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Clubul admiratorilor fiecărui I
i M

mare sportiv român i
i

Conceptul de campion su
feră treptat în ultima vreme 
deformări neliniștitoare. In 
viziunea unora, sportivul de 
prim rang este individul care 
trebuie să concureze mult și 
întotdeauna bine, să smulgă 
trofee și medalii la marile 
competiții, să devină o ma
șină de pulverizat recorduri. 
Se vizează forțat realizările 
citate, utilizate ulterior drept 
material probant pentru ar
gumentarea calității 
lui de antrenament 
rioada precedentă, 
și pentru parafarea
ții unei suprastructuri, de 
multe ori umflate, ce gravi
tează în jurul performerului. 
Se ignoră Cu primejdioasă 
seninătate reversul moral și 
intelectual ai sportivului, 
gradul său de integrare so
cială, iar în perimetrul so
cietății noastre, funcția sa de

procesu- 
din pe- 
precum 

activită-

t

rațiuni

(exponent, cu mijloace parti
culare, al culturii socialiste. 
‘Cu alte cuvinte, nu contează
cum se 
ipostaze 
tresează

manifestă in alte 
de om social, nu in- 
cum se structurează

Pe alte planuri, totul e bine 
■ețdacă trece peste recorduri.

tentează, sau Înscrie goluri. 
4 Dar, sportivul de elită ar 

^trebui, după opinia . noastră, 
"să mai îndeplinească și altă 
I funcție. Prin ecoul pe care 
faptele, conduita și ideile 
sale ti declanșează in colec
tivitatea ambiantă, campio- 

țnui ar trebui să joace rolul 
^propagatorului, al celui ce 
> Insămînțează in conștiințe 
(mai ales în cele tinere), con- 

.vingeri ferme despre necesi
tatea șl efectele faste ale 
aportului. Condiția acestei 
realizări este, firește, acel con
tact direct pe care sportivul 
de elită ar trebui să-l aibă 
cu cercurile largi de neini- 
țiați sau al celor prea puțin 
inițiațt, dialogul variat pe 
care ar fi de dorit să-l sus
țină cu tineretul din școli 
și universități. In acest sens, 
ar fi păcat să se piardă niște 
tradiții fertile. Un campion, 
un mare sportiv, sau o echi
pă care s-ar antrena perio
dic în incinta unei școli sau 
a unei universități, in fața 
citorva zeci (sau sute) de pri
viri, mistuite de aspirații, ar 
avea un efect de excelentă 
factură. Nu e de dorit ca 
sportivul să se antreneze in 
condiții ce sugerează repu
diatul turn de fildeș al unor 
artiști. Contactul dintre cam
pion și miile de sportivi din

planul general are 
profunde. Intilnirea lor doar 
în condițiile spectacolului 
sportiv (cu distanța clasică 
dintre tribună ți arenă), di
minuează gustul pentru sport, 
conferind celor ce i-am vrea 
contaminați de elan simță- 
mîntul straniu că văd niște 
ființe abstracte, descinse pen
tru puțin timp in mijlocul 
lor. reîntoarse apoi intr-un 
loc misterios și prohibit. Eli
tele sportului ar trebui invi
tate (mizăm pe adeziunea 
lor), să se pregătească perio
dic în școli și universități. 
Sperăm în regenerarea unei 
tradiții, cu rădăcini încă vii 
în solul sportului românesc.

Interesul tineretului nos
tru pentru practicarea spor
tului și-ar putea începe de
clinul. dacă nu se vor uza 
permanent de noi metode de 
atracție. Pentru sport se ini
țiază Încă puține acțiuni in
genioase Pentru ofensiva care 
ar trebui declanșată inteli
gent spre recucerirea unor 
zone de interes pierdute, 
ne-am îngădui să propunem 
și înființarea 
de admiratori 
sportivi, 
bul (sau 
lor Llei 
de copii 
și fete, Îndrăgostiți de atle
tism și de excepționalele 
lizări ale unei atlete cu 
duitoare personalitate, 
întîlni cu ea pe stadion 
clnd in cînd, i-ar urmări an
trenamentul. ar discuta, i-ar 
cere sfaturi. Și admirația 
s-ar transforma la mulți din
tre ei in dorința de imitație. 
In detentă. Poate nici unul 
dintre imitatori nu va ajunge 
să urca pe podiumul olimpic, 
dar in urma impulsului, ei 
iși vor desăvîrși aptitudini șl 
virtuți necesare vieții socia
le. Ciți puști din orașul Bucu
rești n-ar solicita In 24 de 
ore să fie admiși in cercul 
admiratorilor lui Dumitra- 
che ? Pa» Întreg cuprinsul ță
rii ni se pare posibil să fiin
țeze zeci de nuclee de simpa
tie, in jurul celor mai repre
zentativi și mai demni de ur
mat sportivi ai noștri.

Ziarul „Sportul* și-ar face 
o plăcută preocupare din a 
acționa pentru mărirea su
prafeței de contact dintre 
planul generațiilor tinere și 
cei mai exemplari sportivi 
ai României.
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unor cercuri 
ai marilor 

Ce-ați zice de clu- 
cercui) admiratori- 
Manoliu 7 Un grup 
și adolescenți, băieți

rea- 
pil- 
s-ar 
din
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RESPONSABILITATE
FAȚĂ DE DESTINELE

SPORTULUI
Pentru activul sportiv al Ca

pitalei, data de 17 decembrie 
1968 reprezenta punctul termi
nus al unei întreceri, declan
șată cu clteva luni în urmă, 
și care privea, în afara compe
tițiilor în sine, o diversitate de 
probleme ale vieții sportive; 
constituia o zi a bilanțului și, 
pentru cei mai merituoși, una 
a împlinirii.

Trofeul, care trebuia să ono
reze CONSILIUL cu cea mai 
prodigioasă activitate și cele 
mai grăitoare rezultate, a re
venit, după un sever „baraj", 
Consiliului pentru educație fi
zică șl sport al Sectorului 6

București, realizatorul celor 
mai multe obiective din regu
lamentul întrecerii. Iată, de alt
fel, principalele realizări care 
au determinat juriul să înmî- 
neze aceste! unități mult rîv- 
nitul trofeu : 1) obținerea unor 
indici superiori, sub aspectul 
calității jocurilor și al rezul
tatelor, la sporturile de per
formanță (scrimă, rugby, hand
bal) din cadrul sectorului 6; 2) 
atragerea în activitatea spor
tivă organizată a unui număr 
de peste 1500 elevi, muncitori, 
funcționari din raza acestui sec
tor, cuprinși în 145 de echipe 
la diferite sporturi, aflate sub

îndrumarea a 10 comisii pe 
ramură de sport ; 3) organiza
rea și desfășurarea cu succes 
a Cupelor tradiționale („1 Mai*. 
„23 August9, „30 Decembrie"), 
competiții la startul cărora s-au 
prezentat peste 2000 de parti- 
cipanți, înregistrîndu-se și mul
te rezultate notabile; 4) crea
rea în cvartalurile de locuințe 
din Ferentari și la baza spor
tivă Ghencea a centrelor de 
inițiere în sport și de recreare

Nușa MUȘCELEANU

(Sontinuart In pag. a t-a)

Pleacă in cursă echi
pajul alcătuit din Dra- 
gomir fi Moiceanu, doi 
dintre veteranii bobului 

românesc

Foto I V. ZBARCEA- 
Bușteni

Trimisal nostru special l< campionatele europene de bob, VICTOR BÂNCIULESCU, transmite:

A

APRECIERI ELOGIOASE ALE PRESEI ASUPRA COMPORTĂRII SPORTIVILOR 
NOȘTRI

CERVINIA, 27. Deși de azi au 
început antrenamentele de bob 
4, campionatul bobletelor conti
nuă să țină trează atenția opi
niei publice. La aceasta au con
tribuit, în primul rînd, ziarele 
de luni, care subliniază, în una
nimitate, frumusețea duelului 
Thaler - Panțuru. „La Gazzetta 
dello sport* din Milano scrie: 
.Erwin Thaler l-a tnvtns, de 
data aceasta pe Ion Panțuru, ctș- 
tigînd 3 din cele 4 manșe in 
fața românului, pierzind doar 
manșa secundă de simbătă. Dar 
pe Thaler nu putea să-l urme
ze in clasament deci: Panțuru, 
in măsura în care clasa adevă
rată fi experiența tint decisive 
in bob. Cei doi piloți «ist cei 
mai buni in Europa și era in
evitabil ca ei ii trtumfeze".

Este interesant de arăta: că 
întreaga presă italiană, făcind

abstracție de rezultatul final, 
leagă r. urnele lui Panțuru de 
cel al lui Thaler, ca și cum 
acestea ar S format un singur 
echipaj. I» csrespondența sa, 
transmisă ziarului .Tutto sport* 
din Torino, colegul nostru Sil
vio Alfieri din Cervinia remar
că regular.tatea rezultatelor lui 
Panțuru, eocsiderfnd aceasta 
drept un serin al marii virtuo-

zități în pilotajul bobului. Tot 
într-un ziar torinez, .Gazzetta 
dell popolo", Alberto Fasano 
scria : .Panțuru a efectuat cobo- 
rtr{ care au făcut si s» ridic» 
pirul măciucă spectatorilor din 
curba albi car» 
dreaptă dinaintea

preced» linia 
sosirii*.

ARBITRI ROMANI 0 NOUĂ INT1LNIRE
IN „C.C.E." LA VOLEI

Costoiu a fost

/

La 30 aprilie se pun în vinzare
La sfîrșitul lunii aprilie, cîțiva din

tre membrii conducerii A.I.B.A. (prin
tre care vicepreședinții N. Nikiforov- 
Denisov, Roman Lisowski, precum și 
J. Henderson, președintele comisiei 
tehnice din cadrul biroului regional 
european), vor sosi la București pentru 
a controla și verifica instalațiile de la 
patinoarul „23 August". Totodată, se 
vor stabili data și programul examină
rii arbitrilor candidați la cucerirea 
ecusonului A.I.B.A. Va fi ultima vizită 
a oficialităților din conducerea forului 
mondial în scopul verificării stadiului 
lucrărilor de organizare a campionate
lor continentale.

La confruntările pentru cucerirea 
centurilor puse în joc (se vor disputa 
aproximativ 200 de partide), boxerii 
vor putea folosi o singură dată aceeași 
pereche de mănuși. înainte de „încăl
zire", el vor primi mănușile într-o 
pungă de plastic, din partea arbitru- 
lui-delegat pe lîngă particlpanți.

O sugestie care, sperăm, să fie în
sușită de consiliile județene pentru 
educație fizică și sport, de cluburile 
și asociațiile sportive cu secții de box: 
pugiliștii (juniori și seniori) ce se vor

LA ORIZONT,

Arbitrul Emil
delegat să conducă jocul de la 
9 februarie, dintre formațiile 
Dinamo Tirana și Ț.S.K. Cerve- 

*no Zname (Bulgaria) în cadrul
„C.C.E.* la volei.

DIN SUMAR:

• CUI

de Dan Deșliu

y.OLEIBALISTICA 
INTERNAȚIONALA

După jocul de duminică, 
compania formației Dinamo 
rana, voleibaliștii de la Rapid 
susține azi o nouă întîlnlre inter
națională. In sala Giuleștl, tnce- 
pind de la ora 17, el vor primi 
replica echipei U.S.C. Miinster.- - - - - - - - - - - - - - - - ! 
m/ timp i

în 
Tl- 
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e la începutul operei de’ edi
ficare a noii orînduiri, statul 
nostru socialist s-a apropiat 
de tinerele generații, invitîn- 
du-le și îndrumîndu-le spre 
zonele unei culturi umaniste,

echilibrate. Cei ce abia intrau sub ce- 
Irul adolescentei la sfîrșitul deceniu

lui cinci își amintesc acea forță aspi
ratoare compusă la început mai mult 

Idin idee și elan, care absorbea con
tingente de omuleți spre pagini de 
carte și spre exercițiu fizic. Nu existau I suficiente săli de clasă, nici recuzită 
pentru sport, dar apăruse o voință, 
generată deopotrivă de luciditate și I de romantism, hotărîtă să ridice con- I diția umană prin democratizarea cul
turii și a sportului Așa a început conec
tarea întregii națiuni la arterele știin
ței, artei și culturii fizice. Revoluția 
a însemnat grefa unei noi concepții 
despre viață și lume pe ființa unui 
popor greu încercat de istorie și, toc
mai de aceea, temeinic zidit în struc
turile lui interioare, apt de aderențe 
profunde la nobile idealuri.

Au trecut ani mulți, resimțit» ca un 
drum presărat cu încercări, străbătut 
într-o 
trăită 
sentimentul realizărilor, hrănit prin ob
servații cotidiene, întinse de la planul 
individual pînă la planul general al 
țârii, s-a consolidat în ax durabil al 
vieții noastre spirituale. Cei aproape 
25 de ani deveniți secțiune de istorie 
vor răsplăti întotdeauna ca o toamnă I 
mănoasă pe cei ce se vor întoarce în 
timp să-i înțeleagă tot mai profund, 
cu mintea și cu sufletul. Ne gîndim 
în acest început de an la acei bărbați 
comuniști porniți să schimbe înfățișarea 
țării, care au visat și militat pentru 
un om dezvoltat plenar. Ei au propus 
o umanitate integrală, robustă, tangi
bilă prin stimularea tuturor valențelor 
intelectuale și biologice ale individului, 
un ideal la care gîndise și aspirase 
antichitatea greacă, dar îmbogățit cu 
ceea ce veacurile de civilizație urmă
toare au adăugat și decantat.

La noi, dezvoltarea explozivă a in
stituțiilor de învățămînt și cultură o 
început și a evoluat alături de inaugu
rarea și creșterea unei mișcări spor
tive conștientă de sine. Paralelismul 
acesta nu se înscrie în categoria coinci
dențelor. El a fost rezultatul lucid al 
ideilor și elanului 
voința preocupată să creeze un 
liber, multilateral și echilibrat în 
voltare. Paralelismul acesta n-a 
conceput înfr-o accepțiune de geome
trică izolare, ci ca un transfer echi
tabil de valori între planurile aceleiași 
personalități, pentru atingerea unei uni
tăți umane superioare. Din toate direc
țiile amintite s-a acționat pentru mo
delarea unui tip uman de elevată 
factură, cultivat, integru, loial. îndrăz
neț, sănătos și robust. Sîntem con
vinși că această comuniune de volori 
spirituale și biologice, oferită tinerelor 
generații și nu numai lor, de către 
societatea socialistă, deși încă insufi
cient înțeleasă și valorificată, este unul 
din sensurile cele mai dragi făuritorilor 
României moderne.

