate : masculin: 
Recotta — Informația 26—19. Firul 
alb — T.U.G. 22—19, Granitul — 
Rapid 25- 20. Electra — P.T.T. 
18—16. Electrotehnica — Cauciucul 
Jilava 23—19, P.T.T. — Unirea 
Fabr. de Ace 25—23. Rapid — Cau
ciucul Jilava 25—20; feminin : 
Constructorul — Flacăra roșie 
20—3 Voința — Electromagnetica 
6-5, I S.E.M. — Cauciucul Jilava 
11—8, Spartac — F.R.B. 11—2.

GH. DINU corespondent 
★

în sala Armatei din Brașov s-au 
disputat noi Intilniri în cadrul 
„Cupei de Iarnă". Numeroșii 
spectatori prezenți în sală au asis
tat la partide viu disputate. Jocu
rile s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : feminin : Șc. sportivă 
Sf. Gheorghe — Voința Brașov 
10—14 : Liceul 2 Brașov — Chimia 
Or. Victoria 6—7; Măgura Codlea 
— Șc. sportivă Brașov 19—13; Rul
mentul Brașov — Chimia Făgăraș 
27—15; masculin, seria I: Dinamo 
Brașov — Colorom Codlea 34—19; 
Chimia făgăraș — Tractorul Bra
șov 20—21; seria a II-a : Lie. 2 
Brașov — Voința Brașov 25—20; 
Șc. sp. Brașov — Recolta Hălchiu 
20—24; Politehnica Brașov — Pre
cizia Săcele 28—17.

V. POPOVICI—C. GRUIA 
corespondenți

I S.E.M.

PANORAMIC SPORTIV INTERN
(Urmare din pag. 1)

rea primului campionat națio
nal de tenis de masă rezervat 
juniorilor. E prea tîrziu să 
spunem că de aici trebuia în
ceput de-acum mai mulți ani, 
de cînd sportul cu mingea de 
celuloid a început să se clatine 
la noi și ca să nu se prăbușeas
că s-a văzut obligat să coboa
re destul de multe trepte* pe 
scara valorilor mondiale. Să sa
lutăm, deci, inițiativa acestui 
al Xll-lea ceas și să onorăm 
prin prezență disputa celor 20 
de echipe.

P.S. N-ar fi, credem, greșit, 
să se aprecieze de pe acum ca 
un punct cîștigat prezenta e- 
chipelor din Cugir, Tr. Severin, 
Buzău, Borșa, Prea eram obiș-

nuiți numai cu București, Cluj 
și Arad...

• Nimic deosebit în cea de 
a doua etapă a returului în 
campionatul masculin de bas
chet. Dar, de cite ori partide 
care „nu spun nimic" înainte 
nu se transformă în veritabile 
derbyuri și... invers ?

• De sîmbătă, atletismul se 
mută la noua sală de la sta
dionul „23 August". Ne gîn- 
deam că dacă rezultatele ju
niorilor mici înregistrate acum 
două săptămîni la concursul 
orășenesc n-au fost prea stră
lucite, de vină era și starea pis
tei de la Floreasca. Acum — 
vorba aceea — sală nouă, pistă 
nouă I Din păcate nu e așa. 
S-au făcut toate, dar s-a uitat 
de racordarea instalației de apă

și pista e stropită acum în fel 
și chip. Organizatorii au toată 
bunăvoința, dar — deocamdată 
— specialiștii apreciază că mai 
bună era pista de la Floreasca.

Ce bine era ca acest concurs, 
republican, de data aceasta al 
juniorilor mici, să aibă 
rate condiții optime 
șurare I

• 24—26 ianuarie, 
stanța: campionatul
C la scrimă 1 Pe listele de în
scrieri — peste 200 de mușche
tari dornici de a face pasul 
spre „B”. Cine spunea că scri
ma e un sport de laborator ?

Pe scurt, cam atît din agen
da competițională a 
sfîrșit de 
cut, mal 
draw de 
fotbal...

de
asigu- 
desfă-

Con-la
categoriei

acestui 
săptămînă. Ni s a fă- 
ales după tonifiantul 
pe Wembley, dor de

i
i

Echipa condusă de 
Ozon a obținut, în tu
rul campionatului, cî- 
teva rezultate exce
lente. Nu este la în- 

demina oricărei echipe să ci»- 
tige la Ploiești cu Petrolul, sau 
la Constanța cu Farul. Aceste 
două rezultate, la care se adau
gă și alte victorii, au adus for
mația minerilor din Petro
șeni pe locul V in clasament, 
ia încheierea primei părți a 
campionatului.

Acum, în preajma reînceperii 
întrecerii, am stat de vorbă cu 
prof. PASCU MIRCEA, secre
tarul asociației sportive Jiul 
Petroșeni, pentru a afla ultime
le noutăți despre echipa de fot
bal.

„In primul rind — ne-a spus 
interlocutorul nostru — echipa 
a început pregătirile -acasă-, 
la 6 ianuarie. La apelul antre
norului Ozon, au răspuns pre
zent toți componența cechiului 
lot, adică : 
portari, 
VICl,

CU, MIHAI, TONCA, OCT. PO
PESCU, SANDU. GRIZEA, PE- 
RONESCU, LIBARDI, ACHIM, 
NAIDIN 
cători de 
adăugit 
porti-u'.
Beta Mire (rselegitimat lied).

