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2 MARTIE Șl CONSIllllt POPULAM
Întregul nostru popor trăiește zile de intensă efervescență politică. Fiehj!»xieni 

electorală ia amploare, au loc adunări cetățenești în codrul cărora oamenii 
pun noi candidați ai Frontului Unității Socialiste pentru alegorii* dc Ic 2 mc

Printre cei cărora li se acordă înalta responsabilitate de a conduc* trcbvrite obștești s* aAi 
oameni de cele mai felurite profesii, muncitori, tehnicieni, țărani cooperatori, 
intelectualității.

In rîndurile de mai jos, vă prezentăm doi candidați care in viata de toata 
tărîmul nobil al mișcării noastre de educație fizică și sport.

GIRUL
ÎNCREDERII
Dacă încerci să afli amă

nunte în legătură cu aspec
tele cele mai pregnante ale 
dezvoltării mișcării sportive 
de masă în Tg. Mureș, esta 
cu neputință să nu ți se po

menească numele lui TEO
DOR SOCACIU, membru în

Comitetul executiv al Consi
liului municipal al sindica
telor. Aceasta este ți expli
cația faptului că. treând prin 
pitorescul oraș transilvănean 
cu intenția de a face un son
daj asupra sportului recrea
tiv, firul investigațiilor ne-a 
condus în biroul său.

îl vedem pentru prima oară 
și momentul întîlnirii cu a- 
cest om, cufundat în maldăre 
de dosare, agitîndu-se între 
telefoane și coala de scris, 
lasă impresia unui veritabila.

Imagine de la ultimul antrenament al Stelei, desfășurat ieri, 
la Floreasca

Foto i V. BAGEAC

IOTUL DE HOCHEI 
PENTRU JOCURILE 

CU ELVEȚIA
Bfîrșltul acestei săptămînl 

este marcat de o vie activitate 
Internațională In hocheiul pe 
gheață. Prima garnitură a țării 
se va deplasa în Elveția, unde, 
vineri SI Ianuarie șl slmbătă 
1 februarie, va susține două 
jocuri, la Thun și Chaux de 
ronda, cu selecționata helvetă. 
tn vederea acestor partide, an
trenorul V. Nowocslc a selecțio
nat 18 jucători s Dumitra», Stoi- 
culticu (portari), Varga, fonl- 
ță, Făgăraș, Sgtncă III, Pop 
(fundași), G. Szabo, Calamar, 
I. Szabo, Pană, Florescu, Baja, 
Stefanov, Biro, Gheorghiu, Hu- 
țanu șl Mol» (atacanți). Echipa 
va pleca joi dimineața, cu avio
nul, spre Zurich.

în același timp, pe terenurile 
de gheață din Miercurea Ciuc 
și Poiana va evolua selecționata 
de tineret a Bulgariei, care, joi, 
va întîlni pe Avîntul Miercurea 
Ciuc, iar sîmbătă și duminică 
va avea ca adversar lotul de 
tineret.
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Itpecj b Cen». VKTOR BÂNCIULESCU, transmite:

Mai mult decît atît, vom pleda pen
tru recunoașterea unor merite

dis inima Maramureșului. Borșa. 
, icceîz.. r-riftie de aici atrag pe 
xten fi lirstniei

Foto ■ A NANU

REALIZAREA
TALENTULUI

a o virstă foarte fragedă, une
ori chiar la granița dintre pu- 
bertate și adolescență, tineri 
sportivi, aflați la primii pași 
pe drumul împlinirii, cunosc 
o prețuire și unele satisfacții 
alții, la vîrsta lor și chiar 

mult mai înaintată, nici nu 
îndrăznesc să le viseze. în cele mai 
multe cazuri, ei sînt beneficiarii unor 
calități native, ai unor calități pentru a 
căror existență nu au făcut nimic, dar 
ale căror roade se găsesc îndreptățiți 
să le culeagă. Tn această atitudine 
găsim, desigur ceva din spontaneitatea 
specifică adolescenței, ceva din lipsa 
de experiență, dar, ceea ce este mai 
grov, foarte mult din înțelegerea gre
șită a vieții.

Sînt oare ei vinovați, sau mai bine 
spus, sînt singurii vinovați de această 
eroare de apreciere a unei compor
tări în viață ? Pentru că, ducînd ra
ționamentul mai departe, mîine, cînd 
ei vor fi angrenați într-o activitate pe 
alte coordonate, o mare parte dintre 
ei vor privi lucrurile cu optica deprinsă 
la această vîrstă.