Tineretul a fost sensibil dintotdeauno 
la modul în care societatea înțelege 
să-i deschidă drumurile vieții. Imensa 
majoritate a tineretului patriei noastre 
a recepționat această dragoste, această 
nobilă îndrumare, aceste multiple efor
turi efectuate pentru împlinirea sa ți 
le-a transformat în țervoare, în atașa
ment angajat. Cu această stare de spi
rit se apropie el de marile eveni
mente ale anului.
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abonamentele
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trecut ani mulfi, resimțiți ca un

atmosferă de patos și de asprime 
bărbătește. Tot mai pregnant,

se vor
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evidenția în campionate
le naționale din acest an, 
să fie premiați, printre 
altele, cu cite un abona
ment de intrare la marea 
confruntare europeană. 
Ar fi o măsură de real 
folos pentru tinerii bo
xeri, deoarece ei au foar
te rare ocazii de a urmă
ri evoluția celor mal re
dutabili puglliști de pe 
continentul nostru. Șl, 
pentru că a venit vorba 
de abonamente, anunțăm
pe iubitorii boxului că acestea 
pune în vînzare începînd de la 30 a- 
prille.

Concomitent cu reuniunile de veri
ficare ale lotului republican de la 
Oradea și Craiova, în Sala sporturilor 
din Constanța se va disputa o atrac
tivă competiție, denumită „Criteriul 
tineretului". Aci vor urca scările rin
gului 44 de pugiliști tineri, de perspec
tivă, care se pregătesc, și ei, pentru 
campionatele continentale. Primul 
gong la 5 februarie, (r- c.)

Reveniți in București, după un sejur de două 
săptămtni, petrecut pe Valea Oltului, dina- 
moviștii bucureșteni și-au reluat cu asiduitate 
pregătirile... Proiectele echipei sini dezvăluit» 
de antrenorul Baril Marian in reportajul aflat 

in pagina a 3-a a ziarului nostru

AL calmar luptă pentru puc tn spatele porții sovietice

• Foto i A. NEAGU

AVTOMOBILIST-SELECTIONATA BUCUREȘTI 
UN REUȘIT SPECTACOL HOCHEISTIC
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inițial, născut

O partidă de hochei în 
compania unei formații 
sovietice de club, ca a- 
ceastă Avtomobilist din 
Sverdlovsk, echipă de 
frunte a campionatului 
unional, apare întotdea
una dificilă, chiar dacă 
adversar Ti este selecțio
nata Bucureștiului, în 
fapt echipa noastră na
țională. O asemenea e- 
chipă (omogenă, rapidă,RETURUL

mai dificilă din întreg 
programul de pregătire 
pentru confruntării* de la 
Ljubljana.

Cum era de presupus, 
hocheiștii sovietici au re
purta: victoria: 7—3 (3—0, 
1—1 3—1). Scorul ni se 
pare '.nsâ puțin exagerat. 
In raport eu ocaziile de 
gol ale sportivilor noștri 
și Unind seamă și de fap
tul că, în urma unui mo
ment de derută, ei au 
primit primele 3 goluri 
în mai puțin de._ un mi
nut I Dar, la ora actuală, 
scorul contează mai pu
țin. îmbucurător este fap
tul că echipa română a 
abordat partida cu mult 
aplomb și că a desfășu
rat poate cel mal bun 
joc din actualul sezon 
competițional, ceea ce 
poate conduce la conclu
zia că în scurtul inter
val de timp rămas pînă

la CM. pregătirea va pu
tea atinge indici și mai 
ridicați.

Jocul a fost frumos, a- 
tractiv, presărat cu nu- 
meorase faze de bun 
spectacol. Cele 10 puncte 
au fost realizate de: 
Naumov (mln. 14), Eli
stratov (mln. 14), Golou- 
hov (min. 14 și 56), Ce- 
kalkii (min. 40), Mendu- 
baev (min. 41), Krilov 
(min. 43) pentru Avtomo- 
bilist, Biro (min. 33 și 42) 
și Pană (min. 32) pentru 
bucureșteni. Au condus : 
Agapov șl FI. Gubernu.

Romeo VILARA

înaintea partidei, o 
solemnitate de premiere. 
Tradiționala anchetă a 
ziarului Elore l-a desem
nat pe Dezideriu Varga 
(Steaua) ca cel mai bun 
hocheist din țară în anul 
1968.

START IN CAMPIONATUL DE JUNIORI LA BOX
Miercuri, de la ora 18,30, elubul sportiv Olimpia 

va organiza la Casa de cultură a tineretului din 
sectorul 4 (str Turturele) prima reuniune pugi- 
listicâ din cadrul campionatelor republicane de 
juniori (etapa pe municipiul București).
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Romulus BALABAN
I
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DIN NOU IN FAȚA 
ARBITRILOR...

Campionatul republican de 
patinaj artistic — ediția 1969 — 
a programat, în Capitală, prima 
fază (d« club). A fost, pentru 
majoritatea patinatorilor bucu- 
reșteni, o reîntîlnire cu gheața 
da concurs și notele arbitrilor, 
dar numai In cadrul a două fi
guri obligatorii. Astfel că, pri
vind foile de clasamente, o Idee 
prea clară nu se poate face 
asupra raportului valoric exis
tent între viitorii concurenți la 
fazele următoare tale campiona
telor.

Deocamdată, consemnăm af
fluent» de participare la cate
goriile mici, in special la fete 
(15 la începătoare șl 14 la co
pii II). Acesta reprezintă un 
punct bun, mal ales dacă este 
completat și de justificarea 
unor perspective certe și a unei 
pregătiri corespunzătoare, pen
tru fiecare caz in parte. Ceea ce 
— să fim sinceri — nu este 
totdeauna așa...

Avansînd pe scara catego
riilor, numărul concurenților 
descrește. Fenomenul este nor
mal, aci acționînd legile selec
ției. Dar nici situația de a avea 
un singur concurent la seniori, 
sau la unele categorii de băieți, 
nu se mai încadrează în limite 
firești. Ca să nu mal vorbim 
de proba perechilor, unde con
tinuă să domnească o sărăcie 
lucie. Oare atîtea intenții bune 
(exprimate și în presă !) nu pot 
fi, o dată, tradus* în fapt 7

Pentru încheiere, facem o se
lecție printre rezultatele tehni
ce : ÎNCEPĂTORI băieți: 1. C. 
Neagu (Dinamo) 3—14,2 p. Fete:
1. Emilia Țibula (Din.) 3-15,5 p. 
COPII II băieți: 1. D. Tudoraș- 
cu (Constructorul) 4—31,4 p. 
Fete; 1. Mihaela Paraschiva
(Constr.) 3—44,0 p. COPII I 
WH«0: 1. L Cazacu (IEFS)
3—48,8 p. Fete: 1. Valentina 
Buciumeanu (Șc. »p. 2) 3—69,3 
p; 2. Sorina Sfetcu (Din.)
8— 44,4 p. JUNIORI II băieți:
1. O. Goga (IEFS) 3—56,0 p ;
2. M. Ion (Șc. sp. 2) 8—51,8 p. 
Fete: 1. Adriana Preda (Con
structorul) 3—56,0 p. JUNIORI I 
băieți: 1. A. Bulete (Șc. sp. 2) 
3—66,1 p ; 2. M. Popescu (Con
structorul) 6—64,0 p; 3. t. Co- 
zia (Constr.) 9—54,5 p. Fete s
1. Anca Tănase (Șc. sp. 2) 

3—68,0 p ; 2. Doina Mitrlcică 
(Șc. gp„ 2) 6-65,0 p. SENIORI, 
băieți: 1. E. Tăujan (IEFS) 

3—78,0 p. Fețe: 1. Constanța 
Ioneicu (Constr.) 3—88,8 p;
2. Rodica Dîdă (IEFS) 6—82,2 p;
3. Doina Ghișerel (Șc. sp. 2)
9— 76,8 p. Perechi: 1. Daniela 
Popescu - Marian Chiosea (Di
namo) 3—38,2 p.

> Rd. V.

TENDINȚE SPRE ECHILIBRU 
IN VOLEIUL MASCULIN

• Sovieticii la a doua medalie olimpică de aur
• Comportări inegale, surprize de proporții • Două 
concepții în dispută • Japonezii O.K., campionii

mondiali K.O. în final.

La a doua sa prezență In pro
gramul Jocurilor Olimpice (prima 
fiind la Tokio 1964), voleiul a avut 
la Ciudad de Mexico o neașteptat 
de numeroasă asistență, stirnltă 
și de pertinenta popularizare sus
ținută de ziariștii locali. Astfel, 
deși tradiția voleiballstlcă — mal 
puțin sedimentată In rlndul lo
cuitorilor țării aztece In compa
rație eu cea niponă — părea să-l 
refuze acestui sport cadrul spe
cific marilor confruntări Inttlnlt 
la Tokio, totuși mexicanii au con
trazis această Ipoteză lutnd cu 
asalt Palatul sporturilor, unde 

zilnic s-au Înregistrat, tn medie,
7—8000 de spectatori.

Interesul destul de ridicat pen
tru turneul olimpic de volei este 
explicabil nu numai prin parti
ciparea echipelor gazdă (lipsite, 
de altfel, de șanse la medalii), 
ci mai ales prin prezența renu
mitelor formații ale U.R.S.S.. 
campioană olimpică șl europea
nă. Cehoslovaciei, campioană 
mondială șl deținătoarea locului 
II la europenele de la Istanbul, 
japoniei. Poloniei șl R.D.G.. e- 
chipe care au progresat mult In 
ultimul timp și au Intervenit tot
deauna decisiv In disputa meda
liilor. Aceasta la băieți. La fe
minin, prezența „vrăjitoarelor” ni
pone, deținătoare ale titlurilor 
mondiale șl olimpice, precum și 
aceea a jucătoarelor sovietice, 
campioane ale Europei, a polo
nezelor sau coreencelor — cu fru
moase cărți de vizită — au captat 
din ce tn ce mal mult atenția 
publicului mexican. /

NIVELARE VALORICA 
LA MASCULIN

Turneul olimpic a dat loc unor 
dispute deosebit de interesante 
și spectaculoase care au ținut tn 
continuă tensiune publicul spec
tator, pină tn ultima zi, ctnd s-au 
hotărlt toate medaliile l

Meciurile finale au prilejuit vo
leiului sovietic o strălucită vic
torie : cîștigarea titlurilor, la fete 
și la băieți.

După părerea specialiștilor pre- 
zențl la Mexico, turneul mas
culin nu s-a deosebit prea mult 
de cel de la Tokio. „Categoric 
— sublinia trimisul special al 
ziarului praghes i.Rude Pravo», 
paul Zdenek — despre Mexico 
nu se va vorbi ca de un loo unde 
e-a produs a solitară ta volei’.

Șinei jucători in luptă 
pentru balon l Ivanici și 
lonescu se opun pătrun
derii lui Bulat, imagine 
din partida I.C.H.F.—Uni

versitatea Timișoara 
(55—54)
Foto i A. NEAGU„Cupa clubului sportiv Sinaia" inaugurează - azi - sezonul intern de bob

SINAIA, 27 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Luni dimi
neața, la ora matinală cu care 
tinde să ne obișnuiască bobul, 
s-a dat startul în prima manșă 
cronometrată a anului, totodată, 
și ultima înaintea primului con
curs pe 1969 — „Cupa clubului 
sportiv Sinaia". Frigul, care s-a 
făcut bine simțit, a folosit pîr- 
tiei.

Cu toate că la această ultimă 
manșă de antrenament, în fapt 
luare de contact oficială urma
tă de închiderea pîrtiei, cro
nometrajul nu a fost electric, 
ceea ce pune unele rezultate »ub 
semnul îndoielii, în linii mari 
pretendențll la întîieîate se pot 
întrezări. Iată, de altfel, cifrei* 
anunțate prin stația de radio
amplificare a concursului : Stoi
ca - Lospă (Clubul sportiv Si
naia) 1:12,72; Rășcanu - Cotacu 
(Voința Sinaia) 1:15,22 ; Hogea - 
Cristo Crist (A.S.A. Brașov) 
1:15,42; Tătaru - Gavrilă (Bu- 
cegi Sinaia) 1:17,22 ; Nedelcu - 
Cemlu (A.S.A. Brașov) 1:17,34 ; 
Dragomir - Moiceanu (Carpați 
Sinaia) 1:17,42; Stoian - Hancaș 
(Voința Sinaia) 1:17,82 ; Beldl- 
ga - Neagoe II (Steagul roșu) 
1:18,08; Benghiu - Tătuță (Car
pați Sinaia) 1:20,20 ; Volcu - Sta*

In plus, cel care au urmărit „de 
vlsu” partidele au ajuns la con
cluzia că se observa o tendință 
de nivelare a valorii primelor 
6—1 echipe din lume, determinata 
de ascensiunea rapidă a unora 
mal puțin creditata ptnâ acum. 
„Există astăzi un echilibru mon
dial”, începea constatarea sa re
vista cehoslovacă de specialitate 
„ODBIJENA KOSIKOVA”.

Comentlnd rezultatele Înregis
trate de campioana lumii (Ceho
slovacia). Paul zdenek preciza : 
„Aruncind o privire asupra cla
samentului vedem că nu am con
firmat nici medalia de argint de 
la Tokio, nici titlul de campioni 
mondiali. Dar medalia de bronz 
de la Mexico are cel puțin ace
eași valoare cu argintul de la 
Tokio. A fost plătită chiar mult 
mai scump. Locul III nu consti
tuie un insucces. LA POZIȚIA 
NOASTRĂ TINDEAU, LA ME
XIC, MULTE ECHIPE. Am avut 
aiitea Intllnlrl de * seturi șl de
seori a lipsit puțin ca medul să 
fie pierdut. Echipa noastră a fă
cut. cred, tot ce l-a stat tn pu
tință”... și mai departe, referin- 
du-se la meciul decisiv; .Bine
înțeles, băieții noștri au vrut să 
ctștlge. De data aceasta Insă, pur 
șl simplu, nu au putut, a fost 
peste puterile lor. Echipa U.R.S.S. 
era tn superioritate fizică șl psi
hică. Voleibaliștii sovietld nu au 
jucat totuși excepțional. I-am vă
zut Juclnd alteori mult mal bine, 
dar de astă dată totul a pledat 
tn favoarea tor”.

(Intr-adevăr, campionii mondi
ali, care susținuseră nu mal pu
țin de 4 meciuri a cite 5 seturi 
șl pierduseră pe cel cu polonezii, 
au căzut In final șl fizic și mo
ral).