ți V. IONESCU — lu
cim p. Acestora li «-cu 
H cifera nume noi: 
MORITZ, venit de la

cu care sperăm să facem o fi
gură frumoasă și în returul 
campionatului." Prof. Pascu 
Mircea a continuat: .De la 10 
ianuarie, echipa se află la Pre
deal, unde își continuă pregăti
rile. De aci, fotbaliștii noștri 
se reîntorc la Petroșeni. Avem,

plecăm în Iugoslavia pentru 
3—4 meciuri, întorcind vizita 
efectuată, anul trecut, în Ro
mânia, de către Spartak Subo- 
tița. Primul meci îl vom susți
ne cu Spartak, la Subotița. în 
continuare, vom pleca 
ralul iugoslav, unda 
continua pregătirile."

— Se pare că s-au 
multe lucruri în bine 
antrenată de Ozon...

— Indiscutabil. tn primul 
rînd, există acum o disciplină 
liber consimțită. Subliniez acest 
lucru. Apoi, relațiile între ju
cători, precum și raporturile ju
cători — conducători — antrenori 
s-au îmbunătățit foarte mult,

— Aveți asigurate condițiile 
de lucru ?

pe Hto- 
ne vom

schimbat 
la echipa

STAN, ZAMFIR, 
T ALP Al, GEORGE- 

STOCKER, GEORGES-

LA JÎUL PETROȘENI
POPA REMUS, de ta Hunedoa
ra, FOCA, care ți-a satisfăcut 
stagiul militar, NADAȘAN, 
promovet de la echipa de tine
ret. BA1CU. de ta CF.R. Paș
cani, ANGHEL, de ta Electro
nica Obor și COTORMANl. de 
la Politehnica Timișoara. Un lot

H program, ci leva meciuri de 
antrenament, cu echipe de divi
zie B ți C, din Oțelul Roțu, 
Cugir, Hunedoara. Antrenamen
tele te desfășoară zilnic și chiar 
de două ori pe zi, în conformi
tate cu planul întocmit de an
trenor. Apoi, la 10 februarie,

ÂV AȘTEPTAREA DEBUTULUI
Recent, o nouă serie de can

didați la titlul de arbitru de 
fotbal (nu întotdeauna aducător 
de satisfacții) și-au susținut 
examenul teoretic, după ce au 
absolvit un curs de trei luni, 
organizat 
de fotbal 
arbitri.

Cursul
trul divizionar Nicolae Chele- 
men, care

El a 
mun- 
Firan.

de comisia județeană 
Ilfov, prin Colegiul de

a tost condus de arbi-

a predat și seminari-

zat majoritatea temelor, 
fost sprijinit in această 
că de către lectorii T.
I. Chirițescu. V. Drug. M. Con
stant inescu, C. Blaj, C. Marin, 
C. Belgun și A. Butuman.

Lucrarea scrisă a constat din 
șase întrebări, din care n-au 
lipsit 
pune 
multi

Ia

și unele care i-ar putea 
o clipă In cumpănă pe 
arbitri cu experiență, 
oral, fiecare candidat a

.tras* cite un bilet cu trei în
trebări. Nici unul dintre ei n-a 
fost surprins de problemele care 
„i-au căzut*, astfel că n-a tre
buit să recurgă la un nou bilet.

Cei mai bine pregătiți s-au 
dovedit a fi: V. Sprințu (fost 
jucător la C.F.R. Roșiori), Fi. 
Crideanu (Metalul Tîrgoviște), 
M. Crlstescu (Academia Mili
tară), C. Săraru (Olimpia Giur
giu), M. Ionescu (Gaz metan 
'■lediaș). In mod special, la lu
crarea scrisă s-a evidențiat ti
nă rul Radu Dumitru.

Inițiativa comisiei județene 
— susținută cu mult zel de me- 
'.odistul I. Bolea — este lău- 
abilă Ea răspunde unei nevoi 
'.ringente de arbitri, în jud. 
fov desfășurîndu-se o bogată 

activitate fotbalistică. Ar fi ca
rul ca și în alte orașe din ju- 
ieț (Oltenița, Giurgiu etc.) să 
-e organizeze astfel de cursuri.

Noii arbitri vor intra In 
.foc* o dată cu reînceperea actî- 
ității competiționale, cînd vor 

fi delegați mal întîi la linie, și 
apoi la centru.

Să sperăm că acești tineri 
cavaleri el fluierului'* își vor 

dovedi calitatea de arbitri nu 
numai prin carnetul pa care îl 
vor aveo-aiuprs lor.;:

— Da. Sîntem ajutați, în a- 
cest scop, moral și material, de 
toți factorii locali și de forurile 
ierarhice. Ceea ce ne lipsește, 
însă, de mulți ani, este un te
ren corespunzător. Stadionul 
din Petroșeni este cel mai vechi 
stadion din țară. Instalațiile 
sanitare și vestiarele sînt uzate, 
învechite...

— In încheiere, ce sperați 
pentru sfîrșitul campionatului ?

— Să ocupăm un loc printre 
primele șase echipe ale diviziei 
A. De asemenea, sperăm să dăm 
loturilor naționale 2—3 jucători 
și — de ce n-aș spune-o ? — să 
fim luați in seamă mai mult și 
cînd e vorba de meciuri inter
naționale, atît acasă, la Petro- 
țeni, cît și peste hotare, 
dem că putem reprezenta 
balul românesc la fel de 
ca și celelalte echipe ale 
stre.

I-am urat inimosului secretar 
al Jiului 
dorințelor 
minerilor 
rită...