Nu, nu vom susține că actualele lor 
împliniri ar trebui minimalizate.. Nu 
vom susține că anumite drepturi pe 
care le cîștigă prin rezultatele ce le 
obțin de la o vîrstă încă foarte fra-
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MOMENT OLIMPIC

LA CRAIOVA
Dolj a Um-jari Zara

filor a organizat la Czaxwa • 
Țn-flnir» a redactor.loc F cori» 
pondenților de sport di- Ioea_- 
tate cu prof. MARIN BÎBJEGA. 
vicepreședinte al CNEFS. Ca a- 
cest prilej, tor. M. 
făcut o expunere cu 
concluziile recentei 
Consiliului Național

a 
pertir- la 
plenare a 
pentru E-

ducație Fizică F Sport, prese-- 
tind auditoriului plapal de să- 
suri adoptat în vederea preș*- 
tiril pentru Șocurile Ot ■șm a 
ale anului 1972.

I

Igedă vor trebui reduse, în virtutea unor 
principii pedagogice false.

BOBERII VIZEAZA SAPPORO
ROMÂNII - 0 PREZENTĂ ACTIVĂ 

ÎN CONCURSURILE INTERNAȚIONALE
• Echipajul nostru de 4 are un start excelent
* Japonezii sînt

Monti pleacă
temerari,
direct la

«ni.

a A

NOSIEVICI VA JUCA IN PARTIDA DE JOI
® Fides Partenope a

• îngrijorări

i Fsae 
Fer-* 
au s-»

■ verif

PceăKJl a c
Ar*

ro*d ar* ia

saa-

dar...
Lake

• Eugenio 
Placid

care 
nu sînt și nu trebuie condiționate de 
scurgerea timpului. Dar, se impune 
adus corectivul considerării la justă 
măsură a acestor recunoașteri și a 
implicațiilor subsecvente.

Aci, în virtutea unor | .. .
dagogie practică, va trebui să existe 
o conjugare a eforturilor părinților și 
antrenorului care lucrează cu tînărul 
sportiv, care să-i arate că ceea ce 
realizează în prezent este virtualitatea I unor reușite de mai mare arpploare, 
virtualitatea condiționată de existența 

. unui simț al proporțiilor și de o muncă
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IUIIUI anii) Ml 
obstinată de perfecționare.
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principii de pe- I- 
trebui să existe I
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ÎN ZIARUL NOSTRU DE ASTĂZI,

• FRUMOASELE DUMINICI 
PE SCHIURI

• MARIA ALEXANDRU: „Cum mă pregătesc 
șl ce sper la mondialele de la Munchen"

pag. a 2-a

• La Poiana Brașov, impreună 
cu fotbaliștii Steagului roșu

pag. a 3-a

• Perspective in schiul mondial 
feminin (de Magdalena
și Mihai Biră)

• Magnan a ciștigat pe merit!
pag. a 4-a

r-rtă și fără pilotul Nagata, 
-are fusese etactat din bob 
la curba Bianca !

Febra campionatelor mon
diale de la Lake Placid se 
simte și ea. Eugenio Monti, 
-rectorul lotului italian, 
t-eoem că și-a făcut o gre- 
șrtă socoteală rezervind pen- 
tru campionatele mondiale 
roar ethipajele de la Cor
tina și nu și cele foarte ta
lentate de la Cervinia. Gian- 
fiw* Gaspari, campionul 
IiaSei. este probabil cel mai 

■ —. car un pilot ca Bruno 
Servadei ș. un. frinar ca An
drea Fremente (locul III la 
Cerrmia) nu pot £ neglijați. 
Să. om R. F. a Germaniei, 
W* fgarsg Zimmerer va pleca 
mrect In S.U.A. Viitorul ne 
va arăta cine a avut drep
tate. Deocamdată să consem- 
-ăr- părerea secretarului ge-

—a. al F.LBT, Cesare Bon- 
vi*i : .Caassăder excelentă po- 
fibca de perspectivă a Fe
derației romăae. care a tri
ate* ecidpe> șt la Cer- 
vîa*a st la campionatele de 
rtaertț de ta Cortina. Numai 
«riBXr-* prezență activă pes
te tet, și na cu socoteli de 
entese. se poate asigura viito- 
rte bobului mondial".