Antrenorul naționalei mascu
line franceze, Georges Derose Iși 
intitulează astfel unul din capi
tolele comentariului său publicat 
In organul oficial al F.F.V.B. : 
„O anumită nivelare”, pe care șl-o 
explică prin multiplicarea rela
țiilor Internaționale la nivel de 
tehnicieni șl nu numai ale echi
pelor prin ușurința comunicării 
între cele mal diferite țări, prin 
aceea că competițiile Internațio
nale au început să se generali
zeze, gruplnd din ce In ee mal 
mulțl partlclpanțl.

In reportajele lor, mulțl ziariști 
au tras semnalul de alarmă asu
pra acestei situații, dtnd a tnțe- 
lag* tehnicienilor din țările MV

SUB PANOU...
Derbiul etapei, meciul Uni

versitatea Cluj-Dinamo Bucu
rești a debutat cu un moment 
festiv îndelung aplaudat. Gaz
dele au oferit maestrului eme

fie (Voința București) 1:20,32 ; 
Vulpe - Pascu (Voința Sinaia) 
1:21,08 și Bogdan - Panaitescu 
(Clubul sportiv Sinaia) 1:24,42.

Competiția inaugurală a se
zonului . intern se va. disputa, 
deci, marți, de-a lungul a nu
mai două manșe, organizatorii 

/ținînd ’ cont, în mod justificat, 
de stadiul incipient în care se 
află pregătirile specifice ale 
boberilor. Tn continuare, însă, 
după o altă zi de antrenamente 
oficiale, va urma o a doua com
petiție, Iar apoi, pe durata În
tregului sezon, desigur în func
ție de starea pîrtiei, se va men
ține acest accentuat ritm de 
concurs-antrenament Iată, In 
continuare, din rezultatele re
cente din__ hochei, sport aflat
la primii pași în localitate: 
Clubul sportiv Sinaia I — Clu
bul -sportiv Sinaia II 4—2 ; Clu
bul sportiv Sinaia (copii) — Li
ceul Sinaia (juniori) 5—3.

G. RUSSU-ȘIRIANU

că lucrul hotăritor — tn condi
țiile unei bune pregătiri fizice, 
cum s-a observat ia Mexico — 
este tehnica jocului șl pregătirea 
moraiă. cu care, de altfel. în
vingătorii șl secundanții lor eu 
reușit să domine o competcte 
destul de echilibrată.

VICTORIA TENAClTATl; 
Șl A TEHNICITĂȚII

Latura spectaculară a jocurilor 
și pregătirea fizică bună eviden
țiată la majoritatea echipelor nu 
au înșelat Insă ochiul format al 
specialiștilor, care au catalogat 
totuși turneul olimpic mascul, r 
sub nivelul ultimelor confruntări 
de anvergură : Olimpiada de la 
Tokio, campionatul mondial de 
la Praga, campionatul european, 
de la Istanbul. De fapt, punlnd 
pe seama altitudinii acest lucru, 
ei consideră că Întrecerea a fost 
Inegală In ceea ce privește com
portarea echipelor datorită difi
cultăților de recuperare, accentu
ate prin lungimea turneulu; 
Victoria reprezentativelor sovieti
ce s-a datorat In primul rtnd 
acomodării mal ușoare la con
dițiile Impuse de turneu, mal 
bunel rezistențe a jucătorilor, 
precum șl tenacității lor. Sovieti
cii, cu veșnic tlnărul Mondzolevs- 
kl (34 de ani), au avut o evoluție 
ascendentă, după surprinzătoarea 
Infringere suferită tn prima zi.

Postarea pe locul doi a tinere! 
formații japoneze, aparent sur
prinzătoare, se datorează Jocului 
ei tehnic, acrobatic ș! tn viteză 
tn fața căruia puține echipe *-«u 
salvat de la ridiculizare. Iar. 
dacă nn cedau tn fața campioni
lor mondiali (după ce cîștlgaaerâ 
f seturi la z șl 3 șl conduceau 
Ia cel de-al treilea cu S—1), ni
ponii plecau, fără îndoială, de 
1* Mexico cu medaliile de aur !

CONCEPȚII TEHNICO- 
TACTICE

Remarcabilă la Japonezi este, 
după cum spuneam, viteza ac
țiunii. După aprecierile specia
liștilor, el tșl construiau atacurile 
(din momentul preluării) de trei 
ori mal repede decît jucătorii 
echipe! R.D.G. — cea mal lentă — 
șl de două ori mal repede dec!-, 
media celorlalte echipe. Pasa În
tinsă din preluare ajungea la 
coordonator, aflat lingă fileu, care 
o distribuia derutant puțin de-a- 
supra plasei. Atacul astfel con
ceput fentează de cele mal multe 
ori blocajul advers sau îl gă
sește nepregătit. Uneori adver
sarial- nu are timp nici măcar să 
se organizeze tn teren, după exe
cuția serviciului, pentru că nl- 
nonil atacă deja (mingea nestlnd 
declt circa 1 secunde tn circuitul 
descris anterior). De aceea, o 
dată tn plus, jocul japonezilor a 
întrunit sufragiile tuturor celor 
prezențl la turneul olimpic.

In cealaltă extremă s-a situat 
metoda bazată pe pasa Înaltă, 
metodă utilizată cu precădere de 
jucătorii germani șl care cere un 
plus de efort fizic și mal multe 
riscuri (trimiteri afară din teren, 
posibilitatea organizării blocaju
lui advers și a apărării In gene
ral, timpul de concepere a atacu
lui fiind de circa « secunde).

Din punct de vedere tactic, o 
certitudine : blocajul devine o ar
mă din ce tn ce mal hotărltoare 
pentru soarta unei partide. „Prin 
el, spunea Georges Derose, se 
pierd (sau se marchează) tot mal 
multe puncte*. Această situație 
pusă clar In evidență de turneul 
olimpic, naște necesitatea spo
ririi procedeelor tactice In atac, 
și aici s-au remarcat, ca și ta 
alt* rfndurl, două școli: cea japo

rit al sportului, Mihai Albu (cu 
cîțiva ani în urmă purtător al 
tricoului clujean) o frumoasă 
cupă In semn de omagiu pen
tru bogata sa activitate din 
ultima vreme.

• Nu am înregistrat cite 
decizii eronate au dictat arbi
trii I. Șerbănescu și M. Tănă- 
sescu la capătul partidei 
I.C.H.F.—Universitatea Timișoa
ra, mult comentată duminică 
dimineața în sala Dinamo. Un 
singur lucru am reținut tnsă : 
lipsa lor de curaj în luarea li
nei hotărîri la ultima fază t

întrecerile micilor fondiști 
din județul Prahova

AZUQA, 27 ianuarie. Ninsoa
rea și temperatura scăzută nu 
a constituit o piedică pentru 
cei mai mici, dar — în același 
timp — și cei mai talentați co
pii și juniori din județul Pra
hova care s-au întrecut, astăzi, 
pe pîrtia de 1a Satul nou-Azuga.

întrecerile au contat pentru 
faza a Il-a județeană din ca
drul centrelor de copii pe țară, 
precum ți pentru faza județeană l 
a campionatului republican la 
juniori mici.

Excelent organizată — sub 
toate aspectele — competiția s-a 
bucurat de o largă participare 
atît a micilor concurenți. cit și 
a spectatorilor car* au Încura
jat permanent efortul .viito
rilor campioni”. Se mai cuvine 
remarcat talentul fi foarfa 
buna tehnică a multora dintre

neză șl cea a țărilor en-euro- 
pene. Prima se caracterizează pria 
continua mișcare a jucător.jor la 
fileu, coordonatorul tind aici un 
simplu (dar perfect) instrutccEt 
de presort* Cea de a doua se 
axează pe inteligența șl tehnica 
personală a ridicătorului, căruia
1 se lasă total inițiativa.

O altă eonstatare : serviciul șt-a 
accentuat tendința de a deveni 
o armă tactică. De la jocurile 
urmărite la turneul olimpie, De
rose a desprins trei variante prin
cipale : servigjul plutitor, foarte 
întins pe fileu și plasat (cel mai 
des folosit) : serviciul puterr. c. 
care surprinde deseori pe specia
lism preluării sistem „manșetâ- 
(cu două mllni. de Jo«). obișnuițl 
cu ««viciul plutitor : și serviciul 
înalt, „luminare-, efectuat eu ma
ximum de efect, utilizat mal ale* 
de către jucătorii din echipa Ce
hoslovaciei.

Această Olimpiadă, plină de în
vățăminte. a reliefat — din nou — 
necesitatea suplețe! ș! eAstSei- 
tățli palmelor șl degetelor prin 
-are se reduce mișcarea întregu
lui corp șl se facilitează pasele 
de sus *1 mal ales din săritură

Confruntarea dintre cele două 
modalități de joc. japoneză Șl 
est-europeană nu a dat deplin 
ciștig de cauză niponilor, deși 
Jocul lor — repetăm — a primit 
ageziunl quasi unanime din par
tea tehnicienilor. Mulțl dintre a- 
ceștla propun naționalelor lor 
icbiar șl Paul Zdenek) turnee 
lung-; ta Japonia. Cauza Infrtnge- 
ri! suferite de asiatic! In fața 
cehoslovacilor șl sovieticilor este 
pusă mai ales pe seama •. pereții 
șl a lipse! lor de experiență.

Voleibaliștii japonezi au făcut 
greșeala (unică) tn jocul cu ce
hoslovacii, de a se fi considerat, 
ea de obicei (clștigaserâ ușor la 
toate celelalte echipe, cu excep
ta U.R.S.S., cu 3—0). învingători, 

inform planul»! lor de econo
mie. ta condițiile unei scurt* pe
rioade de recuperare.

De fapt, în aceste condiții, ma
rea majoritate a echipelor și-au 
fixat țeluri minimale, asupra că
rora șl-au concentrat toate efor
turile : Japonia pentru medul eu 
Cehoslovacia, Belgia pentru cele 
cu Brazilia și Mexic. Brazilia 
pentru meciul cu Mexicul etc.

SURPRIZE
Turneul final a debutat cu o 

lovitură de teatru : campioana o- 
llmplcă de la Tokio părăsea te
renul Învinsă de echipa S.U.A. 
— fără nici o pretenție la me
dalii — cu 2—3 șl fără umbră de 
îndoială tn privința corectitudini! 
rezultatului. Mulțl comentatori a! 
senzaționalei surprize, au pus vic
toria americanilor pe seama pre
gătirii psihologice excelente a a- 
cestora. învingătorii nu visau — 
desigur — un rezultat favorabil 
si. așa stlnd lucrurile, au luptat 
degajat, fără nervi, știind că — 
spre deosebire de adversarii lor — 
nu au nimic de pierdut.

Senzațională, stlrnlnd vtlvă ta 
lumea voleiului, a fost șl tafrtn- 
serea. în mai puțin de o oră. a 
campionilor mondiali de către 
U.R.S.S. în timp ce la Tokio cele
2 echipe au jucat aproape 3 ore. 
De cealaltă mare surpriză. me
ciul Japonia — Cehoslovacia, am 
mal vorbit.

De asemenea, notăm la acest 
capitol acel 3—1 obținut de po
lonezi în fața cehoslovacilor, 
precum șl rezultatele contradic
torii dintre echipele care au ocu
pat poziții la mijlocul clasamen
tului (R.D.G., Polonia, Bulgaria, 
S.U.A.).

Aurelian BREBEANU 

meciului, fapt care a provocat 
nemulțumiri justificate în am
bele tabere, dar mal ales în 
cea a jucătorilor timișoreni, 
care s-au considerat mai mult 
nedreptățiți.

• Accidentul lui Dragoș No- 
-ievld, care l-a pus pe inter
naționalul nostru la neplăcuta 
situați* de a nu mal continua 
ocul cu Politehnica Brașov, a 

dat o șansă neașteptată lui V. 
Gheorghe da a reveni în „5“-ul 
de bază al Stelei. Șl fortul cen- 
tru al naționalei nu a ratat o- 
cazla, atrăgînd In mod serioe 
atenția antrenorului său prin- 
tr-o evoluție deosebit de 
eficace.

• Radu Dlaconescu a jucat 
excelent la Cluj, fiind unul din 
principalii realizatori al vic
toriei dinamoviste, fapt care 
l-ar fi îndrituit să aspire la 
un loc în echipa săptămînii.

Ieșirea sa nervoasă da la sfir- 
șitul partidei, dezaproba
tă de spectatori, l-a scoe 
din discuție...

CLASAMENT DUPĂ 13 1TAPI

1. Din. Buc. 13 13 0 1099— 883 18
1. Steaua București

13 12 1 1130— 865 25
3. Rapid Buc. 13 9 4 1018— 953 22
4. Poli. Buc. 13 8 5 890— 838 21
5. WU“ Timiș. 13 7 6 974— 941 20
6. „UM Cluj 13 5 8 878— 891 18
7. I.E.F.S. 13 5 > 81 810—843 18
8. Poli G-țl 13: 5i !1 877—930 18
9. Poli. Bv. 13 5 S 841— 959 18

18. I.C.H.F. București
13 4 1 858— 940 17

11. Farul 13 4 9 789— 865 17
12. Poli. Iași 13 1 12 •21—1077 14

Programul etapei viitoare (2 Ie-
bruarle) : Politehnica București —
I.C.H.F.; Dinamo Politehnica
Galați; Rapid Universitatea
Cluj; Farul — I.E.F.S. ; Universl-
tatea Timișoara - Steaua; Poli-
tehnica Brașov — Politehnica Iași.

ECHIPA SAPTAMINII
ALBU — IECHELI — NOVAC 
— RUHRING — DEMIAN (V.

GHEORGHE)

copil, rod al muncii serioase 
depuse de antrenorii Elena Tom 
(Centrul Azuga) ți Dumitru 
Enache (Centrul Bușteni). Iată 
rezultatele tehnice :

1500 m, copii — fete : 1. Re-

Ia startul Maria
3 km

nale Kulman — Azuga, X Ma
ria Strămăturaru — Azuga. 3. 
Viorica Stoica — Bușteni. 4. 
Daiila Cristescu — Azuga ; 
2 000 m, copii — bdiep .- 1. Da
vid Popa — Azuga, X Marin 
Teleanu — Azuga, 3. Cătălin 
Toc — Bușteni, 4. Dumitru Cri-

Peidn (Azuga/, 
junioare

RESPONSABILITATE FAȚA OE DESTINELE SPORTULUI
(Urmare din pag l)

prin sport pentru elevii de 
toate vîrstele.