Cre- 
fot- 
bine 
noa-

îndeplinirea tuturor 
exprimate. Echipa 

din Petroșeni o me-

Gh. GLISICI

ERATA
Primele rînduri ale artico

lului semnat de ing. Mircea 
David șl apărut în numărul 
nostru de joi se vor citi ast
fel : „Parcă retrăiesc emoțiile 
acelor clipe, deși nu făceam 
parte dintre cei 11 fotbaliști 
românî..." Precizăm că în pri
mul meci cu Anglia, poarta 
noastră a fost apărata depPavlovici,



Concurenții Raliului Monte Carlo parcurg ultimii kilometri
MONTE CARLO, 23. După aproape 5.000 

de kilometri, parcurși în dificile condiții, 
„supraviețuitorii” celui de al 38-lea Raliu au
tomobilistic Monte Carlo se află acum la 
startul ultimului test, decisiv, pentru desem
narea echipajului cîștigător. în noaptea de 
23 spre 24 ianuarie (n.r. de aseară) ei se în
trec în proba suplimentară de viteză, com
pletată cu alte 7 probe speciale de coastă, 
avînd plecarea și sosirea la Monaco.

Inițial fusese stabilit ca primele 60 echi
paje să fie admise la această ultimă etapă, 
dar in cursă au rămas doar 39 de mașini.

Primele zece echipaje competitoare se află 
la distanțe relativ mici de puncte, astfel 
că nu sint excluse răsturnări în clasament. 
Conduce pînă acum, surprinzător, tînărul au
tomobilist suedez Waldegaard, secondat de 
coechipierul său Helmer, la bordul unui Por
sche 911 T. Ei au 12.499 puncte penalizare. 
Ii urmează Elford-Stone (Anglia), tot pe 
Porsche, cu 12.588 p și Vinatier-Jacob (Fran
ța) pe Renault-Alpine, cu 12.859 p.

Rezultatul final al Raliului Monte Carlo 
va fi anunțat oficial vineri (n.r. azi) la ora 
12.

ANTRENAMENTELE S-AU ÎNCHEIAT,
CAMPIONATUL EUROPEAN DE DOD POATE ÎNCEPE I

CERVINIA-BREUIL, 23 (prin 
telefon). — Astăzi- (n. r. ieri) 
la ora 8, cînd echipajul Ceho
slovaciei a luat startul, termo
metrele arătau plus 5 grade, 
ceea ce nu a bucurat pe ni
meni. Juriul internațional a de
cis, în această situație, să se 
efectueze o singură manșă, pen
tru ca imediat să se poată a- 
menaja pista. La ora la care te
lefonez (n. r. 20), cinci echipe 
asigură „toaleta” pîrtiei pe care, 
sîmbătă și duminică, cele 20 de 
echipaje, reprezentînd 11 țări, 
își vor disputa titlul european 
la bob 2 persoane.

Antrenamentele oficiale s-au 
încheiat joi cu următoarele re
zultate : austriacul Thaler
1:16,27, Panțuru 1:17,91, engle
zul Evelyn 1:17,95, italianul 
Frigo 1:17,99, francezul Parisot 
•ți austriacul Gruber 1:18,04.

După-amiază s-a procedat la 
tragerea la sorți. Echipajul nos
tru Panțuru — Focșeneanu va 
lua startul în prima manșă cu 
nr. 2, iar în cea de, .a doua cu 
nr. 12. Duminică, va concura 
cu numerele 19 și 9. Echipajele 
Austria I și Anglia I, princi
pale rivale ale României în 
disputa pentru locurile frunta
șe, au numerele de start 7 și 17, 
14 și 4 (Austria), 19 și 9, 2 și 
12 (Anglia).

Deși dezavantajați de trage
rea la sorți, față de cei mai pu
ternici rivali, boberii noștri vor 
face tot posibilul pentru a ocupa 
un Ioc bun. în lupta pentru po
zițiile prime, se vor avînta și 
spaniolul Baturone (revelația 
coborîrilor de antrenament), 
francezul Parisot, austriacul 
Gruber, vest-germanul Ostler

ș.a. Menționăm că vest-germa- 
nii Floth și Zimmerer nu vor 
participa la europene, deoarece 
se află la Lake Placid pentru 
a se antrena în vederea cam
pionatelor mondiale, iar Monti 
a părăsit activitatea oficială și 
este directorul tehnic al lotului 
italian de bob.

Ziarele italienești de specia
litate văd o luptă foarte îndâr
jită pentru titlu între Panțuru 
și Thaler.

Vineri, boberii au zi liberă, în 
care fiecare echipaj va căuta 
să-și pregătească bobul regula-

FOTBALUL - OBLIGATO
RIU IN ȘCOALA

Interesantele măsuri preconi
zate în R. D. Germană pentru 
formarea unor jucători de fot

bal bine pregătiți

Zilele acestea ne-a parvenit 
o știre interesantă din R. D. 
Germană. Ea se referă la li
nele măsuri privind redresarea 
și organizarea fotbalului, tn spe
cial cel practicat de copii.

Federația de specialitate. 
In colaborare cu Uniunea 
Tineretului Liber German. Mi
nisterul învâțămmtulni Fe
derația germană de gimnast: :ă 
și sport (D.T3.B.) au căzut de 
acord cu unele mă-uri avînd 
ca obiect obligativitatea practi
cării fotbalului in școli. Iată 
măsurile luate:

Rosewall și Emerson eliminați!
TURNEUL „open” de tenis 

de la Brisbane a programat 
meciurile din turul III. în par
tida centrală s-au întîlnit cu- 
noscuții jucători profesioniști 
Andres Gimeno (Spania) și Ken 
Rosewall (Australia). Victoria 
a revenit surprinzător lui Gi
meno, în trei seturi: 7—5, 6—1, 
6—4. Alte rezultate: Stolle— 
Stone 8—6. 6—4, 6—2 ; Ruf- 
fels—Lejus 6—2, 6—1, 6—4 ; Bu- 
cholz—Riessen 1—6, 4—6, 7—5, 
6—1, 6—4 ; Newcombe—Moore 
6—2, 6—4, 6—3 ; Laver—Emerson 
6—2, 6—4, 3—6, 9—7.