Areasta este altă temă 
mult discutată aici la Cervi- 
r t unde se află, practic, 
tot ce e mai bun în bobul 

a și (întimplător) asia
tic. La Lake Placid se vor 
adăuga echipajele nord-ame- 
ricart* șt, după cum aflăm, 
unele formații sud-america- 
ne. printre care In primul 
rine reprezentanții Argenti
nei. Diseminarea pasiunii 
pentru bob In lume este un 
fapt pozitiv. tnaă aci, la Cer- 
vinta, as avut ocazia să ve
dem ta echipajele concuren
te doi boberi de culoare. Pre- 
zerța aunoacutului frinar

ILIE NASTASE,
la București,
intre două

avioane
Ieri, la ora prlnzu- 

lui, a sosit in Capi
tală, venind din In
dia, campionul de 
tenis al României, 
maestrul sportului 
Ilie Năstase. Pri
mul nostru tenis- 
man rămlne prin
tre noi numai plnă 
la sfirșitul săptă- 
mlnll, clnd urmea
ză să 
peste 
tru a 
serie
S.U.A., 
culmina 
cursurile 
cultul Caraibilor".

plece din nou 
hotare» pen- 
lua parte la o 

turnee In 
care 
cu 
din

de

euro

în obiectiv: C. E. de box!
Aseară a avut loc o ședință comună a biroului F. R. Box 

și a Comisiei de organizare a campionatelor europene. Au fost 
prezentate informări cu privire la stadiul pregătirilor boxerilor 
selecționați în lot și la realizarea obiectivelor tehnico-organi* 

zatorice privind desfășurarea C.E.

LUPTĂTORII DINAMOVIȘTI
Aseart au nevenit tn Capitali 

Kxptitortl dlnamoviștl care au 
participat la primul lor concurs 
uitecnațiotial pe îsw. disputat ta

S-AU ÎNTORS DIN SUEDIA
Suedia, Ia Kllppan. Dup» cum ae 
jtia, la acest concurs dlnamovlș- 
ttl s-au clasat pa locul L

CAMPIONATUL REPUBLICAN

DE SALA AL ATLEȚILOR

JUNIORI MARI
Cea de-a doua competiție ofi

cială din noua sală de atletism 
,23 August" se va desfășura 
slmbătă și duminică. Le start 
vor fi preaențl, de această dată, 
juniorii mari, care se vor între
ce în cadrul campionatului re
publican pe teren acoperit.

Fără aportul și sprijinul celor doi 
factori mai sus-amintiți ne aflăm în 
fața pericolului ca tînărul sportiv să 
devină un infatuat, un individ care — 

■ să fie 
convins că este un „ales", un predes- ■ 
tinat să culeagă în orice împrejurare | 
și oricum numai satisfacții.

I devină un înraTuar, un mama 
pentru întreaga-i activitate — I

I
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JTn această atitudine condamnabilă I 
care n-a fost sesizată la timp și com-
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care n-a — ---------- . -
bătută cu energie, i 
numeroase talente incipiente, de care 
sportul nostru nu a dus lipsă, dar care, 
după cîfiva pași promițători, au dispă
rut în cel mai deplin anonimat; i-am 
găsit ulterior, ici-colo, plîngîndu-și ra
tarea, dar nefiind capabili să-i recu
noască germenii. 1

Pentru talentele tinere de azi, pentru 
cei cu care se fac sacrificii imense 
pentru a li se asigura condiții optime 
de realizare, scriem aceste rînduri, cu 
dorința ca 
de viitorul 
ca oameni 
lor stă 
căreia, 
lor, ei

rezidă tragedia a I 
ncipiente, de care I

I
I
I

ei — 
lor ca 
— să 

munca

I 
Iși cei ce se ocupă 

sportivi și mai ales 
înțeleagă 
susținută, 
mare ar

că viitorul 
în absența _ 
fi talentul _

I 
I

în _ 
oricît de 
nu se pot realiza.

Niki Mihail BURILIANU

Bchipajul românesc de bob — 4 persoane, alcătuit din Panțuru, 
Focțeneanu, Țancov ți Neagoe, cobortnd pirtia de la Oervinia, 

in cadrul antrenamentelor pentru campionatele europene 
Telefoto i A.P.—AGERPRES

LA SINAIA,

ACTIVITATEA COMPETIJIONALĂ LA BOB A ÎNCEPUT CU STÎNGUL
SINAIA. 28 (prin telefon 

de U trimisul nostru) — Ge
rul strașnic, ptttă acum prie
tenul ce! mai apropiat al 
pirtiei de bob din Sinaia, a 
constituit iarăși o prezență 
activă marți dimineața cînd 
s-a dat startul in prima com
petiție internă a anului. Din 
păcate. însă. .Cupa clubului 
sportiv Sinaia* a avut loc 
nu numai sub semnul frigu
lui. d și sub acela al ghinio
nului.