Locul I în această întrecere 
de anvergură, în car* au fost 
antrenate toate sectoarele Ca
pitalei, constituia rezultatul li
nei activități pline de abnega
ție și dăruire a unul colectiv 
de ipeciallști șl de activiști des
toinici, inițiativei și preocupă
rii de care a dat dovadă preșe
dintele acestui consiliu, profe
sorul ION SFETCU.

De altfel, apreciata sa car
te d« vizită (în activitatea de 
conducere pe car* a desfășu
rat-o timp de 8 ani la clubu
rile „Școlarul”, „Rapid” șl Con
siliul pentru educație fizică și 
sport al Sectorului 8, Ion Sfet
cu a realizat, cu pricepere și 
tenacitate, importante obiective 
ale sportului de masă fi de 
performanță) l-au îndreptățit 
Pe cetățenii circumscripției e- 
lectorale or. 15 a Sectorului 6

CUI FOLOSEȘTE?
Un confrate — foarte avizat de 

altminteri — manifestă de citva 
timp, ta cadrul interesantei ru
brici din „Magazin", o solicitu
dine cu totul specială vizavi de 
cel care a fost, nu de mult, eroul 
unui incident penibil pe străzile 
Plteștiului — /mai precis, auto
rul unei agresiuni verbale Împo
triva unui coleg de breaslă. Ast
fel, exact In ziua cînd apărea In 
.Sportul" o luare de poziție a 
subsemnatului (vezi nr. 402-5836 din 
1968). confratele găsea de cuviință 
să elogieze darurile sportive ale 
fotbalistului cu pricina, taxînd cu 
maximă indulgență atlt actul de
gradant la care ne referim, cit 
șl Implicațiile sale. Atitudinea 
aceasta a avut darul să surprin
dă neplăcut — precum se va ve
dea — nu numai pe semnatarul 
rubricii de față. Iată că după 
succesul de pe Wembley, Valerlu 
Mlronescu amplifică nedumeririle 
noastre. De astă dată, gestul de
vine șocant, Iar replica inerentă.

In fond, lucrurile sînt limpezi. 
Fotbalistul X, jucător înzestrat, 
dar inegal, nu-și onorează an
vergura tehnică printr-un com
portament adecvat, dincolo de 
porțile arenei ; la un moment 
dat. carențele sale morale erup 
violent Intr-o manifestare huli
ganică Împotriva unul reprezen
tant al presei, care „și-a permis" 
să-1 noteze cu 7 I I Urmează, evi
dent, relatarea Incidentului șl con
siderațiile de rigoare. Nu ur
mează — la fel de evident, din 
păcate — nici un fel de măsuri 
coercitive, deși, pentru o culpă 
similară, altundeva (ta Italia, 
de pildă), sancțiunea cea mai 
bllndă ar fi suspendarea pe un 
an. Ba, culmea, — ceea ce ur
mează, este pledoaria (repetată) 
ta favoarea culpabilului, al că
rui principal exponent ține să 
fie, cu perseverență, unul dintre 
confrații noștri.

Ce trebuie să Înțelegem din 
atitudinea menționată î De vreme 
ce V. M. nu exprimă Îndoieli cu 
privire la veridicitatea faptelor, 

Mar faptele respective nu sînt de 
natură să pună In discuție cali
tățile „sportive” ale Împricina
tului, ci „doar" și exclusiv fi
zionomia sa morală — adică un 
element nu tocmai secundar, a- 
supra căruia însuși V. M. a In
sistat In alte Împrejurări, ou ar
gumente peremptorii — ce r^t 
are să Încurcăm, de astă dată, 
Ițele, confundtnd metatarsul cu 
clrcumvoluțllle T Fără Îndoială, 
«e vor găsi partizani al „sim
plificării", ai „Indulgenței”) al 
„non-conformlsmulul” (TIT) — 
care să exclame, la unison cu 
V. M. : „Lăgațl-l ta pace pe fot
baliștii talentațl, chiar dacă-șl 
fac de cap In particular I” Se vor 
găsi, probabil, ceva mal greu, 
Chiar șl partizani al ideii că 
una din măsurile ce se Impun 
cu stringență, după performanța 
de la Londra, este reintroducerea 
ta lot a celebrului jucător X; fost

văț — Azuga ; 3 000 m, copii — 
băieți: 1. Cristian Diclanu — 
Azuga, X Stellan Pințol — Azu
ga, 3. Ion Zărnescu — Bușteni,
4. Dan Dogaru — Azuga; 3 000 
m junioare mici, campionat re
publican, faza județeană : 1. Ma
ria Petcu — Textila Azuga,
2. Mariana Secherim — Textila 
Azuga, 3. Elena Bucur — Ca- 
raiman Bușteni, 4. Silvia Se
cherim — Textila Azuga ; 5 000 
m, juniori mici, campionat re
publican, faza județeană: 1. 
Dan Pitită — Textila Azuga. 2.

ciștigătoarea probei de 
mici

Constantin Danci — Textila A- 
tuga, X Nicolae Crivăț — Tex
tila Azuga, 4. Vasile Munteanu 
— Caraîman Bușteni.

Victor ZBARCEA 
corespondent

să-1 propună pe profesorul Ion 
Sfetcu candidat al Frontului U- 
nitățil Socialiste în Consiliul 
popular al sectorului.

„Vechi activist pe tărîmul 
activității sportive — spunea, 
în adunarea cetățenilor des
fășurată în aula Institutului de 
cercetări zootehnice, tovarășul 
Gheorghe Zămea, șeful comi
siei d* propagandă a clubului 
sportiv Progresul — Ion Sfetcu 
a demonstrat, pe lîngă o im
presionantă putere de muncă, 
capacitate organizatorică șl spi
rit inventiv, abnegație și dă
ruire pentru cauza pe care o 
slujește. încredlnțîndu-i man
datul d« candidat al Frontului 
Unității Socialiste am ferma 
convingere că profesorul Sfet
cu va confirma șl în ceea ce 
privește treburile obștești ace
leași calități de gospodar har
nic fi priceput de car* a dat 
dovadă în activitatea sa pe tă
rîmul sportiv’,

„senator de drept” al prime! 
reprezentative; născut, cică, din- 
tr-o minge de fotbal — pentru 
ca el să ne demonstreze, ta con
tinuare : a) cum se «joacă ex
celent acasă (uneori) și subme
diocru ta deplasare (de obicei) ; 
b) cum poți tl foarte bun pe te
ren ți foarte rău pe stradă, ta 
local, tn sinul familiei etc, etc...

Mă întristează Insă faptul că un 
gazetar de specialitate a găsit 
cu cale să se erijeze în promotor 
al acestei optici, combătînd ener
gic adevăruri elementare.

Dar, cine știe, n-ar fl exclus 
ca noi, comentatorii mai mult sau 
mal puțin avizați, să devenim 
subiectivi, ta anumit* Împre
jurări — In timp ce publicul 
glndeșt* altfel, tratlnd cu Iro
nie, cu indignare, cu Indiferență, 
chiar — opiniile noastre... Voi 
recurge, pentru edificare (par
țială. firește) la două citate din 
sutele de scrisori pe car* le-am 
primit In ultimul timp, apropo da 
articolul meu Intitulat „Tăcerea" 
și de „Gindurl despre jucători", 
al confratelui V. M.

Iată ce spune O. Zornescu, din 
București, str. Academiei nr. 1. 
referlndu-se la „cazul Dobrln” :

„Nu Înțeleg de ce mai stricați 
lilrtla și cerneala... Acum 30 da 
ani, asemenea jongleri al min
gii se găseau cu sutele, pe di
verse terenuri virane ale Capita
lei... Glndițl-vă ce s-ar tntimpla 
dacă această „stea” ar trebui 
să-și cumpere echipamentul tio 
Joc, dacă ar fi Învățat carte pe 
spezele proprii, șl dacă ar 
face antrenamente SINGUR, a sa 
cum au făcut pe vremuri moi toți 
marii jucători pe care azi tl ve
dem din cînd tn ctnd Ia tele
vizor, tn pauza unor meciuri im
portante. Poate că, in asemenea 
condiții ar Învăța să Joace fotbal 
ceva mal bina șl ar căpăta. In 
plus, simțul respectului șl al mo
destiei — calități destul de ab
sent* Ia majoritatea vedetelor da 
astăzi...”

La rlndul său, dr. Vasile Bu- 
bulac, medio primar la spitalul 
nr. 1 Oradea, exprlmtndu-șl dez
acordul cu aprecierea asupra lut 
Dobrln, conținută ta articolul 
„Rîndurl despre jucători” — con
chide astfel :

„Pentru salvgardarea adevăru
lui, a principiilor sănătoase, pen
tru asigurarea viitorului, mal a- 
le« — «ă na ridicăm Împotriva 
răului, să-l scurmăm la rădăcină 
șl să smulgem aceste rădăcini, la 
nevoie — chiar dacă operația 
doare 1”

îmi vine greu să cred că vre
unul dintre confrații mei ar avea 
ceva de obiectat Împotriva unor 
opinii și îndemnuri atlt de sa
lutare. ■*

Dan DEȘLIU

CONCURSURI 
ÎN ȚARĂ

CLUJ

Organizat de Centrul de schi 
d« pe lîngă Școala generală 
nr. 1, concursul desfășurat pe 
Dealuril* Floreștilor, sub de
numirea „Fulg de zăpadă”, s-a 
bucurat de participarea a nu
meroși elevi al liceelor și șco
lilor general* din Cluj. Au luat 
startul 70 de băieți și, din pă
cate, foarte puțin* fete. Cîști- 
gătorii singurel probe desfășu
rate (slalom uriaș) ; elevi din 
licee : Constantin Saramet (Lie. 
nr. 16), Marta Toma (Lie. „Gh. 
Coșbuc”); școli generale, elt '± 
pîn4 la 12 ani: Ladislau FarkaT 
(Lie. „Nicolae Bălcescu"), fe
tițe : Ileana Daniel (Lie. nr. 11) j 
băieți peste 12 ani: Virgil Cos- 
tea (Lie. „Emil Racoviță"), fete i 
Eva Muszi (Lie. „Nicolae Băl- 
cescu”).

In aceeași zi, asociația spor
tivă Voința, în colaborare cu 
comisia județeană de «peclalita- 
t«, a organizat un concură de 
slalom uriaș deschis tuturor ca
tegoriilor. La seniori, Geza To- 
mori (Universitatea) a ctștigat 
detașat primul loc, urmat de 
Ladislau Kacso (Voința) și Ale
xandru Tiriac („U"). Ceilalți cîș- 
tlgători: juniori: Arpad Kacso 
(Voința), senioare : Maria Szelle 
(Voința). (Petre Nagy — coresp )

VATRA DORNEI

Pe pîrtiile stațiunii balneare 
și-au disputat întîietatea peste 
70 de schiori din Gura Humo
rului, Cîmpulung, Vatra Dornei 
ți Iacobeni, precum și copiii de 
la Școala sportivă din Vatra 
Dornei. Primii clasați : fond 

(masculin) 5 km; Ilie Savu 
(Cîmpulung), feminin (3 km): 
Paraschiva Cojocaru (Cîmpu
lung), băieți, 2 km : Constantin 
Tiron (Vatra Dornei), fetițe 2 
km: Cornelia Mititelu (Vatra 
Dornei), ștafeta 3x5 km mas
culin : Cîmpulung, 3x3 km fe
minin : Cîmpulung ; slalom spe
cial masculin; Ladislau Pali 
(Vatra Dornei), slalom special 
feminin: Elena Boiarinov (Va
tra Dornei), slalom uriaș mas
culin : Ladislau Pali, slalom 
uriaș feminin: Elena Boiarinov, 
(Pavel Spae — corespondent)

Abordat, pentru o discuție 
în... perspectivă, proaspătul 
candidat al Frontului Unității 
Socialiste ne-a declarat :

— Cunoscînd imensul rol pe 
care îi are sportul în dezvol
tarea fizică și morală a tine
retului ți a poporului în gene
ral, acord acestei activități un 
rol de frunte ți, în condițiile 
alegerii mele, voi lupta pentru 
promovarea acestei idei. Voi în
cerca să introduc sportul în cit 
mai multe familii, să atrag cit 
mai mulțl cetățeni către viața 
secțiilor sportive ce funcționea
ză în perimetrul sectorului 6 și, 
cind va fi cazul, spre clubul de 
performanți Progresul.

Avem deplina convingere că 
aceste proiecte vor primi din 
partea cetățenilor circumscrip
ției electorale nr. 15 totală ade
ziune și că el îl vor sprijini 
pe alesul lor pentru ca, în vi
itoarea legislatură, să facă din 
aceste proiecte, faptă. *
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LA ORIZONT, RETURUL
U.T.A. a venit ACASĂ PROMISIUNEA LUI BAZIL MARIAN

• PROBLEMA Nr. 1 LA DINAMO: FUNDAȘII LATERALI • VARGA SCOS DIN LOT (PENTRU 
A CITA OARA ?) • DINU i „TOTUȘI, MAI SINT 15 ETAPE..."

După două săptămîni de pre
gătire, efectuată la Herculane, 
fotbaliștii de la U.T.A. s-au re
întors în orașul lor. începînd 
din 22 ianuarie, el îșl continuă 
antrenamentele la Arad, sub 
conducerea Iul Ioan Reinhardt 
(după cum se știe, antrenorul 
principal, N. Dumitrescu, se a- 
flâ încă In Anglia). Prima pe

rioadă a pregătirilor, care vi
zează o temeinică pregătire fi
zică, cu accent pe forță șl 
rezistență, se desfășoară cu 
intensitate și seriozitate. Con- 
știențl de importanța aces
tei etape a perioadei pre
gătitoare și dornici de a în- 
timpina returul intr-o formă 
cit mal bună, textlllștll depun 
eforturi sporita la flecare ședin
ță de antrenament. La apelurile 
din ultimele sile ale antrenoru
lui au răspuns prezent toți Ju
cătorii, inclusiv internaționalii 
Garat» șl Dosnide, Aceștia, deși 
au primit o «vacanță* de rota
cere, de pe urma eforturilor de
puse în cadrul echipei națio
nale, și-au manifestat dorința 
de a participa alături de colegii 
lor la antrenamente.