în sferturile de finală ale 
probei de simplu feminin : Mar
garet Court—Rosemary Casals 
6—4,
Helen Gourlay 6—3, 4—6, 6—4 ;

Anne Jones—Leslly Hunt 6—3,
6—1 ; Billie Jean King—Karen 
Krantzcke 11—9, 7—5.

6—1 ; Kerry Melville—

Meiștii sovietici au
obținut o nouă victorie

(mai categorică)
asupra reprezentativei

Canadei
MONTREAL 23. — Echipa 

de hochei pe gheață a U.R.S.S., 
care întreprinde în prezent un 
turneu în Canada, a evoluat la 
Vancouver, unde a susținut cel 
de-al doilea meci în compania 
selecționatei țării gazdă. în for
mă excelentă, hocheiștii sovie
tici au obținut o victorie la un 
scor nescontat: 7—0 (3—0, 1—0, 
3-0).

în primul meci, disputat la 
Toronto, reprezentativa U.R.S.S. 
cîștigase cu 4—2.
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In exclusivitate pentru SPORTUL

Cu tenismanii români

LA CERVINIA

mentar, astfel ca In cele două 
zile de concurs să participe cu 
tot potențialul fizic și material 
la pasionantele întreceri care se 
anunță.

La Cortina d’Ampezzo a luat 
sfirșit campionatul national al 
Italiei la bob 2 persoane. Titlul 
a revenit echipajului Gianfran 
Gaspari — Mario Armano cu 
5:16,95.

Hariton PAȘOVSCHI 
antrenorul lotului de bob 

al României
Nirupania Vasant, 
campioana Indiei

sub soarele Indiei
CALCUTTA

SCHIMBAM SENSUL
O dată încheiate întrecerile 

de la Gauhati, călătoria noas
tră reîncepea în sens invers. 
Ne întorceam către Apus, dar 
acum cu escale prelungite In 
orașele-gazdă ale concursurilor 
prevăzute tn marele Circuit. 
Deci, înapoi la Calcutta, pri
vind din avion fortărețele stin- 
coase ale munților Himalaia, 
profilindu-se la 
poi să plonjăm 
apele argintate 
golfului Bengal.

Aci, in marele oraș de 
gurile Gangelui, care este 
mai important centru comercial 
și industrial al țării, ne aș
teptau bucurii și — cum veți 
vedea — destule decepții. în
cepeau tradiționalele campio
nate de tenis ale Asiei (23—29 
decembrie), competiție dificilă, 
dar in care ne pusesem mari 
speranțe. Deși știam că obsta
cole vor fi : jocul pe gazon, 
căldura caniculară, dorința pu
ternică de afirmare a 
lor...

Am pornit la concurs 
dul că forma bună a 
române, arătată la Gauhati, își 
vă da roadele. Și așa s-a vădit 
în primele meciuri.

orizont, ca a- 
în picaj către 
de soare

gazde

cu gîn- 
echipei

DRON Șl DIBAR 
URCA PE PODIUM

tot anul de 
campionat al

le vor orga-

8 și 10 ani și 
10 și 12 ani. 
școlilor la 

de vîrstă vor

Cupă —

se arată 
măsuri

pe

in
Ui

1. In școlile elementare se vor 
alcătui echipe de fotbal, pe 
clase de invâțâmint (cu începe
re din clasa a doua). Acestea 
vor participa tn 
învățământ la un 
școlii.

2. Campionatele
«iza pe două grupe de vîrstă. 
Pentru copiii între 
pentru copiii intre

3. Campioanele 
cele două categorii
participa la o competiție eli
minatorie — sistem 
întreaga țari.

Fără îndoială. — 
hotărâre — aceste
vor dovedi utilitatea in depis
tarea tinerelor cadre de fotba
liști si vor contribui la forma
rea unor juniori bine pregătiți 
pentru echipele de dub.

NOUTĂȚILE ZILEI
• In turned '.r.temaț.-uel 

ce la Mar cei Fieri conduce 
neînvinsă echipa Brca Junior» 
cu (S pk urmată de MTK B u
dapesta. EsttxLantes. S’.tr, an 
Bratislava (5 pk Rapid V.ena. 
Palmerras — (3 p) și Mar del 
Plata (1 p).

în ultimele două partide dis
putate : Estudiantes — Mar del 
Plata 4—0, Slovan Bratislava— 
Palmeiras 0—0.

• Glasgow Rangers a dispus 
de DWS Amsterdam cu 2—1 
(2—1) în turul III al „Cupei o- 
rașelor tîrguri”. învingători și 
în primul joc (scor 2—0), fot
baliștii scoțieni s-au calificat 
pentru turul următor.

• Mai multe cluburi spor
tive vest-germane intenționea
ză să înlocuiască gazonul de pe 
terenurile de fotbal cu un covor 
de material plastic care rezistă 
la orice condiții atmosferice. 
„Covorul de fotbal” a fost ex
perimentat deocamdată Pe un 
teren de handbal la Gottingen 
de jucătorii echipei Dukla-Pra- 
ga. Aceștia au declarat că este 
cel mai bun teren pe cate au 
jucat vreodată.

• în rumeul
ie la de Chile: San
Lorenzo — Colo Colo 1—1. 
Clasament: L Coefrthaa» (Bra- 
zslia) — 3 p; 2. Steaua Roaoe 
Belgrad, Dinamo Moacova. Sap 
Lorenzo, Colo Colo — 2 p M 
Uaivemdad (Chile) 1 p.