în primul rfnd, plecarea In 
cursă a echipajului nr. 1 s-a 
dat cu Intfrziere. Aceasta, în
tru dt au fost necesare retu
șuri de ultimă clipă ale pîr- 
tiel care, de-a dreptul sti
cloasă din cauza gerului de 
peste noapte, ar fi supus 
«mcurenții unor risauri su-

plimentare, de loc neglijabile, 
tn al doilea rind. bobul care 
■ inaugurat coborîrea zilei 
a ajuns— singur la sosire, 
acbipejul Cotacu — Rășcanu 
(Voința Sinaia) răstumîndu-se 
la ultimul viraj și dînd se
rioase emoții (din fericire 
numai emoții) celor prezenți. 
în treacăt fie spus, nu pu
tem fi de acord cu faptul 
că nu s-a efectuat, de către 
nn echipaj experimentat (așa 
cum se obișnuiește la toate 
concursurile de bob), e cobo- 
rire-pilot în al treilea rind, 
după prima coborîre din cea 
de-a doua manșă. întrecerea 
a trebuit să fie întreruptă, 
deoarece la virajul .Vînători* 
pista se deteriorase serios. 
Ca atare, Juriul a decis cla
samentul pe baza rezultate

lor din prima manșă. Iată-11
1. CLUBUL SPORTIV SI

NAIA (Stoica-Lospă) 1:11,09 
(număr de start 10), 2. A.S.A 
Brașov (Nedelcu-Cerniu) 
1:12,92 (4), 3. Carpați Sinaia 
(Dragomir-Moiceanu) 1:14,25 
(11), 4. Voința Sinaia (Stoian- 
Balint) 1:14,58 (12), 5. Bucegi 
Sinaia (Tătaru-Gavrilă) 1:15,13 
(2). 6. A.S.A. Brașov (Hogea- 
Cristo, 1:15,64 (3), 7. Steagul 
roșu Bnașov (Beldiga-Nea- 
goe II) 1:16,28 (5), 8. Voința 
Sinaia (Vulpe-Pascu) 1116,53 
(9), 9. Bucegi Sinaia (Ben- 
ghiu-Oancea) 1116,62 (6), 10. 
Clubul sportiv Sinaia (Bog- 
dan-Panaitescu) 1:17,86 (7), 11. 
Voința București (Vodcu-Sta- 
fie) 1119,34 (8).

Considerăm că felul în care 
s-a făcut măsurarea timpului

(prin semnal verbal radio» 
transmis și cronometraj ma
nual) corespunde mal degra
bă fazei de pionierat a bo
bului. Avem noi, însă, drep
tul să vorbim despre pionie
rat, cînd reprezentanții Ro
mâniei asaltează titlurile su. 
preme ? Apreciem că este ne
drept ca extraordinarele 0- 
forturi fizice, morale și ma
teriale ale organizatorilor, la 
care asistăm de 0tteva zii», 
ea și cele ale concurențilo» 
și tehnicienilor, să fie umbri
te de defecțiuni față da car* 
aceștia nu au nisd • vină, 
dar care pot pune sub J»s> 
nul îndoielii exactitatea re
zultatelor anunțate.

G. RUSSU-ȘIRIANU



MOZAIC DE SEZON

FRUMOASELE DUMINICI PE SCHIURI i
Exlstă, oare, duminici mono

tone, triste 7 Desigur. Și asta 
depinde, in mare măsură, de 
noi. Dar duminica poate fi, dim
potrivă, cea mal frumoasă zi, 
atunci cind al așteptat-o o săp- 
tămînă întreagă ca să te duci 
să o inttmplni în mijlocul na
turii.

Poate, unora nu li se pare 
lesne de realizat acest lucru, 
îi vom sfătui, în modul cel mai 
stăruitor: încercați ; plecați, o 
zi, la munte. Aproape din orice 
oraș al tării puteți ajunge, ușor, 
într-o stațiune ascunsă între 
cutele Carpaților. Ne întîlnim 
sîmbătă la gară, nu 7

Ei, ați văzut ce bine vă prin
de costumul de schior 7 Oh, dar 
fiți atent cu schlurile ! încă nu 
știți cum să le purtați pe umăr. 
Dar ce spuneți despre voia 
bună care domnește în tot vago
nul ? Parcă nu vă displace. 
Nici nu ați băgat de seamă cind 
ați ajuns la poalele munților și, 
iată-vă, în acest sfîrșit de zi, 
admirînd înălțimile ninse.

Coborîți în gara de destina
ție și vă alipiți grupului care 
pornește spre cabană. Noaptea

timpurie de iarnă v-a învăluit 
Pe toți, dar poteca este bine 
marcată șl ghidul experimen
tat.