în tabăra arădenilor domneș
te în prezent • atmosferă de 
optimism, do muncă asiduă. Așa 
cum ne-a declarat șt an
trenorul L Reinhardt, toți com- 
ponențll echipei U.T.A. vor să 
la un start bun In retur, să 
practice un joc ăc calitate, care

Poiana Cimpina
Divizionara B Poiana Cimpi- 

na se pregătește intens pentru 
reluarea campionatului, efec
tuând săptdmlnal cite cinci an
trenamente în momentul de 
față, antrenorul Tudor Dima 
pune accentul pe pregătirea Ji
tiei generală, pe creșterea trep
tată a capacității de efort. Con
comitent cu pregătirea In aer 
liber se lucrează și In sală, fo- 
losindu-se aparate da gimnasti
ci, haltere, spaliere etc. In eta
pa a doua e pregătirilor, Poiana 
va susține o serie de partide de 
verificare eu Flacăra Cimpina 
(camp, județean), Carpați Sinaia 
(div. C), Steagul roșu Brașoo 
(div. B), Rapid București (div. 
A) și alte formații care vor fi 
dispuse si joace cu echipa ctm- 
pineand.

Lotul echipei a fost reîm
prospătat cu o seria de jucători, 
cum stat 1 I. Frtacu (da la Elec
trica Cimpina), V. Spiridon 
(Carpați Sinaia), D. Sabote (care 
a Jucat cu clțiva ani ta urmă 
la Progresul București) și alții. 
Antrenorul formației a ținut să 
ne arate că, deși Poiana Ctmpi- 
na a începui pregătirile de a- 
proape trei săptdmtni, conduce
rea secției do fotbal nu se inte
resează de nevoile și de multi
plele probleme ale formației. 
Membrii secției n-au venit nici
odată si vadă echipa la antre
nament (excepție făctnd pre
ședintele secției, P. Bunco, care 
a asistat la o singură ședință 
de pregătire).

a VIRJOQHM» corccp.

CONSTANȚA STANCIU

Ne-a părăsit, prematur, după 
o grea suferință, o tovarășă 
bună și dragă: Constanța Stan- 
ciu. Numele ei nu poete spune 
nimic cititorilor, el apare acum, 
pentru prima dată, ta ziar, în
cadrat In acest trist chenar de 
doliu. Și, totuși, deși absolut 
anonimă, munca el e fost, timp 
de peste două decenii, laborioasă 
și de mare însemnătate pentru 
gazetă, Constanța Stanciu fiind, 
din 1843, de la prima apariție, 
telefonista ziarului. Prin căștile 
șl mlinlle ei au trecut sute și 
sute de mii de convorbiri, ea 
afla, prima, rezultatele pe care 
opinia publică sportivă le aștep
ta cu înfrigurare, ea se zbătea, 
zl de zi, seară de seară, in fie
care din cele 62 de duminici ale 
anului, ea legătura si vină ta

LOTO - PRONOSPORT
NOU LA LOTO i

începînd cu tragerea de 
vineri se aplică o nouă for
mulă tehnică la Loto, dato
rită căreia se măresc consi
derabil șansele de cîștig prin 
efectuarea de extrageri duble 
și atribuirea de cîștiguri va
riantelor cu 2 numere.

Participarea «e va face 
astfel i

La prima extragere se par
ticipă numai cu variante de
2 lei, iar la a doua extra
gere au dreptul de joc numai 
biletele Cu variante de 5 lei, 
cu care se participă și la pri
ma extragere. Ca și la Prono- 
expres nu se poate participa 
numai la a doua extragere.

Biletele cu care se poate 
participa sînt următoarele i 
VALABILE NUMAI LA 
PRIMA EXTRAGERE — se
ria A cu 1 variantă simplă 
de 3 numere = 2 Ier; seria C 
cu 5 variante simple de cîte
3 numere. în total 15 nu
mere = 10 lei ; seria T cu 4 
numere combinate. în total
4 variante simple = 8 lei ; 
seria F cu 5 numere combi
nate. în total 10 variante 
simple = 20 lei ; seria K cu 
6 numere combinate, în total 
20 variante simple = 40 lei.

VALABILE LA AMBEI.E 
FXTRAGERI : seria L cu Una 
variantă simplă de 3 nume

șă fie cel puțin la nivelul tu
rului, dacă nu mai bun. Dorința 
fiecăruia este aceea ca echipa 
să-și mențină locul fruntaș, să 
ctștlge, pentru a cLncea oară, 
mult visatul titlu de campioană. 
Dacă Vor reuși 7 Nu Știm. Un 
singur lucru este cert: șansele 
stat de partea lor șl dacă rar

munci și vor persevera cu a- 
ceeași seriozitate, rezultatele nu 
vor tatlrzia.

In perioada pregătirii specifice, 
a omogenizării, echipa U.T.A. 
Va întreprinde, după toata pro
babilitățile, un turneu peste ho
tare. Unde 7 încă nu se știa. Ur
mează să se la o botărîre de 
comun acord cu federația de 
specialitate.

|T. IACOB, coresp. principal

JUCĂTORUL $1... MINGEA
La unul din antrenamentele efectuass de Steaua Uptămlna trecută, 

te Brașov, a lost prezent șl fotoreporterul nostru Vâslit Bageac.
.Pentru astAzi totul se lucrează cu ajutorul balonului- — a sunat 

Indicația. Șl steUștll — avizi după minge, după multe crosuri pe dea
lurile Ttmpei — nloi n-au simțit stad s-au scurs cele W de minute 
afectate lecției respectiva.

OBIECTIVELE ANTRENORULUI
VIRGIL BLUJDEA Șl ALE ECHIPEI SALE

DIN ACTIVITATEA
Zilele trecute, antrenării, in

structorii, arbitrii, precum și 
numeroși activiști care se ocu
pă de fotbal ta județul Tlrgo- 
vlște s-au Întrunit pentru a a- 
naliza activitatea pe 1968, ta 
perimetrul județului lor.

Din capul locului, trebuie să 
menționăm că membrii comi
siei județene (președinte ?• 
Ghețu) au depus o activitate 
susținută, ta imul trecut, abor- 
dînd cu eficiență probleme ma
jora oa 1 buna organizare a 
campionatelor locale, întărirea 
disciplinei, promovarea elemen
telor tinere etc.

In toamna lui *68 s-au dispu
tat ta județ două competiții» 
campionatul de seniori (seria I 
cu 11 echipe, seria a Il-a cu 7 
echipe — grupate după criteriul 
valoric) șl campionatul de ju
niori (la început cu 16 formații 
și apoi cu 14). După cum s-a a- 
preciat ta plenară, a fost înre
gistrat un oarecare salt călită- 

timp, ea audiția să fie 
bună, ca totul să se desfășoare 
cum trebuie. Constanța Stanciu 
n-a privit, niciodată, ceasul cu 
nerăbdarea funcționarului care 
așteaptă sfîrșitul orelor de pro
gram, ea nu și-a drămuit tim
pul șl nici eforturile, s-a socotit, 
totdeauna, o rotiță a marelui 
angrenaj redacțional, ințelegind 
cu o rară modestie și delicatețe 
rolul și însemnătatea activității 
sale.

Constanța Stanciu lasă tuturor 
celor care au cunoscut-o amin
tirea neștearsă a vredniciei și 
devotamentului.

REDACȚIA

Inmormintarea are loc astăzi, 
la ora 15, la Cimitirul Gh sucea 
(civil).

re = 5 lei | seria M cu 3 
variante simple de cîte 3 nu
mere ■= 9 numere ■» 1B lei) 
seria N cu 5 variante simpla 
de cîte 3 numere = 15 nume
re >= 25 lei; seria P cu 8 va
riante simple de cîte 3 
numere = 24 numere = 10 lei] 
seria R cu 6 numere combi
nate Ui = 20 variante sim
ple = 25 lei; seria S cu 8 
numere combinate KT, = 56 
variante simple = 70 lei.

Participarea pe bilete sfert 
este admisă numai pentru 
jocul la ambele extrageri.

• Astăzi este ULTIMA ZI 
pentru cumpărarea biletelor 
la concursul Pronoexpres de 
mîine, a cărui tragere va avea 
loc la București în sala din 
strada Doamnei nr. 2, cu în
cepere de la ora 18,30. Tra
gerea va fi radiodifuzată.

PRONOEXPRESPremiile concursului nr. « din 
22 ianuarie 1969.

EXTRAGEREA I : Categoria I: 
1,5 variante a 173.554 Iei; categoria 
a n-a : 65 variante a 1.825 lei; ca
tegoria a III-a : 2166 variante a 
54 lei.

EXTRAGEREA' a II a : Catego
ria A : 4 variante a 24.148 lei; ca
tegoria B : 234 variante a 412 lei; 
categoria C : 3932.5 variante a 24 
lei.

Premiul întreg în valoare de 
113 554 tei a fost obținut de parti
cipantul OSMAN OSMAN din 
Brăila. Iar premiul 50o/o in valoare 

xle 86.777 lei a revenit participan
tului MIHAI TEODORU din Galați.

E frig. Fulgii de nes ne aduc 
aminte cd ptnd te primăvară e 
drum lung... Complexul spor
tiv Dinamo, acoperit da zăpadă 
H lipsit da obișnuita animație, 

pare un decor din .Șapte mire
se pentru șapte frați*. Sub po
vara zăpezii, statuile parcului 
sugerează niște forma dantești.

Știm cd dinamoriștii bucu- 
reșteni sin: te antrenament, dar 
căutările noastre prin acest pei
saj hivemcl stnt aadamice. In 
fine, dincclo de relod-om, dis
tingem siluete antrenorului 
Bazil Marian, core-și fac» de 
lucru cu o__ batistă:

— Gripat $i taci zdravăn. 
N-am răcit te CdHmănești (unde 
Dinamo, mai puțin membrii lo

TÎRGOVIȘTENILOR
tiv din punct de vedere tehnic 
șl disciplinar, datorat, ta bună 
măsură, muncii depuse de teh
nicienii din județ.

Dacă ta întrecerea seniorilor 
s-a înregistrat o oarecare îmbu
nătățire a activității, nu același 
lucru s-a tattmplat la juniori. 
In campionatul acestora, decala
jul valoric este tacă foarte ma
re, din care cauză multe echipe 
nu s-au prezentat la jocuri.

Partlclpanțil la discuții au 
criticat comisia județeană pen
tru faptul că ta anumite pe
rioade și-a rezumat activitatea 
la programări de meciuri, de
legări de arbitri, neglljlnd une
le aspecte importsuite ale muncii 
de îndrumare și control pe te
ren, la echipe. Vorbitorii au 
semnalat, ta cuvtatul lor, că o 
serie de echipe continuă să facă 
«mtrenamente superficiale, iar 
unele terenuri nu corespund din 
punct de vedere... regulamentar. 
S-a făcut recomandarea ca 
membrii comisiei județene să sey 
ocupe eu nud multă atenție de 
cate două echipe fruntașe din 
județ: Flacăra Moreni (div, B) 
șl Metalul Tîrgovlște (dlv. C).

DIN AGENDA UNUI PREȘEDINTE DE CLUB
Volens (de cele mai multe 

ori), nolens (se întîmplă mai 
rar), președinții «luburilor 
sportive consacră o cotă ma
joritară din preocupările lor 
(în pofida titlurilor olimpice, 
europene, a succeselor inter
naționale — în genere do- 
bîndite de alte discipline) 
fotbalului, sportul cel mai 
blasfemlat, dar și cel mai 
iubit din țara noastră. Ne-am 
convins, o dată mai : mult, 
de această realitate. Intr-un 
dialog purtat acum cîteva 
zile cu președintele clubului 
Dinamo Bacău, IOSIF ICHI- 
MAȘ. Iată cîteva din Ideile 
mărturisite nouă, unele strict 
de agendă, altele rezultate 
din divagații la temă, după 
părerea noastră la fel de 
Interesante.

— înainte de a disouta ni
velul fotbalului practicat de 
echipa clubului băcăuan, v-aș 
solicita cîteva date despre 
cadrul în care se desfășoară 
activitatea fotbalistică. Văd, 
înscrise pe agenda dv„ repe
tate referiri la condițiile de 
pregătire a fotbaliștilor. Ce 
ați realizat în acest sector 7

— După părerea mea, am 
făcut destul de multe lucruri. 
Le-am asigurat fotbaliștilor 
noștri condiții de viață și de 
pregătire foarte bune. Le-am 
amenajat in cadrul sediului 
un cantonament și o canti
nă, reducînd astfel numeroa
sele probleme care se ridicau 
săptămînă de săptămină, pro
bleme soluționate greu și nu 
întotdeauna în chip fericit. 
Despre condițiile strict tehni
ce, pot să vă spun că ne-am 
îngrijit ca fotbaliștii să aibă 
tot ce le trebuie: aparatura 
necesară, echipament din bel
șug etc.

— Iertați-mi o întrebare : 
la capitolul condiții mate
riale, includeți, bănuiesc, și 
stadionul ?

— Vă ințeleg întrebarea și 
aluzia ! Stadionul este — de 
doi ani — pentru noi un fel 
de fălcii al lui Achite...

— Eu aș zice că aduce mai 
mull cu legenda meșterului 

tului național, a petrecut două 
siptimîni — n.a.), deși acolo 
ard mai frig. $tiu eu 7 Poate 
pentru că mi simțeam in con
cediu și returul mi se părea așa 
departe. Aici, insă, te îmbolnă
vești de griji l

— De griji 7 Aveți chiar atît 
de multe 7

— Ba bine că nu.' Popa e 
suspendat trei etape. Cherghe'.i 
ara Cncd piciorul ta ghips 
Varga...

— Ce e cu Varga 7
— A fort scos din lot St pro

babil, cd i se ca da transferul:.. 
Și-apoi, sint grijile legata de 
clasament: t puncte diferență 
față de U.T-A. reprezintă un 
handicap serios.

In acest punct dialogul este 
frâul de apropierea grupului de 
lucitori care (și fac .:uruf pe 
aleile pe-cufui. sub îndrumarea 
antrenorului secund, ȘL Stin- 
culeacx Trec prin fața noastră, 
gilăpioți ți bine dispuși: Radu 
Nunsreuler nu scapă ad-i arun
ce fotoreporterului ncst-u. Va
cile Bageac : .Ce păcat ci n-ați 

fost la Londra I Eram mai foto
genici ca acum—”

O dată cu dispariția lor, re- 
tnnod discuția :

— Parcă am zărit, în grup, 
și doi .necunoscut!“...

— Da, Traian Ionescu, de la 
tineret, care va juca, probabil, 
fundaț dreapta ți Ion Constan
tin. de te Electronica, pe care 
vom încerca să-l .aclimatizăm" 
tn atac.