Pe elegantele terenuri 
Woodburn Park, pe care 
le-am descris rîndul trecut, 
cui se încinge aprig. Toți patru 
băieți intră în optimi de fi
nală. Aci stopează Viorel Mar- 
cu, eliminat de campionul in
dian Lall, dar tînărul nostru 
jucător suferea de crampe sto
macale (1—6 in primul set, a- 
poi abandon). A doua pierdere 
din efectiv 
„Ucu" s-a 
te bine în 
lui bengalez 
9—7, 6—8, 3—6, 
acestuia este salutată de presă 
și „THE STATESMAN- amin
tește că. exact cu 19 ani în ur
mă, tatăl lui, Svmant Misra, 
cucerea p« aceleași terenuri ti
tlul de campion.

Trebuie spus ei «ei. I< Cal
cutta. este sediul originar cl 
tecisulvi fa Intfia. L-au adus, 
bnetnfeles, englezii, hscă H 
serc.’tl trecut. Msi îzrâs p-ac- 
tscat numai de cxics bogate. 
jocal ex racket* este exi foar
te popular, ep-ozpe un spo-t 
neponcL. Dovadă, ixtrrenl ni- 
mfestaî de p~esă ți •.e.evx-.u- 

e-enss

— Sever Dron. 
bătut însă foar- 

fața tenismanu- 
Gaurath Misra:

2—6. Victoria

• Jo Gonzales, autor al unui scandal sportiv • 48 ore de 
gîndire pentru Mazzinghi • Joe Frazier sau Jimmy Ellis ?

• Ce declară „Ursul" ?

„Premiera" pugilistică-1969, 
desfășurată la Paris, a fost 
pur și simplu ratată, cu toate 
că pe afișul multicolor al ga
lei erau înscrise în dreptul 
meciului vedetă numele lui 
Jo Gonzales și Nessim Cohen, 
marocanul care caută să facă 
o mare carieră pe ringul de 

• la „Palais des Sports”. Dar, 
ce s-a întîmplat ? Pînă la 
meciul „cap de afiș”, toate în- 
tîlnirile se desfășuraseră în 
condiții optime, iar manage
rul, Charley Michaelis, nu 
avea de ce să se plîngă, mai 
ales că realizase încasări fru
moase. Cînd Cohen și răsfă
țatul Jo și-au făcut apariția 
în ring, ropote de aplauze 
au marcat începutul acestui 
ultim act al galei-țiremieră. 
în rundul de studiu, Jo Gon
zales s-a dovedit însă foarte 
expeditiv și. cu un larg cro
șeu plasat la maxilar, l-a ex
pediat la podea pe Cohen, 
Acesta, cu un pomet tume
fiat, s-a ridicat la 8 și, blo- 
cîndu-se ermetic, a scăpat de 
„rafalele” francezului dezlăn
țuit. In rundul doi — situa
ție egală, pentru ca, în urmă
toarea repriză, Jo Gonzales 
să primească, pe bună drep
tate, un avertisment de la 
arbitrul Gondre, pentru lo-

vituri repetate cu capul. 
Scandalul s-a iscat în rundul 
4. cînd Gondre i-a atras din 
nou atenția lui Jo Gonzales 
că pornește la atac în mod 
periculos, cu capul înainte. 
Gonzales, în loc să accepte 
justa „atenție” a arbitrului, 
a renunțat la luptă. El s-a 
enervat peste măsură, a ri
dicat mina în sus și, aban- 
donînd, s-a retras în colțul 
său. Publicul, care plătise 
cu bani grei biletele de in
trare, a dezaprobat vehement 
gestul nesportiv al lui Gon
zales, învins prin „abandon”.

Mulți dintre specialiști l-au 
criticat sever pe Jo Gonzales, 
care nu a reușit, ca boxer 
profesionist, să confirme ta
lentul său din vremea cînd 
era pugilist amator. (La J.O. 
de la Tokio el a pierdut. în 
finală, în fața lui Boris Lagu
tin). De altfel, campionul fran
cez a fost învins prin k.o. în 
meciul vieții sale cu Mazzin
ghi, ratînd ocazia de a do- 
bîndi centura de campion eu
ropean. Nu de mult, Jo Gon
zales a încercat pentru a 
doua oară să obțină invidia
tul titlu, dar tentativa sa a 
eșuat din nou, fiind învins 
la puncte de italianul Golfa- 
rini.

Congresul Asociației internaționale 
a antrenorilor de atletism

(Urmare din pag. 1) 
sovietic, care pune un accent 
deosebit pe elan și desprindere. 
Chiar și americanii dau astăzi 
atenția cuvenită elanului. în ceea 
ce-1 privește pe Fosbury, Daniel 
a fost foarte rezervat, evitînd co
mentariile, oeea ce, într-un fel, 
au făcut chiar și antrenorii ame
ricani care, in cei 2—3 ani de cînd 
Fosbury s-a Impus atenției, n-au 
publicat nici un fel de material 
în care să fi sistematizat stilul 
acestui tînăr săritor. Daniel a 
arătat că prin folosirea stilului 
Fosbury, săritorul poale veni cu 
o viteză mare la bătaie, că in 
timpul desprinderii ridicarea am
bilor umeri poate suplini avînta- 
rea piciorului de atac șl a unuia 
din umeri, așa cum se întîmplă 
la ventrală. Principalul dezavan
taj al noului stil ar fl lipsa de 
avîntare amplă (!). Specialistul 
francez a prezentat. în conti
nuare. rezultatele unor experi
mente pe care le-a făcut cu grupe 
de săritori începători, înainte și 
după J.O., experimente care au 
demonstrat că subiecții au asimi
lat rapid „stilul floop" și că au 
progresat în aceeași măsură.