Ați ajuns Intr-un lumini». Si
lueta cabanei, cu ferestrele lu
minate, se proiectează impresio
nant pe fundalul muntelui. Și 
ce bine e în cabană I Cald, voie 
bună, muzică. Ați lăsat rucsacul 
în camera de dormit și ați 
coborit, în grabă, la masă. Hm 1 
Parcă de mult n-ați mai mîncat 
cu atîta poftă I

A doua zi, în zori, soarele 
rîde în fereastră. Este o dimi
neață de cristal. Pe cerul de un 
senin ireal au împietrit — ici 
și colo — cîteva șuvițe de nori 
albi, străvezii.

Toți turiștii au ieșit afară. 
Cei mai mulți au schiuri. Da, 
da, sînt și neofiți printre el. Vă 
recunoaștem, dar nu zîmbim 
ironic, ci vă felicităm, în gînd, 
că ați cutezat să veniți cu tălpi- 
cele de lemn. Ei, da. firește, 
echilibrul e încă instabil. Iată, 
în dreapta, o pantă mai lină !... 
Să împingem puțin eu bastoa- 

la

tăvăleați prin nămeții proas
peți 7

V-ați oprit undeva, pe buza 
unei pante serioase, și-1 admi
rați, îndelung, pe cei experi
mentați. Alunecă în șerpuiri 
scurte sau largi, stîrnlnd, une
ori, în urma lor, un nor de ză
padă. Se pierd, apoi, departe, 
în zare, după un grup de brazi 
sau după un dîmb.

„Voi ajunge și eu să cobor 
ca el 7“ vă întrebați cu îndoia
lă și, fără să vreți, cu oarecare 
invidie. Desigur, vă răspundem. 
Deocamdată, însă, continuați să 
schiați pe pîrtiile line din Ju
rul cabanei. Dar, cit să fie cea
sul 7 Nu se poate ! Cind au tre
cut atîtea ore 7 Vă tnapoiati la 
cabană. Apoi, masa de prînz, 
apoi un scurt repaus și însera
rea vă surprinde coborînd spre 
gară. Iată și trenul I Vă ocupați 
locul în compartiment și în le
gănatul 
schimbați 
minunată 
cursie.

Pe fată v-a apărut un zîm- 
bet. Vi l-a prilejuit, mai mult 
ca sigur, satisfacția de a fi pe
trecut o zi în mijlocul naturii 
reconfortante. Și sîntem con
vinși că în clipa aceasta vă gin- 
diți, chiar, 
cursie la 
viitoare.

ușor al vagonului, 
impresii din această 

zi cu tovarășii de ex-

i
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DOUA LCHIPt
DL ALPINIȘTI
PF CREASTA
CARPAJILOR
MERIDIONALI

Carpații meridionali, acest 
lanț muntos, lung de circa 400 
km, avînd pe linia de creastă 
zece vîrfuri de peste 2500 m și 
foarte multe între 2200 șl 
2400 m, sînt din nou asaltați 
de alpiniștl.

După cum se știe, parcurge
rea crestei Carpaților meridio
nali pe timp de iarnă a fost 
efectuată pentru prima dată în 
1952 cînd o echipă de alpiniști 
de la C.C.A. a străbătut acest 
traseu în 36 de zile și o echipă 
de la Voința l-a realizat în 45 
de zile.

De atunci, alte 7—8 echipe au 
reeditat performanța, înfrun- 
tînd geruri mari și viscole nă- 
praznice care te obligă să ră- 
mîi zile dc-a rîndul In cort, 
mărșăluind prin nămeți 30—40 
km pe zi, coborînd cu pruden
ță pe înspăimîntătoarele fete 
acoperite cu zăpadă înghețată, 
rătăcind, uneori, prin ceață.

La insistența colegilor mei 
din secția de alpinism A. S. 
Armata Brașov (Dumitru Cht- 
vu, Matei Schen și Nicolae 
Naghi), dar și ispitit de fru
musețea peisajului, am pornit 
din nou pe traseul Bucegi-Băile 
Herculane, pe creasta Carpa- 
ților. Tin să precizez că. in 
același timp, o altă echipă al
cătuită din doi alpiniști din 
Hunedoara și unul de la C.F.R.- 
Petroșeni parcurg același tra
seu dar în sens Invers: de 1* 
Herculane spre Bucegi.