— Ceva poriecte 7
— Înainte de toate, un turneu 

de 3—4 jocuri amicale in Spa
nia sau Franța. Pe terenurile 
noastre este exclus să lucrezi 
ia îmbunătățirea tehnicii, înain
te de I martie... Ca proiecte 
do retur: cucerirea cupei Și a 
campionatului 1

Intre timp, .plutonul" se gru
pase pe terenul din apropiere, 
fiecare jucător fdcindu-ți de 
lucru eu o minge. Dinu, care 
ascultase discuția, mi se adre
sează direct:

— Nu păreți prea convină 
Dar U șuti eă mai stat 15 eta-

Ovidia ÎOANIȚOA1A

stăm bine cu echipamentul. 
Lipsesc, de pildă, tricourile de 
iarnă. La ora actuală ne antre
năm în aer liber, 5—6 ședințe 
săptămînal. Peste puțin timp, 
întregul lot se va deplasa la 
Bușteni pentru o perioadă de
10—12 zile.

— Ce obiective vați propus 
pentru retur 1

— După cum se știe, F acă™ 
Moreni a încheiat prima jumă
tate a campionatului pe locu! 
8, In seria I, poziție care ne-a 
pus pe gîndurL Ne vom stră
dui ca la sfîrșitul corn pst’li ei 
să ne situăm In prime' <• 3—< 
locuri. Avem poslbilltăț* 1 «« re
alizăm acest obiectiv.

O scurtă discuție cu V. Bluj- 
dea, antrenorul divizionarei B 
FLACĂRA MORENI, despre 
pregătirile ți obiectivele echipei 
sale in returul campionatului:

— Cu ce vi prezentați la pri
măvară ta fața publicului din 
Moreni f

— In primul rlnd, cu o for
mație mult remaniată, întine
rită. Flacăra Moreni a scăzut ea 
vîrstă medie de la 26,3 la 23,4 
uni, prin venirea în mijlocul 
nostru a unor jucători foarte 
tineri. Este vorba îndeosebi de
I. Constantin (17 ani) șl M. 
Harapu (18 ani). Mal contăm și 
pe alți jucători noi ca: I. Fi
tted șl N. Toma. In consecință 
sperăm că vom practica un joc 
mult îmbunătățit, atît în apă
rare cit șl ta atac. Preconizăm 
pentru retur o tactică unică și 
pentru meciurile de acasă și 
pentru cele din deplasare: joc 
deschis, ofensiv.

— Care stat condițiile de pre
gătire ale echipei!

— Orașul Moreni are un sta
dion pus la punct (toate fon
durile primite anul trecut de 
la sindicat s-au cheltuit pentru 
îmbunătățirea bazei sportive), 
dar la ora actuală avem unele 
necazuri cu încălzirea vesti
arelor șl cu instalațiile sanitare. 
Trebuie să mal spun că nu

7
Manole I Se clădește mereu, 
dar nu se termină. N-ați fă
cut demersurile necesare la 
Consiliul popular județean 1

— Am făcut destule de
mersuri, am primit asigu
rări...

— ...Și lucrările continuă. 
După timpul afectat, tun neo
fit ar putea crede că la Ba
cău se clădește un „Berna- 
beu* sau o „Maracană". 
Trecînd la echipă, v-aș so
licita punctul de vedere asu
pra ei. Mulți sînt tentați să 
considere Dinamo Bacău o 
echipă-tampon între zona 
fruntașelor fotbalului nos
tru și cea a mediocrelor. Ce 
părere aveți t

— De un an și jumătate 
de cind Dinamo Bacău a re
venit în ,.A“, antrenorii și ju
cători] au făcut mari efor
turi pentru CLĂDIREA UNEI 
ECHIPE tn adevăratul sens 
al cuvtntului. Nu locul în 
clasament, ci stabilitatea unei 
formații cu personalitate pro
prie, cu un stil propriu de 
joc, iată dezideratele urmă
rite. Parțial, aceste obiective 
au fost atinse. N-am ajuns, 
însă, la reușita U.T.A.-ei — 
ec.iipă pe care o stimăm și 
cu care ne comparăm în 
multe privințe (lot valoric 
apropiat, tinerețe etc.) nu nu
mai pentru că în campionatul 
trecut «m.- invins-o chiar la 
Arad — ci sîntem, încă, o 
echipă „de mijloc*, o echipă- 
tip pentru acest campionat, 
exprimindu-i sintetic, cred eu, 
calitățile și defectele. Cum 
situația nu ne încălzește de 
loc, vom face tot posibilul 
ca să învingem barierele •— 
după părerea mea generale 
pentru fotbalul nostru — 
care ne frînează evoluția. 
Dintre acestea, ABSENȚA 
UNUI STATUT CLAR AL 
FOTBALIȘTILOR NE PUNE 
CELE MAI MULTE PROBLE
ME. Jucătorii (mulți dintre 
ei) au ajuns imuni la munca 
de LĂMURIRE a antrenori
lor și conducătorilor Vorbe
le. în particular sau in ca
dru of'u ial nu impresionează ! 
Lipsește instrumentul, lipsesc

— Ce meciuri amica > veți 
susține pină la începerea 
ionului oficial I

— N-avem perfectat încă nici 
unuL Sîntem dispuși să jur»m 
cu orice echipă, indiferent de 
categoria în care activ ază

(Lotul echipei Flacăra 
reni: Radu, Stan (porta-h. Pa- 
ciu, Constantin, Dumitran Al ■ 
bină (căpitanul și veteranul for 
mației, 31 de ani), Unfnreanu 
Turcu (fundași), Toma I. To
ma II, Frîncu, Frățilă (mij
locași), Filled, Drăgan, Hara
pu, Iofciulescu, Bucur, Dănilă 
Nlcoloiu (înaintași).

Toma RAB^AN

Ml STER GRAY (IV)
de Lambert o ART IO LI

Po itia federală acționase conform hotăririi unui Mare 
Juri itin Los Angeles, prezidat de Procurorul General 
Will am P. Rogers. In actul de acuzare, Frankie Carbo 
fi ai'i litrii indivizi erau invinuifi de a fi încercat «d 
stoarcă /iferite sume de bani de la managerul lui 
Jorda» uonald Paul Nesseth șl de la Leonard Bakely, 
c • ut jut, numele de Jackie Leonard, organizator 
d‘ liuri la „Hollywood Legion Stadium* In hotârtrea
d-- a”iinare a procesului se putea citi, de asemenea, 
c: ri' .nul urzit de cei cinci cuprindea amenințări cu 
K af,ra la adresa lui Nesseth și Bakely, utilizind legă- 
t- ■ ’ telefonice dintre state, ceea ce constituia un alt 
de/ic:

Do cum au reușit oamenii justiției să intre în po
se : uiestor informații ? O expică ziarul „TIME“ din 
15 . rre 1959, pag. 56, în articolul intitulat „Mr. Carbo & 
His l - s* (Domnul Carbo și asociații săi). După ce arăta 
că .r vremea cînd International Boxing Club-ul ajun- 
se«e t culmea înfloririi, un om plin de milioane, 
a- • James Norris, conducea oficial boxul ca șef 
s iar un individ cu pârul cărunt, numit Paul
Jc ' :-'rankie) Carbo îl controla din umbră*, „TIME“ 
pre -2a următoarele, ajungind la afacerea Jordan t „în 
time ce poliția îl chema, luna trecută, pe Frankie 
Ca- « n fața Comisiei sportive a statului California, 
un ' ginizator din Los Angeles, pe nume Jackie 
Leo a denunța manevrele murdare ale lui Mister 
G ale credinciosului său amic, Frankie (Blini )
Pf din Philadelphia Leonard organizase aproape
toa lilnirile principale ale campionului mondial la 
w a mijlocie, Don Jordan Relatarea lui Leonard
s lă de echivocuri. In 1958, cînd Jordan era
și c al campionului mondial Virgil Akins, Leonard 
a t un telefon de la Blinky Palermo; acesta
ce -n parte din bursa lui Jordan pentru a-i aranja 
o .-'i ire cu Akins pentru titlul mondial. Leonard și 
ir ul lui Jordan, Donald Paul Nasseih, au declarat
c* < ' ie acord. Dar. după meciul care a avut loc la 
5 e-en brie, la Les Angeles, meci cîștigat de Jordan, 
Le n-a mai luat în seamă încercările Iui Blinky
Pai»- n c de a obține partea sa din cîștig. Iată de ce 
Lec'iarn a primit ordin să plece cu un avion la Miami 
Beat h îndată ce a ajuns acolo, a fost condus în fața 
lui Fr„nHe Carbo care ÎI aștepta într-un motel, lingă 
țâr-

Cicuo — scria mai departe „TIME‘ — l-a sfătuit pe 
Leo.iard <I»i plătească lui Blinky Palermo suma sta
bilită, riai. fiindcă Leonard nu părea dispus încă, dis
cuți* n-a mai continuat. Blinky Palermo l-a vizitat, 
apoi, ne l .‘Onard la Los Angeles, însoțit de o pereche 
de .'cerile* (gărzi personale) pe care poliția le cunoștea 
deja, și 'are au asistat la convorbire nemișcați, spri
jiniți de un perte al camerei de zi din locuința lui 
Leonard Acesta a primit, apoi, mai multe telefoane 
cu amenințării „Te-așteaptă o bucată de țeavă învelită 
în hîrtie ; nimeni nu va ști vreodată cine te-a lovit*. 
Leonard a mai declarat că Frankie Carbo i-a telefonat 
persona: sp'inîndu-i foarte clar t „Vei fi rănit" și „Vom 
face din tine un exemplu pentru toți". După aceste 
amenințări, poliția a hotărît să-1 protejeze pe Leonard 
nu mimai acasă, ci și cînd părăsea locuința. într-una 
din serHe «eptâmînii trecute, Leonard a vrut să iasă

prevederile care să reglemen
teze — în condițiile a<>»»- 
tre — situația jucătorilor

— Ce reaiizări ale echipe' 
le apreciați ca îmbucură 
toare ?

— După ani și ani, Bacăul 
a ajuns să fie reprezentat la 
nivelul ecliipelor naționale ; 
Dembrovschi — lotul A, Nun - 
weiller IV — lotul B, Simio 
naș •— lotul național de Ju
niori, Rugiubei și Băluță - 
lotul de tineret Aceste* re
prezentări ne flatează și nr 
stimulează.

— O întrebare mal delica
tă i mulți consideră că evo
luția echipei din Bacău este 
subordonată condiției de „va
salitate* față de confratele 
mai puternic, Dinamo Bucu
rești. Ce părere aveți 7

— Ne numim Dinamo și 
avem incontestabile legături 
de colaborare cu clubul bucu- 
reștean. In ceea ce privește 
raportul de subordonare, vă 
ofer două răspunsuri: 1)
Unul „rostit" astă-toamnă, cu 
ocazia meciului „în familie" 
Dinamo Bacău — Dinamo 
București 1—0 ; 2) Al doilea, 
cu caracter de sugestie: de 
ani de zile, în Uniunea So
vietică, campioana țării nu 
este Dinamo Moscova, ci Di
namo Tbilisi și Dinamo Kiev... 
Dacă am ajunge să avem o 
echipă mai puternică decît 
Dinamo București (deocam
dată nu este cazul), și am 
reuși să cîștigăm — de ce 
nu 7 — chiar și titlul, per
formanța le-ar face plăcere, 
sintem siguri, și colegilor 
noștri bucureșteni.

— îmi spuneați, la înce
putul dialogului nostru, că 
ați urmărit și urmăriți crea
rea unei echipe cu o perso
nalitate proprie, distinctă. Ce 
atribute întrezăriți acestei 
personalități 7

— Vi-] amintiți pe Nicușor 
jucător ? Noi ne dorim ca 
Dinamo Bacău — ca echipă 
— să aibă trăsăturile pe care 
le-a „vui — ca fotbalist — 
Nicușor.

M. POPESCU

Desen de N. CLAUDIU

să cumpere un ziar de la colțul străzii. Chioșcul fiind 
anroape, el a socotit că nu mai este necesar să-l de
ranjeze pe polițiști ca să-l însoțească. A fost o gre
șeală i cînd s-a întors a observat că lumina din garaj 
era stinsă ; a încercat să deschidă poarta acestuia, dar 
s-a căznit mult pînă a reușit. In clipa aceea a fost 
lovit în cap prin surprindere. Leonard a simțit o 
sfîrșeală și a căzut la pămînt sub o ploaie de lovituri 
cu pumnii și picioarele. A trebuit să fie transportat 
la spital, unde s-a apreciat că starea sa era foarte 
gravă. Carbo avea, încă, prieteni dispuși s£-i fașă un 
serviciu".

Fi «nkie Carbo, arestat de agentul Frank Marrone, in 
/hm de S3 septembrie 1959, la spitalul John Hopkins 
dm Baltimore, unde se internase cu două zile mai 
inoiiite pentru un control medical, reușise, cu numai 
citea luni în urmă, să obțină eliberarea provizorie 
in schimbul unei cauțiuni de 50 000 de dolari, vărsată 
poliției din Mew jersey de avocatul său, Abraham 
Brodsky. Pentru a obține din nou eliberarea după ares
tarea din BaHimore, Carbo a trebuit să mai scoată din 
buzunar alți 1000 de dolari. Libertatea lui a durat doar 
Cîteva săptămîni la 30 octombrie, a fost din nou ares
tat și dus tn ta/a < urții Supreme din New York.

In legătură im aceasta, „TIME‘ din 9 noiembrie 1959, 
face o revelatm importantă in același articol, citat la 
începutul capitolului. La pag. 63 este reprodusă o mică 
fotografie, cea a Im Frankie Carbo, făcută de un foto
reporter de la Associated Press. Dedesubt se află
această scurtă explicație: „in went the towel* (Prosopul 
a fost aruncau u expresie tipică în lumea boxului,
lată ce scria ..TIME". .Secția Curții abia își începuse 
ședința și Frankie Carbo s-a și dat învins, spre marea 
uimire a Juriului .• el a admis că a fost managerul 
neoficial al semi mijlociului Jim Peters cu prilejul 
unei îrftiinirf susținute de acesta și că îi manevra, 
de fapt, pe gieul Alex Miteff și pe pana Ike Chesnut, 
care în aparență depindeau de Herman Wallman. 0 re- 
aunoaștere mai gravă a constituit declarația că el este 
adevăratul orgarn/aror — chiar dacă nimeni n-a știut 
— al înttlmrii dintre Virgil Akins și Isaak lâogart 
contînd ca o semifinală pentru titlul mondial la cate
goria semi mi florie și disputată la New York, la 21 
martie 1958. îndată «e s-au încheiat aceste senzaționale 
declarații, secția Curții « și hotărît ca Mr. Gray — în 
așteptarea sentințe- pentru faptele recunoscute de el 
și care îl scoteau «inovat — să fie transferat' la spi
talul închisorii federale dm Rikers Island (New York) 
pentru a avea posibilitatea «ă-și trateze diabetul*.