Referindu se la acest nou pro
cedeu tehnic, reputatul specialist 
vest-german Toni Nett 11 consi
deră ca fiind' slab. Argumentul 
său principal l-a constituit dife
rența realizată intre înălțimea să-

criteriu 
ocupă 

al celor
rită șl cea a săritorului, 
după care Fosbury abia 
locul 9 intr-un ' ‘
mai buni atleți

Antrenorul 
WILLIAMSON, 
echipa Greciei, 
crarea sa la situația 
din S.U.A., la marele număr al 
alergătorilor de valoare care 
ridică an de an peste Ocean. In
tre altele, după părerea sa, ex
plicația acestui fenomen ar 
școala. în școlile din S.U.A., unde 
sint angrenați unii dintre cei 
mai buni antrenori, se acordă o 
deosebită atenție alergărilor. Ne
număratele concursuri — de tot 
felul — programează zeci și zeci 
de curse, la care ia parte un mare 
număr de participanți. Emulația 
este șl ea foarte mare. Pregătirea 
sprinterilor, mai bine-zls a viito
rilor sprinteri, începe de la 10—12 
ani. Accentul se pune pe alerga
rea relaxată, insistindu-se perma
nent pentru îmbunătățirea ei, prin 
exerciții speciale. Cînd alergăto
rul s-a format cit de cit, urmează 
o perioadă de lucru foarte intens, 
de lucru dur. Campionul olimpic 
Hines este un exemplu al antre
namentelor tari. în schimb Greene 
(9.9 s In 1968) esbe totuși cotat ca 
un alergător slab (!) pentru că 
nu obține dectt 49,9 s pe 400 m 
șl pe 200 m concurează foarte rar.

Referatul asupra aruncărilor de 
la J.O. a fost prezentat de antre

clasament 
ai lumii, 
american 

care 1 _
s-a referit în lu- 

sprintului

1 WALT 
pregătește

se

fi

norul ungur JENO KOLTAI. In 
ceea ce privește tehnica, a remar
ca* el, „nimic nou sub soare !“. 
In schimb, pregătirea a evoluat 
foarte mult, fiecare atlet antre- 
nîndu-se intens și foarte armo
nios. La antrenamentele din zilele 
premergătoare întrecerilor, arun
cătorii au folosit lucrul cu haltere 
(greutăți mari și medii) precum și 
materiale de concurs îngreuiate. 
Antrenamentele s-au făcut cu so
licitări maxime, rezultate mari 
fiind obținute chiar in timpul pre
gătirilor.

Antrenorul CHARLES MOV- 
KORA dirt Kenya a vorbit despre 
alergătorii din țara sa, marea re
velație a J.O. Incercînd să explice 
succesele acestora la Mexico, 
Moukora a arătat drumul parcurs 
de fondiștil din Kenya, din 1954 
și plnă la consacrarea olimpică 
din 1968. El a arătat că alergările 
de fond, crosurile în special, sint 
foarte populare, la ele luînd parte 
nenumărați concurențl de toate 
vîrstele. întrecerile au loc pe re
giuni și au căpătat un caracter de 
mare sărbătoare. Cel mai talen- 
tațl — și numărul lor este destul 
de mare — se pregătesc apoi cu 
sîrgulnță, folosind toate metodele 
de antrenament cunoscute, adap
tate Insă la specificul propriu. In 
pregătire nu se folosesc halterele, 
pentru că. pur și simplu, le lip
sesc. în schimb, se acordă o mare 
atenție alergării pe teren variat;

MAZZINGHI 
ESTE NEMULȚUMIT

Se știe că, în primul meci 
dintre italianul Mazzinghi și 
americanul de culoare Fred
die Little, arbitrul a greșit 
grav, pronunțînd o decizie 
de .noncombat', in loc să-l 
declare învins pe italian. Fo
rul mondial de specialitate 
a analizat această situație și 
l-a deposedat pe Mazzinghi 
de titlul de campion mon
dial la categoria mijlocie 
mică. Totuși, apreciindu-1 ca 
boxer de valoare, W.B.A. i-a 
acordat italianului un termen 
in care să-l întilnească din 
nou pe Little, în joc fiind 
titlul mondial declarat va
cant. Cei doi boxeri urmea
ză să se intîlr.ească la 28 fe
bruarie, pe un ring în ora
șul american Las Vegas. 
Acum însă, Mazzinghi a in
trat în conflict cu organiza
torii care, după părerea sa, 
i-au oferit o bursă nesatisfă
cătoare. Forul mondial de 
specialitate i-a atras atenția 
italianului și i-a acordat un 
termen de gîndire de 48 ore, 
avertizîndu-1 că, în caz că 
nu acceptă, pierde dreptul 
de a boxa pentru titlu. S-a 
stabilit ca în cazul unui răs
puns negativ să lupte pen
tru centură Little cu Hay
ward, care se află pe locul 
trei în clasamentul catego
riei respective.

tn special la deal. Alergătorii din 
Kenya execută zilnic cite trei șe
dințe de pregătire, una dimineața 
(la 7,30), alta la prtnz (10—12) șl 
o a treia, de bază, după amiaza 
(15,30—18).