împovărați cu cele necesare 
vom parcurge inițial prima 
porțiune a drumului de creas
tă, trecînd peste 
gurile Branului, 
urma apoi linia 
Carpaților pînă 
ciulul (2238 m 
mai înalt vîrf al Pietrei Cra
iului și primul Obstacol greu al 
drumului. De acolo vom cobori 
pe „La Lanțuri" la Plaiul Foii, 
urmînd ca Pe Bîrsa Groșetului 
sau pe Muchia Tămașulul Mare 
să intrăm în munții Făgărașu
lui. Vom căuta să relatăm ci
titorilor ziarului SPORTUL fe
lul cum a decurs această eta
pă și celelalte, firește în mă
sura în care vom avea posi
bilitatea să transmitem cite un 
rnesaj de acest fel.

Cristea EMILIAN 
maestru emerit al sportului

Bucegi $i Mă- 
de unde vom 
de creastă a 

la Piscul Ba- 
altltudine) cel

ați 
nu

nele și să ne dăm drumul 
vale.

Ce bucuroși sînteți că 
schiat o jumătate de oră și
ati căzut decît de vreo două 
ori ! Ba, chiar v-ați dat dru
mul și pe o pîrtie mai înclinată. 
Ce curaj... Oh, ati căzut ! Nu-i 
nimic. Zăpada e pufoasă. Parcă 
Pe vremea ghiozdanului nu vă

să mai faceți o ex- 
munte și duminica

i
i
i
I

ÎN postăvar, 
„CUPA POIANA" 

LA PROBE ALPINE
Tradiționala competiție de 

probe alpine „Cupa Poiana” 
va avea loc sîmbătă și dumi
nică, ca în fiecare an, pe 
pîrtiile Postăvarului. Inițial, 
au fost Invitați, în afara 
schiorilor români, și o serie 
de sportivi din alte țări. 
Confirmarea nu a venit însă 
decît din partea reprezentan
ților Italiei. După toate pro
babilitățile, se vor disputa 
o cursă de slalom special ți 
una de slalom uriaș.

„CUPA CA RAIMA NUL”, 
CONCURS INTERNATIONAL 
DE FOND PENTRU JUNIORI

La Bușteni, cei mai buni 
reprezentanți ai tinerei gene
rații de fondiști își vor dis
puta întîietatea în „Cupa 
Caraimanul", Ia care au fost 
invitați și sportivi din Ceho
slovacia. Bulgaria, R. D. Ger
mană, Iugoslavia și Ungaria. 
Programul 
rea cursei 
km și a 
Menționăm 
petiție reprezintă o utilă ve
rificare în vederea Campio
natului balcanic care va fi 
găzduit, în zilele de 8 și 9 
februarie, de Poiana Brașov.

LA CÎMPULUNG 
MOLDOVENESC, 

„CUPA JUDEȚELOR"
Schiorii din categoriile

prevede disputa- 
individuale de 5 
ștafetei 3x5 km. 
că această com-

___ _ ... . _ a 
II-a și a IlI-a se vor întrece, 
sîmbătă și duminică, în tra
diționalul concurs dotat cu

„Cupa Județelor". Alegerea 
localității Cîmpulung Moldo
venesc este binevenită și spe
răm eă disputarea întrecerii 
fondiștilor pe pîrtiile de 
aici, va constitui un imbold 
în activitatea antrenorilor, 
schiorilor și a celor ce se o- 
cupă de activitatea locală.

SĂRITORII,
TOT LA POIANA BRAȘOV

Buna intenție a F.R.S.B., 
de a da tn organizare con- 
cursuri importanta de sărituri 
șl altor centre decît Poiana 
Brașov, s-a lovit, în acest an, 
de unele inconveniente, ca 
de pildă, cel provocat de 
neterniinarea trambulinei din 
Miercurea Ciuc. în conse
cință, și în această săptă- 
mînă sarcina de a asigura un 
concurs săritorilor și-a asu- 
mat-o comisia de specialitate 
a Județului Brașov. Vor par
ticipa, ca de obicei, sportivi 
de la A. S. Armata, Dinamo 
și Tractorul Brașov. De ce 
nu însă și cei din Odorhei 
și Miercurea Ciuc pe care în 
anii trecuți îi vedeam cu re
gularitate prezenți la con
cursurile zu caracter republi
can ?
LA SPINDLERUV MLYN, 

SPARTACHIADA 
ARMATELOR PRIETENE
Ca în fiecare an, schiorii 

români vor lua parte și în 
acest sezon la interesantele 
întreceri ale Spartachiadei 
armatelor prietene care vor 
fi găzduite, începînd de la 3 
februarie, de cunoscuta sta-

țiune cehoslovacă Spindleruv 
Mlyn. Sportivii noștri vor lua 
startul la toate probele schiu
lui î alpine, fond, sărituri și 
biaitlon. La întreceri vor par
ticipa reprezentative militare 
ale U.R.S.S., Cehoslovaciei, 
R. D. Germane, Ungariei, 
Bulgariei, Poloniei, Mongoliei
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și României. Disputele 
începe la 3 februarie și se 
vor încheia la 10 februarie. 
Lotul român pleacă laSpind- 
leruv Mlyn în cursul zilei de 
azi.