Tn românește de S. BONIFACIU și A. BREBEANU 
(Din „Sport e Mefia* — (C) 1968 —- Casa editriee 
Valentino Bompiant — Milano).
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LA PRIMA COBORIRf A BOBULUI ROMANESC
BE 4, NOU RECORD ABSOLUT AL PIRTIEI!

(Urmare din pag. 1)

GOODYEAR AKRON C1ȘTIGA 
PENTRU A TREIA OARĂ

„CUPA INTERCONTINENTALĂ-
IA BASCHET

NEW YORK, 27. — In finala
^Cupei Intercontinentale" la bas
chet masculin, disputată la Macon 
(S.U.A.). între echipa americană 
Goodyear Akron șl formația ceho
slovacă Spartak Brno, victoria a 
revenit cu scorul de 84—71 (52—40) 
baschetballștilor americani, care 
cîștlgă pentru a treia oară conse
cutiv trofeul. Din echipa învingă
toare s-au remarcat în mod spe
cial Randy Berentz (16) șl Grady 
Norman (14). Cel mai eficace ju
cător de pe teren a fost însă ceho
slovacul Jan Bobrowski autorul a
34 p.

Clasamentul final al actualei e- 
dlțli a „Cupei Intercontinentale" : 
1. Goodyear Akron ; 2. Spartak
Brno ; 3. Sirio Sao Paulo; 4. Real 
Madrid.

Este spunem
sportul

IN „CUPA EUROPEI4 LA BOX
MOSCOVA, 27 (Agerpres). — 

La Palatul sporturilor 
cova s-a desfășurat 
internațională de box 
chipele U.R.S.S. și 
contînd pentru „Cupa 
(echipe de tineret). Victoria a

din Mos- 
întîlnirea 
dintre e- 
Poloniei, 
Europei”

cu

KARL SCHRANZ
După disputarea probei de sla

lom special de la Megeve, cîș
tigată de schiorul francez Alain 
Penz, în clasamentul masculin 
al „Cupei Mondiale" conduce 
austriacul 
110 p.

Karl Schranz cu 
ÎI urmează francezul

MARGARET SMITH - COURT
ÎNVINGE PE BILLIE JEAN KING!

Proba feminină din cadrul 
turneului internațional de tenis 
„open" de la Brisbane a fost 
cîștigată de australianca Mar-

garet Smith-Court. In finală, ea 
a întrecut-o cu 6—4, 6—1 pe 
Billie Jean King (S.U.A.).

Momentul săriturii cu 
care Bob Seagren a 
reușit, duminică la 
Albuquerque, cea mai 
bună performanță 
mondială de sală la 

prăjină — 5,31 m 
Telefoto ;

A.P—AGERPRES

momentul să
oîteva cuvinte despre

a cărui imagine poate

revenit pugiliștilor sovietici
7 — 4.

In
neul final al competiției, bo
xerii
ționata Italiei.

următorul meci din tur-

sovietici vor întîlni selec-

S-A DISTANȚAT
Henri Duvillard — 62 p, austrie
cii Reinhard Tritscher — 58 p, 
Alfred Matt — 54 p etc.

BJOERN WIRKOLA

cel mai lung zbor

ZORICH, 27 (Agerpres). — 
Concursul internațional de să
rituri cu schiurile de la tram
bulină desfășurat la Unter- 
wasser a revenit norvegianului 
Bjoern Wirkola, care a totali
zat 229,1 puncte (săriturile sale 
au măsurat 66 și 67 m). Ceho
slovacul Jiri Raska s-a clasat 
pe locul doi cu 223,3 puncte, 
urmat de japonezii Fujisawa — 
223,3 puncte șl Kasaya — 222,3 
puncte.1

Sporting

2 27—15
2 36—14
1 26—11

26
24
24

Pe primele 
F.C. Porto 
Benfica 
Guimaraes

SPANIA i Real Madrid 
nu cunoaște înfrîngerea

In etapa a 19-a, Real Ma
drid a jucat, pe teren propriu,

TURNEUL DE LA MAR 
DEL PLATA

Vyzas — Ethnikos 1—1 ; Hera- 
klis — Apollon 1—0; PAOK — 
Panseraikos 2—1 j Trikala — Pa
nionios 2—3; Challis — Egaleo 
0—0.

GRECIA : Fruntașele 
la egalitate de puncte

S-a încheiat prima parte

acesta, 
apărea unora deformată. Privită 
de sus, din cabina supraetajată 
a crainicei de la plecare, pîrtia 
sinuoasă pare un șarpe imate
rial, plin de capcane, ce poartă 
nume ciudate : „Labirinto ju- 
meaux”, „virajul Layet", „Retti- 
filo-Chateaux", „Curba azzurra" 
etc. Pe acest traseu pornesc bo
lizii metalici cu capota aerodi
namică și cu patine articulate. 
Pare un carusel gigantic, pe 
alocuri răsturnat ca în curba 
„Cristallo", sau în „Grande la
birinto Cors”, cînd căștile ho
herilor ajung la orizontală ca la 
„zidul morții" care ne-a delec
tat și ne-a înfiorat copilăria la 
Moși. Cursa fantastică întilneș- 
te șicane inimaginabile. Temeri
tatea oamenilor care atacă ast
fel de probe este nemăsurată, 
adesea neștiută și neprețuită. 
Dar curajul se șlefuiește, nu 
vine de la sine. Trebuie să-i 
vezi pe Panțuru et compania în 
fiecare zi făcind footing Intre 
hotelul Edelweiss și hotelul 
Breithom, pe strada principală 
a Cerviniei. Trebuie să-l vezi la 
garaj meșterind bobul, verifi- 
cînd, rectificând, lustruind, îm- 
prietenindu-se cu el, cîștiglnd 
încrederea în unealta aventurii 
lor. Si apoi, mai este problema

Bfttbctl gioWoftaipe glob

bobului româ- 
permite să se 
de 75 kg fie- 
lăsa ponderea

părții metalice cu 
greutate mai aproape

început antrenamen-

clasa excep-

Wil

greutății, tot atit de serioasă ca 
la boxeri și luptători. Duminică 
la prînz l-am auzit pe Focșe- 
neanu exclamînd ușurat: „Azi 
pot mînca și eu după pofta 
inimii, că destul am postitI"

Boburile favorite, împreună 
cu echipajele lor, sînt supuse 
cîntăririi la cererea juriului. 
Bascula nu trebuie să arate un 
total mai mare de 375 kg. Iată 
de ce echipajul 
nesc de 2 ny-și 
îngrașe dincolo 
care, pentru a 
principală 
centrul de 
de sol.

PIERO DEL PAPA

Încearcă un „come-back*3

și italia- 
contînd 

la cate- 
care de-

Joi, pe ringul sălii „Forum1* 
din Copenhaga se va disputa 
meciul profesionist de box din
tre danezul Tom Bogs 
nul Piero del Papa, 
pentru titlul european 
gori'a semigrea. Bogs,
ține centura în urma unei vic
torii prin k.o. asupra vest-ger- 
manului Stengel, a susținut, în 
cariera sa, 44 de meciuri, ne- 
cunoscînd înfrîngerea. Del 
Papa, un pugilist la sfîrșitul 
carierei (are 30 de ani), a deți
nut acest titlu cu 2 ani în urmă, 
cînd a fost deposedat de el în 
urma unui verdict discutabil 
pronunțat în meciul cu Stengel.

CAMPIONATELE IN ȚĂRILE EUROPENE

Luni au
tele bobului de 4. Echipajul 
român, condus de Panțuru, șl-a 
dovedit din nou
ționalâ, reușind chiar în a doua 
coborire să stabilească un nou 
record absolut al pîrtiei: 1:13,72. 
L-au însoțit în această coborire, 
tehnicianul bucureștean Ray
mond Țancov (23 de ani), Focșe- 
neanu și, la frînă, Neagoe. în 
prima manșă, locul lui Țancov a
fost ocupat de tehnicianul si- 
năian Ion Pătrașcu (24 de ani), 
în rezervă, mecanicul bucureș
tean Ion Pușcaș (26 de ani). 
Performanțe bune au realizat 
și echipajele R.F.G. III (1:14,46) 
șl R.F.G. I (1:15,00), 
anunță pretendente 
Bine au mai coborit i 
elvețiene (Elveția I 
Elveția II 1:15,70), 
slab s-au prezentat 
Italiei, Austriei, Marii Britanii 
și Franței.

Delegația română continuă 
încercările și va desemna, de- 
abia vineri, formule definitivă 
• bobului da 4.

care se 
serioase, 

echipajele 
1:15,32 și 

ceva mai 
echipajele

PORTUGALIA: Benfica 
în revenire

Rezultate înregistrate în eta
pa a 17-a a campionatului: Se- 
tubal — Belenenses 2—0 ; Tomar 
— Braga 1—1; Benfica — San 
Joanense 5—0; F.C. Porto — 
Leixoes 2—1 ; Academica — 
Varzim 0—0 ; Atletico — C.U.F. 
3—1; Guimaraes 
2—1.

Valencia 0—0; Coruna — Las 
Palmas 2—0 ; Granada — Atle
tico Madrid 2—0; Pontevedra 
— Barcelona 0—1 ; Saragossa — 
Real Sociedad 2—2; Malaga — 
Sabadell 4—2 ; Espanol 
lona — Cordoba 3—0.

Barct-

Grațioasa Hanna Mașkova și-a pregătit cu grijă un nou 
program de figuri libere, cu care speră să-și apere cu succes 

titlul de campioană europeană
Foto ! STADION — Praga

„ARTIȘTII GHEȚII' SE PREGĂTESC
locuri :

17 11 4
16 10 4
17 8 8

a 
campionatului din Grecia. Pe 
primul loc în clasament se află, 
la egalitate, echipele Panathi- 
naikos și Olympiakos cu cîte 
44 de puncte. Le urmează for
mațiile A.E.K. — 43 p, Aris, 
Panionios, A.O.K. și Ethnikos 
cu cîte 36 de puncte etc.

In ultima etapă Panathinai- 
kos a terminat la egalitate, 

0—0, cu Olympiakos. Alte re
zultate : Verai — Aris 2—1 ;

In cadrul turneului inter
național de la Mar del Pla
ta, selecționata orașului Mar 
del Plata a învins, cu 2—1, 
formația braziliană Palmei- 
ras. Intr-un alt joc, Boca 
Juniors a dispus, cu 3—1, 
de echipa Slovan Bratislava.

cu echipa Atletico Bilbao, 
care a invins-o cu scorul 
2—1. Alte rezultate : Elche

pe 
de

MARMUREANU A CÎȘTIGAT
TURNEUL DE TENIS

Turneul internațional de te
nis de la Allahabad (India) a 
luat sfîrșit cu victoria jucătoru
lui român Petre Mărmureanu 
în proba de simplu-masculin. 
în finală, el a dispus de cam
pionul Poloniei Rybarczyk cu 
6—1, 14—12, 6—4. In proba de 
simplu-feminin, a cîștigat jucă-

DE LA ALLAHABAD
toarea americană Alice Tym 
care a întrecut în finală pe ro
mânca Judit Dibar cu 6—3, 6—3.

Pe primele locuri :
19 14 5
19 10 5
19 10 4

0
4
5

o schimbare

36—17 33
29—24 25
25—11 24

1. Real Madrid
2. Las Palmas
3. F.C. Barcelona

BELGIA: Nici
în etapa a 18-a a campiona

tului belgian, liderul clasamen
tului, Standard, a învins, cu 
scorul de 1—0, pe F.C. Malinois. 
Alte rezultate: Daring — 
Gilloise 0—0; Anderlecht — 
F.C. Liege 1—0 ; Lierse — Beer- 
schot 2—1; La Gantoise — St. 
Trond 2—0 ; F.C. Bruges — Wa- 
regem 3—1 ; Charleroi — Beerin- 
gen 3—1 ; Racing White 
veren 1—0.

— Be

38—11 27
41—20 24
37—19 24
pierdut

în eta-

Pe primele locuri :
1. Standard Lifcge 18 11 5 2
2. Anderlecht 18 8 8 2
3. F.C. Bruges 18 10 4 4
OLANDA: Liderul a 

un punct
Rezultate înregistrate

pa de duminică a campionatu
lui : Fortuna Sittardia — Ajax 
0—1 ; Sparta — D.O.S. 2—1 ; 
N.A.C. — Volendam 3—0 ; Go 
Ahead — Holland Sport 0—0 ; 
G.V.A.V. — Telstar 1—0 ; A.D.O. 
— Twente 1—3; A.Z. 67 — Fei- 
jenoord 1—1.

Poziția primelor clasate :
1. Feijenoord 21 18 2 1 52—12 38
2. Twente 21 17 3 1 52—18 37
3. Ajax 20 14 2 4 52—23 34

PENTRU RIDICAREA CORTINEI
în curînd, atenția iubitorilor 

sportului gheții va fi reținută de 
cele două mari competiții ale pa
tinajului artistic : campionatele 
Europei (Garmisch Partenklrchen, 
4—9 februarie) șl campionatele 
mondiale (Colorado Springs. în 
martie). Cel familiarizați cu marile 
Întreceri ale patinajului așteaptă 
probabil o revedere cu toți acei 
care le-au încîntat privirile pe 
micile ecrane ale televiziunii. Dar 
nu va fi așa I Ca totdeauna, după 
Olimpiadă, multe dintre vedetele 
gheții schimbă aurul șl argintul 
medaliilor cu monedei» mat utile 
ale profesionismului. Alții — 
dîndu-șl seama realist de lipsa 
unei șanse de ascensiune — aban
donează.

Poate niciodată n-a existat o 
retragere atît de masivă ca acum. 
Scena a fost părăsită de num» 
sonore, valori mari. Nu va mal 
apare în fața arbitrilor admirabila 
Peggy Fleming, acum vedetă a 
televiziunii americane. Au mal 
trecut la profesionism cehoslovaca 
Vichova (la trupa de revistă vle- 
neză), franțuzoaica Joubert (la 
„Paris sur Glace"), vest-germana 
Kuhrmann (antrenoare in Italia). 
Au mal 
(Anglia), 
vacla), ____
(R.D.G.), Feldmann (R.F.G.), Du- 
ban (Franța), Heydt (Olanda), 
Hermansson (Suedia). Față ds 
anul trecut, din 25 de concurenta 
posibile, la europenele de la Gar
misch vor lipsi 12, deci jumătate.