Despre decatlon a vorbit antre
norul FRIEDL SCHIRMER (R.F. a 
Germaniei), care sublima. Înainte 
de toate, cerințele deosebite ale 
acestei probe șl sacrificiile pe 
care le impune unui atlet. EI este 
unul din adepțli atletului decatlo- 
nist, în sensul strictei sale specia
lizări. Vorbind despre experiența 
muncii sale cu decatloniștii, an
trenorul Schirmer a arătat că a 
făcut o adevărată școală de pre
gătire. Pe atleții care realizează 
tn jurul a 6 000 p îi antrenează cu 
atenție, In special, la probele de
ficitare. După ce aceștia trec de. 
7 000 p. adică după 1—2 ani de 
lucru, atenția este Îndreptată spre 
dezvoltarea probelor tari. In de
cursul unui sezon, după părerea 
lui, un decatlonist trebuie să par
ticipe la 3 concursuri, la o dis
tanță de 6 săptămini unul de 
altul, timp în care mai poate fi 
corectată pregătirea. Cei mai buni 
atleți, cei de peste 7 500 p, pot lua 
parte și la 4 decatloane 1ntr-un 
an. Intre aaestea, atleții pot par
ticipa șl Ia diferite alte probe. 
Insă nu la libera alegere a sporti
vului, ci la Indicația antrenorului.

★
Experiența acumulată cu prile

jul recentului congres de la Atena 
va fj împărtășită pe larg specia
liștilor noștri care lucrează în do
meniul atletismului, considerînd 
că foarte multe din observațiile 
făcute la această reuniune inter
națională pot fi puse în practică, 
cu folos și în țara noastră.

2—3 000 spectatori, plătind bi
lete destul de scumpe.

Dar să revenim la jocuri. 
Dron a profitat poate de tim
pul liber oferit prin eliminarea 
sa de la simplu și s-a concen
trat asupra probelor de dublu. 
Cu Ilie Năstase face o pereche 
bună și specialiștii Ii și văd 
pe români pretendenți autori
zați la titlu, alături de Muker- 
jea-Lall, Tym-Moreau, Carlste- 
in-Dutton. Succesul i-a suris 
însă la cealaltă probă, dublul 
mixt. Aci, Sever Dron și Iu- 
dith Dibar rămîn neînvinși 
pînă tn finală, unde au ca ad
versari pe indienii B. Singh și 
Susan Das (care eliminaseră 
pe soții Bill și Alice Tym). E- 
chipa română obține o foarte 
aplaudată victorie : 7—9, 6—2, 
6—2. Din nefericire, avea să 
fie singura.

DOUA VOCI
A venit

țiile mele nu mai ajută la ni
mic. Jucătorul român aste de
clarat învins..,

India, cu Jaideep Mukerjeaj 
rectștigă titlul asiatic după trei 
ani (în finală : Mukerjea-Tym 
6—2, 6—2, 6—0). Dar cu ce 
preț ?.., Dezamăgirea putea fi 
citită pe fețele tuturor. Și nu 
numai pentru actul reprobabil 
— pe care-l condamn cu hor 
tărire — comis de Ilie Năstase;

ÎN PLINA RETRAGERE...
Și fiindcă o neplăcere nu 

vine niciodată 
trul nostru pe 
zultate nu s-a 
Dibar, vizibil 
cele întîmplate cu Năstase, in
tră pe teren fără pic de ambiție 
în semifinala cu campioana In-' 
diei, Nirupama Vasant. In con
secință, pierde : 2—6, 4—6.

Urmează meciul din sferturi 
de finală la dublu bărbați, pro
bă în care ne pusesem atîtea 
speranțe. Dar pentru Ilie Năs
tase concursul, practic, se în
cheiase și el nu mai dă o min-

Sonny Liston si
de— beton

FRAZIER CONTRA ELLIS
LA 24 MARTIE ’

Se pare că forul mondial 
al boxului vrea să elucideze 
într-un fel problema cam
pionului mondial la catego
ria grea. Pentru aceasta, se 
duc tratative in prezent ca 
la 24 martie, pe ringul cele
brei arene din New York, 
.Madison Square — 
să se întilnească 
campioni mondiali 
(recunoscuti de diferite orga
nizații sportive), Joe Frazier 
și Jimmy Ellis. Fără în
doială, dacă acest meci va 
avea loc, s-ar mai limpezi 
apele în categoria -coloși
lor” și am cunoaște pe pu- 
gilistul care l-ar urma Ia 
centură pe nedreptățitul Cas
sius Clay. Pe de altă par
te. Sonny Liston. ' denumit 
„Ursul*, fost campion al lu
mii, revendică și el drepturi. 
Fostul campion mondial a 
declarat că așteaptă acest 
meci pentru a boxa cu În
vingătorul. Liston a spus: 
.Am 37 de ani, mă simt în 
formă mare și sint capabil, 
cu dreapta mea de beton, 
să-i fac k.o. pe Frazier și 
Ellis într-un singur meci!“.

Garden*, 
cei doi 

ificialir.eo:

csdent" al lui Ilie Năstase. I- 
liuți era în formă. In sfertu- 
-i de finali, îl elimină pe cam- 
șr.rsul polonez Rybarezyk 
„după o revenire (3—6, 2—6, 
6—2. 6—0. 6—2) care a ridicat 
tr.b—-tele In picioare* — scria 
c dr-z ri -THE BAZAR PA- 
TR1KA*. Meciul următor, se

ule cb Jaideep Mukerjea, 
Cf.eptst cu înfrigurare. A 

cu pricina-,
t, pe scurt, cele 

■^e IXJt. în pasajele 
ire. in textul scrisorii 
intercalate citate din zia- 
tndiene). Ca și în meciul 
yba~czyk, campionul nos- 

s-e încălzit mai greu. Pier- 
InriâU tet cu 3—6, dar de 

la prunele mingi ale setului 
\rmizor Ibe arată ci jocul a- 
cum începe! Conduce pe ser
viciul bd și Mukerjea se „aga
ță" din g~e’-, egalînd de fiecare 
dată. La 4—3, Năstase forțea
ză. dezlănțuit. Dar... Bu-
duczfa minge albă vrea sd 
cită fi r« «« cuvânt de spus. 
_Un retur norocos, după ce 
mmgea sâmtase CleuL permi
te ’uî Mnkerjea să egaleze:
4— 4’ (THE STATESMAN). 
Nixiase demne nervos. Con- 
f.nză să since ți la o minge 
paiertică a ind: 
de cu un voii ;