LOTUL REPREZENTATIV 
EVOLUEAZĂ LA ORADEA Șl CRAIOVA

Emil IENCEC

I
I I

Uf LA F. R. BOLNOI AMENAJAR1 TURISTICE
PARINOULUIIN MUNȚII

Luni seara, antrenorul Ion 
Popa și 11 dintre boxerii pre
gătiți de el în vederea campio
natelor continentale, vor lua 
trenul cu direcția Oradea. 
După cum se știe, la 6 fe
bruarie, elevii săi vor da, 
aci. un nou examen de ve
rificare. adversari fiindu-le 
pugiliștii din localitate. Me
ciurile sînt utile candidați- 
lor la europene — care vor 
trebui să dovedească în ce 
măsură au folosit perioada 
precompetițională — dar și 
boxerilor din Oradea, prile
jurile — pentru ei — de a 
încrucișa mănușile cu pugi-. 
liști valoroși fiind destul de 
rare

S-a stabilit programul ga
lei. capul de afiș deținîndu-I. 
după părerea r.oastră, par-

tida din cadrul categoriei 
mijiocie-ușoară. Dar, iată 
„perechile": semimuscă : I. 
Nica (Oradea)—V. Drăgan ; 
muscă : FI. Lucaci (O)—C. 
Gruiescu? la categoria cocoș, 
deocamdată lui N. Gîju nu 
i s-a găsit adversar ; pană : 
N. Duca (O)—C. Buzuliuc; 
semiușoară : M. Ciorbă (O)— 
C. Cuțov ; ușoară: R. Chiro- 
dea (O)—Antoniu Vasile ; 
semimijlocie: I. Niri (O)— 
V Silberman ; mijlocie ușoa
ră : C. Concsag (O)—I. Co
vaci ; mijlocie: D. Găinaru 
(O)—Gh. Chivăr ; semigrea : 
I. Burtic (O)—I. Monea. La 
8 februarie, candidații pen
tru europene vor susține o 
nouă întîlnire, de data a- 
ceasta la Craiova. Acolo, ele
vii maestrului Duduleanu aș
teaptă cu nerăbdare apropia
tele partide. Comisia jude
țeană, al cărei președinte este 
neobositul activist pe tărî- 
mul boxului, dr. Petre To- 
nitza. a luat toate măsurile 
pentru organizarea ireproșa
bilă a galei.

Un sever examen pentru candidații la C.F
Iubitorii boxului din Constanța 

aț'eaptâ cu nerăbdare primul 
gong al turneului denumit „Cri
teriul tineretului-. Va fi cea de 
a doua ediție a acestei competi
ții, pe cale de a deveni tradițio
nală Interesul stîmit de apro
piatele dispute este amplificat de 
faptul că un mare număr de pu- 
giliștl ce vor urca scările ringu
lui. sini selecționați in lotul lărgit 
pentru campionatele europene, iar 
cei care nu se află încă in aceas
tă situație, pot găsi porțl'e des
chise. tn acest context, 44 de 
boxeri vor da, cu acest prilej, un 
sever examen tn fața antrenorilor 
și a spectatorilor constănțenl. Cei 
ce-1 vor trece cu bine, pot consi
dera că au făcut tncă un pas in 
lupta pentru ocuparea unui loc

1ON ZANGOR, reprezentant al României la Spartachiada 
armatelor prietene Foto i A. NEAGU

LA CONCURSUL
JUNIORILOR

MICI
INSAT1 s f A C T 1 I

Și totuși, competiția care avea 
darul să inaugureze „casa nouă" 
a atletismului nu a satisfăcut pe 
deplin, in pofida cadrului creat, 
împărtășim părerea directorului 
de concurs (tov. FI. Laslău. secre
tar general adjunct al F.R.A.), 
care ne spunea că — tn special 
In prima zi — ediția actuală a . 
concursului juniorilor mici s-a 
dovedit mal puțin valoroasă decît 
cele anterioare. Un prim argu
ment In sprijinirea aprecierilor 
de mal sus este acela al atmoSîe- 
rei care a domnit In timpul În
trecerilor — reoe la propriu șl la 
figurat.

Un alt 
adinei rea 
petăm.