Această star» da lucruri va

abandonat : Stapleford 
Gasparcova (Oehoslo- 

Richter șl Clausner

PENTRU „SPORTUL

In exclusivitate

MADRAS

REVELION „ACASA"

Noaptea de Revelion ne-a gă
sit pe toți adunați în jurul unei 
sticle de șampanie românească. 
Eram pentru citeva ceasuri din 
nou acasă, în patrie, căci ne 
aflam la bordul vasului „Car- 
pați”, ancorat în portul Ma
dras... Așa am sărbătorit veni
rea Anului nou, înconjurați de 
prieteni din țară, marinari ro
mâni ajunși pînă aci departe 
în apele Oceanului Indian. Ve
selia tuturor se amesteca fi
resc, cu nostalgie, cu dorul de 
casă și al celor rămași depar
te. Lor, celor dragi, le-am în
chinat un pahar în această cal
dă noapte de 1 ianuarie la tro
pice și apoi — la ora 1 fix — 
am anunțat „închiderea". Cu 
toate insistențele echipajului, 
mi-am luat băieții la culcare, 
fiindcă, chiar în după-amiaza 
ce urma, trebuia să pășim pe 
terenurile lui Egmore Club din 
Madras, unde începeau noi în
treceri.

Al treilea turneu din progra
mul Circuitului erau campiona
tele internaționale ale Indiei 
pe terenuri cu zgură. De la în
ceput trebuie să precizez că 
nu este zgura pe care sîntem 
noi obișnuiți să jucăm, ci lut 
tare, aproape un beton, pe care 
mingea vine foarte repede, ca 
pe iarbă. In plus, picioarele 
sportivului obosesc pe acest sol

tare, temutul „hard-court*. in
dian. Noi eram însă puși pe 
treabă aci, doream o revanșă 
completă după insuccesele de 
la Calcutta.

LA 4-35 GRADE...

In fața aceluiași lot de ju
cători, întîlniți în campionatele 
Asiei, misiunea noastră nu era 
ușoară, bineînțeles. In plus, căl
dura creștea mereu, ajungînd 
și la +35 grade. Eram, insă, 
mai bine aclimatizați acum. 
Năstase, în special, se arăta în 
cea mai bună formă. Cu ușu
rință a trecut primele tururi, 
întîlnind numai tenismani in
dieni, dintre care doar S. Mi- 
notra (nr. 4 și Davis-cup-man) 
i-a putut opune ceva rezisten
ță : 6—4, 6—2. In sfert de fi
nală, campionul nostru învinge 
din nou pe Rybarczyk (Polonia), 
avînd totuși un start ceva mai 
greu (7—5, 6—3), iar în semi
finală face demonstrație în fața 
suedezului Carlstein, imobilizat 
literalmente pe fundul terenu
lui de atacurile continue ale 
lui Ilie: 6-4, 6—1.

Finală Năstase-Lal, la fel ca 
la Gauhati. Regretăm un sin
gur lucru, că Mukerjea — în
vingătorul lui Năstase, de la 
Calcutta — dispăruse undeva 
în tururile anterioare, eliminat 
(surprinzător) de iranianul Ak- 
bari. Dar nici cu Lai Premjit

Tradiționala strîr.gere de mină între Învingător — Ilie Năstase, și învins — Premjit 
Lai (dreapta), după finala de la Egmore- Madras

nu era prea ușor, acesta fiind 
actualmente campionul Indiei. 
Orice temeri ni le-a Tisipit Iliu- 
ță pe teren. După citeva mici 
ezitări in primul set (povestea 
aceasta cu „startul" începe si 
mă deranjeze...) Ilie Năstase 
demonstrează tuturor că este 
net superior adversarului său, 
pe care-l domină de la A la Z. 
Victorie pentru campionul Ro
mâniei, la scorul final de 4—6, 
6-2, 6—3, 7—5.

Aplauzelor culese din tribune 
le-aș adauga următorul citat din 
ziarul „THE SUNDAY STAN
DARD" de a doua zi: „Un pa
chet de energie, Năstase a aco
perit tot terenul cu agilitatea 
unei pantere..." După cum ve
deți, ne integrăm bine în cu
loarea locală !

PATRU LOCURI I 
Șl UN LOC II

Se poate spune cu siguranță 
că aceste campionate ale In
diei au fost dominate de tenis- 
manii români. După victoria lui 
Ilie Năstase, au urmat altele 
în serie. Doar ludith Dibar n-a 
reușit (păcat...) să termine în
vingătoare, altfel aveam colec
ția completă de locuri întîi. 
Dar ludith a avut măcar satis

facția de a-și lua revanșa asu
pra campioanei indiene, Niru- 
pama Vasant, pe care a în
vins-o în semifinale cu 3—6, 
6—1. In finală, însă, american
ca Alice Tym a avut ultimul 
cuvînt b 6—4, 1—6, 3—6. ludith 
nu era în zi bună.

In rest, numai victorii. Ve
nise timpul și pentru Petrici 
Mărmureanu să se afirme și 
serviciile sale bombă și-au făcut 
efectul pe terenurile tari de la 
Egmore. Cu Năstase in echipă, 
Mărmureanu se arată foarte u- 
til și românii avansează ne
stingheriți pe tabloul de du
blu. in semifinale, cuplul nos
tru dispune de Tym-Carlstein 
cu 6—2, 1—6, 6—2; în timp ce 
Lal-Mukerjea sînt surprinzător 
învinși de compatrioții lor S. P. 
Misra și G. P. Misra (6—8, 3—6). 
Finala n-o ratăm și Năstase — 
Mărmureanu întrec fără pro
bleme deosebite pe frații Mis
ra cu 6—4, 6—4, 6—2 în fața 
tribunelor cu 3 000 spectatori. 
Un alt titlu, la dublu femei, 
revine lui ludith Dibar, care 
împarte victoria cu Alice Tym.

Dublu mixt nu s-a jucat. 
Atunci, unde este al patrulea 
loc întîi ? Nu, n-am greșit. El 
există și a fost cucerit de sem
natarul acestor rînduri, care și-a 
adus aminte de vremea cînd

Foto: CRAFTS 
făcea „zile grele" celor mai 
mari rachete, jucînd tare (cit 
se mai putea...) în întrecerea 
veteranilor. In finală: Cobzuc 
(România)—Avidion (Iran) 8—6, 
6—4.

O mici remarcă, în paran
teză, sau fără paranteză. în 
toate concursurile pe care 
le-am jucat aci, există probe 
pentru veterani — in care sîn
tem reprezentați — precum și 
pentru juniori și copii. Mi gîn- 
desc ci n-ar fi rău ca, din, 
cînd in cînd, federația noastră 
si facă efortul material pentru 
a trimite, in caravana tenisma- 
nilor, cite un băiat sau o fată, 
cu talent și perspective. Ar fi 
cea mai bună metodă de pro
movare a lor.

Călătoria noastră continuă a- 
cum spre Delhi, trecînd prin 
Hyderabad, unde avem progra
mată o escală de o zi pentru 
jocuri de demonstrație. Apoi, 
în capitala Indiei, se dispută 
campionatele naționale pe te
renuri cu gazon, la care parti
cipă toți jucătorii străini aflați 
în concursurile Circuitului. Du
pă cum vedeți, schimbăm tere
nurile și gradele de latitudine 
cu dezinvoltură», de adevărați 
tenismani-globtrotteri!

Gheorghe COBZUC

avea, desigur, unele repercusiuni 
în clasamente. In marele proces 
de primenire, locurile rămase va
cante vor fi ocupate de tînăra 
generație — șl notați — de data 
aceasta chiar foarte tînără. Dacă 
putem să dăm crezare știrilor de 
„culise", vicecampioana mondială 
Gaby seyfert (devenită mal u- 
șoară cu citeva kilograme) va face 
un ultim asalt pentru cucerirea 
titlului suprem. Iar Hanna Masko
va (cu citeva kilograme în plus) 
aspiră cei puțin la repetarea cu
ceririi titlului european. In orice 
caz. titlul mondial va fi disputat 
între aceste două reprezentante 
ale Europei, plus americanca Al
bertina Noyes (ajutată de Carlo 
Fassi. fostul antrenor al iul Peg
gy). și poate canadianca Karen 
yiagnussen. In Europa pentru lo
cul trei concurează austriaca Bea
trix Schuba, deși se pare că nu a 
prea progresat la sărituri, ca și 
maghiara Zsuzsa Almassy (după 
un nou stagiu de antrenament în 
Anglia) și sovietica Sceglova, care 
marchează progrese vizibile.

La bărbați, capul de afiș al ma
rilor absenți 11 dețin Emo Danzer 
șt Wolffy Schwartz. După acel 
spectaculos și îndelungat duel in 
marile competiții, ei se numără 
acum printre vedetele saenelor de 
revistă. Danzer a debutat în spec
tacolul „Confetti", montat de 
wiener Elss-Revue, Iar Schwartz 
la „Hollywood Icecapades". In a- 
ceastă conjunctură, s-au eliberat 
firește treptele superioare ale po
diumului. Titlul european va fi 
acerb disputat, între francezul 
Patrick Pera, cehoslovacul Ondrej 
Nepela șl sovieticul Serghel Cet- 
veruchln, iar pretendentul cel mai 
probabil la titlul mondial este 
americanul Tim Wood. Pentru 
locuri fruntașe candidează — de 
peste Ocean — șl senzaționalul să
ritor Mișa Petkevich, Iar Gary 
Visconti anunță ultimul său an 
competițional. In Europa, ZSlIer 
(R.D.G.) se arată în mare progres. 
Fenomenul afirmării 
rații își va spune, 
cuvîntul.

La perechi, slntem 
retrageri masive —
perechile Juk — Gorelik (URSS), 
Glockshuber — Danne (RFG), 
Mflller — Dallmer șl Weise — 
Brlchzy (RDG), Sramkova — Sra- 
mek (Cehoslovacia). Reintră frații 
Kaufmann, după un dublu acci
dent grav, dar „capul de afiș" 
rămîn veteranii Belousova — Pro- 
topopov. După numeroase zvonuri 
de „pensionare", Oleg (37 ani) a 
anunțat, totuși, că vrea să concu
reze șl eventual să urce pe podium 
șl la Sapporo, făcind butada că 
„vinul vechi se face, din an în 
an mal bun". Rămîne de văzut

cum va influența pe arbitri, în 
aprecierea „vinului vechi"; înfrîn
gerea suferită recent de celebrul 
cuplu sovletio chiar acasă. în 
orice caz, la titlu concurează cu 
cele mal bune șanse perechile 
sovietice Belousova — Protopopov 
șl Meskwlna — Mlșiii, Steiner — 
Walter (R.D.G.) șl perechile ame
ricane.

La dans, englezii Taylor — Ford 
par imbatabili; dar supremația 
absolută a Insularilor va fl serios 
amenințată de perechile din 
U.R.S.S. care vin cu un val de 
reînnoire a stilului, lnsplrîndu-se 
din folclorul rusesc. Se afirmă; 
că perechile anțericane șl canadie
ne se pregătesc cu multe elemen
te noi. Deci, stat posibile surpri
zele...

c« putem aștepta pe plan teh
nic de la noul sezon 7 Asistăm la 
premiera noului sistem de punc
taj (proporție egală de puncte, 
Intre figuri obligatorii șf libere) 
prin care coeficientul de înmulțire 
la figuri libere s-a urcat la 15; 
față de 10, ceea ee, desigur, avan
tajează pe acel care au programe 
de libere bine puse la punct. Vor 
apare mai multe sărituri cu trei 
rotații — probabil și la fete I Nu 
vor lipsi nici artificiile suitelor de 
sărituri duble ta combinații spec
taculoase. In schimb arbitrii, ca o 
măsură de lechillbrare, vor da a- 
tențle șl ta continuare 
obligatorii; acordlnd aci 
mari și scăztad nivelul 
Un 6 se va scoate greu
de libere. Iar note între 5 și 5,2 
pot fl considerate acum ca certi
ficate de adevărată măiestrie.

figurilor 
note mal 
la libere, 
la proba

B. HOROS 
antrenor de patinaj artisUo

tinerel gene- 
însă. șl aici

martorii unei 
nemaiapărtnd

H CINCEA VICTORIE 
A HOCHEIȘTILOR SOVIETICI

MONTREAL, 27. — Continuîn- 
du-și turneul în Canada, repre
zentativa de hochei pe gheată 
a U.R.S.S. a jucat la Winnipeg 
cu .selecționata țării gazde. Ho- 
cheiștii sovietici au terminat în
vingători cu’ scorul de 4—2 (1-1, 
2-1, 1-0). Partida a fost urmărită 
de peste 10 000 de spectatori.

Aceasta a fost cea de-a dn- 
cea victorie consecutivă obți
nută în actualul turneu de echi
pa U.R.S.S. asupra formației 
Canadei.

^telexradiote/efoif^
La Moscova s-a disputat meciul 
internațional de tenis de masă 
dintre echipele U.R.S.S. și R.F. 
a Germaniei, contînd pentru 
„Cupa ligii europene". Gazdele 
au repurtat victoria cu scorul 
de 5—2.

gaevski — 10%, Podgaiț — 
S‘/a p etc.

Ciclocrosul internațional de la 
Gelserkirchen a revenit belgia
nului Erik Laeminck, care a 
realizat, pe 20 km, timpul de 
43:07. Pe locul doi s-a clasat 
fostul campion mondial, Rolf 
Wolfshohl (R.F.G.).

■
Schiorul american Bob Cochran 
(16 ani), a cîștigat proba de 
slalom special din cadrul con
cursului internațional1 de la Zeii 
am See, realizînd, în cele două 
manșe, timpul total de 97,1. El 
a intrat în posesia cupei „Tony 

''Mark”. Brechu (Franța) s-a cla
sat pe locul dof.

Tînărul tenisman cehoslovac, 
Jiri Hrebec, în vîrstă de 17 ani, 
a cîștigat turneul internațional 
de la San Josâ (Costa Rica), re
zervat juniorilor. Victorios în 
finală, cu 9—7, 7—5, în fața 
australianului Allan Macdo, ju
cătorul cehoslovac a intrat în 
posesia trofeului „Cofee Bowe”.

După 16 runde, în campionatul 
unional de șah, conduce A. Zai- 
țev cu 11 p, urmat de Polu-

La Reykjavik s-a disputat în- 
tîlnirea internațională mascu
lină de handbal dintre echipele 
Islandei și Spaniei. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 
24—21 (12—8).

■
Schiorul vest-german, Gerhard 
Prinzing, a cîștigat proba de 
slalom uriaș din cadrul con
cursului internațional „Tre-tre‘* 
de la Madonna di Campiglio. 
El a realizat timpul* de 3:52,02, 
fiind urmat de J. Hekelmiller 
(R.F.G.) — 3:52,69 și B. Grahn 
(Suedia) — 3:54,91. Proba de 
slalom special s-a încheiat cu 
victoria italianului Felice de 
Nicolo.