IczeraM.
Gopal Dutz, 
punctul pentru 
arbitru de li _
S. L. Sawtaney. anunță — aut I” 
(THE AMRITA BAZAR). Dl. 
Dutt revine asupra deciziei și 
dă punct pierdut lui Năstase. 
Acesta protestează, vrea sd pâ- 
râseascâ jocul. 11 conving si 
reintre, dar lucrurile nu merg 
mai bine. La un serviciu al 
lui Ilie, iată că „un arbitru de 
Imie, care voia probabil să 1 
se audă $i lui vocea, declară — 
greșeală de picior!” (THE HIN
DUSTAN STANDARD). Iar 
nari, iar întrerupere, fi cer 
lai Năstase si nu mai facă 
nici » protest ți sd continue 
jocul.

Intre opriri, spectacolul este, 
ce-t drept, extraordinar. Publi
cul aclamă entuziasmat lovi
turile decisive, Mukerjea avlnd 
— firește — partea leului. Hie 
luptă mai departe, dîrz. Parcă 
totul era împotriva lui, însă, în 
acea după-amiază tondâ. La
5— 8, un voleu lung al românu
lui face să amuțească tribu
nele, apoi „...după o ezitare, se 
anunță de arbitru — aut! Se 
pare că aceasta a fost prover
biala picătură care a făcut să 
se reverse paharul...” (THE 
HINDUSTAN STANDARD). I- 
lie Năstase, cu calm aparent, 
părăsește terenul și interven-

iimulai rdspun- 
foarte rapid pe 
„Arbitrul, dl. 

acordă prompt 
român. dar un 

linie octogenar.

Din nou Patrick Pera
La Paris s-au desfășurat re

cent campionatele de patinaj 
artistic ale Franței. La mascu
lin, titlul a 
Patrick Pera. 
1532 puncte, 
s-a clasat Ph. 
puncte. în proba feminină vic-

tași. cucerit de 
care a totalizat 

Pe locul secund 
Pelissier cu 1466

toria a revenit tinerei 
din Grenoble, Joelle

■ cu 1426,1 
suri s-a 
cuplului 
Noullet,
cu un total de 172 puncte.

ge ca lumea în terenul 
lor Balaram și Jasjit 
iar partenerul său, bietul Ucu 
Dron, este spectator neputincios 
la această nouă calamitate (6—3 
6—4, 4—6, 5—7, 0-6). £

Ce să vă mai spun... Eram cur 
un general pe cîmpul de bătă
lie la ora cînd trebuie sd sem
neze capitularea fără condiții. 
Am semnat-o, cu inima ama
ră, ba am adăugat și un co
municat de „mea culpa", ce
rând scuze organizatorilor și pu
blicului pentru 
lui Năstase. A doua 
tele mele apăreau tn 
sa Calcuttei și erau 
mite de cercurile

comportarea 
zi, cuvin- 
toată pre- 
bine pri- 
sportive, 

care — tn fond — regretau tot 
atît de mult complexul de îm
prejurări ce așezase pe 
pionul român pe banca 
zaților mai cu vină, mai 
vină. Palidă consolare.

cam- 
a cu

In aceeași seară și a doua zi, 
am stat mult de vorbă cu Ilie. 
Trebuia sd știu dacă putem 
continua, luînd totul ca de la 
început, considerînd Calcutta ca 
un simplu accident ivit in cale. 
După ce am lămurit o serie în
treagă de lucruri, l-am întrebat 
pe primul echipier:

— Ei, Iliuță, 
căm ?

— Jucăm, nea 
jucăm...

Avea pe față 
de copil poznaș pe care 
știam 
lesese.

Așa 
drum, 
hi ne 
minea 
plăcută în călătoria noastră. 
Dar, pentru tenismanii români, 
Circuitul Indian abia începuse.

același zimbet
i-l 

de cînd era mic. Ințe- 
Aveam încredere in el. 
am pornit din nou la 

Madras, Hyderabad, Del- 
așteptau... In urmă ră- 
Calcutta, o etapă puțin

Bob Foster a rămas

NEW YORK 23 (Agerpres). 
La New York s-a disputat în- 
tilnirea de box pentru titlul 
mondial la categoria semigrea 
dintre deținătorul centurii, pu- 
gilistul american Bob Foster, și 
compatriotul său de origină ita
liană Frank! Depaula. Bob Fos
ter și-a menținut titlul de cam
pion al lumii, învingînd prin 
k.o. tehnic In prima repriză.

Turneul de baschet 
de la Varșovia ciștigat 
de selecționata Tallinului 
VARȘOVIA. — Turneul in

ternațional masculin de baschet 
de la Varșovia a fost ciștigat 
de selecționata orașului Tallin, 
urmată de reprezentativele ora
șelor Varșovia, Sofia și Lub
lin. Rezultatele ultimei zile a 
competiției : Tallin—Varșovia
88—69, Sofia—Lublin 71—62.