Tn vederea înlesnirii accesu
lui in munții Paringului, celor 
ce îndrăgesc frumusețile de ne
asemuit ale acestui colț de tară, 
s-au luat măsuri ca, pină la 
30 decembrie 1969, T.C.M.M. din 
București, grupul de șantiere 
Valea Jiului, să termine con
struirea a două telescaune, be
neficiar al lucrărilor fiind Ofi
ciul Național de Turism (filiala 
Petroșeni).

Unul dintre aceste telescaune 
va fi amplasat In apropierea 
hotelului alpin Rusu, asigurfnd 
legătura cu cabana I.C.F. Uun-

gimea totală a traseului aces
tuia va fi de 2 300 de metri.

Celălalt telescaun va fi con
struit in masivul Straja, intre 
Valea Sohodăului, din locul nu
mit „carieră" (la circa 2 km de 
șoseaua națională 66 A) și va 
continua pînă în apropierea ca
banei Straja. Lungimea totală 
a traseului va fi de 1 800 de 
metri. Fiecare din aceste două 
telescaune va avea o capacitate 

transport de 200 de locuri 
oră.

de
pe

NICU SBUCHEA 
corespondent — Hațeg

IN ZODIA RACULUI ?
Comisia de turism și alpinism 

a municipiului București a pre
zentat, la sfîrșitul săptăminii 
trecute, darea de seamă asupra 
activității sale în anul 1968. A 
fost o reuniune cu caracter oa
recum festiv: s-au împărțit 
cupe, medalii șl diplome, s-a 
oferit — în încheiere — șl o gală 
de frumoase filme documentare. 
S-ar putea crede, așadar, că am 
părăsit îneîntați sala care a găz
duit evenimentul. Dar nu a fost 
așa.

Nu a fost așa, în primul rind, 
pentru că ședința „publică”
— cum preciza invitația primită
— a fost lipsită de public. Am 
numărat mal puțin de 50 de 
persoane în rîndul cărora am 
inclus și pe activiștii acestei 
comisii. Era un prim simptom 
îngrijorător, căruia i s-au adău
gat, pe parcursul ședinței, șl al
tele. Este vorba de datele pre
zentate în darea de seamă și 
care mărturiseau, cu elocvența 
categorică a cifrelor, că turis
mul și alpinismul bueureștean 
au pășit, anul trecut, sub zo
dia nefastă a racului. Am aflat, 
de pildă, că numărul concursu
rilor de orientare a scăzut de la 
104 (1987) la 98, că graficul spor
tivilor clasificați B-a prăbușit 
de la 95 (în 1967) la numai 29(1) 
»1, în sfirșlt, că numărul sec
țiilor de alpinism din Capitala 
noastră s-a înjumătățit s de la 
8 s-a ajuns la 4.

Sincer vorbind, ne-a surprins 
faptul că acest colectiv de mun
că din fruntea orientării turisti
ce și alpinismului bueureștean, 
colectiv In care am recunoscut

experimentati Și entuziaști ani* 
matorj al acestor activități spor
tive și recreative, nu a arătat 
In darea de seamă elaborată 
cauzele care au dus la o ase
menea situație. Cum a fost po
sibil ca asociații puternice ca 
Voința, Metalul, LT.B. și Pro
gresul să renunțe cu atita ușu
rință la secțiile lor de alpi
nism 7 Cum este posibil ca două 
sporturi cu un pregnant caracter 
aplicativ ca orientarea turistică 
și alpinismul să fie lăsate de 
cluburile și asociațiile din Bucu
rești dincolo de periferia pre
ocupărilor lor 7 Iată întrebări

la care respectiva dare de sea
mă nu a oferit nici un răs
puns.

Spuneam, la început, că șe
dința a avut un caracter oare
cum festiv. S-au împărțit dis
tincții și strfngeri de mînă. De
sigur. celor ce le-au meritat, ca, 
de exemplu, inimoșilor alplniști 
de la Institutul de Petrol, Gaze 
și Chimie. Iubitorii turismului 
aplicativ și ai alpinismului, atî- 
ția cîți au fost de fată, au ple
cat însă cu o... strîngere de 
inimă.

S. BONIFACIU
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tn echipa reprezentativă. Vă Ima
ginați. ded. cit de aprige vor O 
meciurile din Sala sporturilor I

Galele se vor disputa In zilele 
de 6, 7 (ora 19) și ș februarie (ora 
10), ultima urmind să deddâ pe 
câștigătorii turneului. Din Con
stanța slntem anunțați că la în
ceputul acestei luni au intrat tn 
pregătire 11 pugiliști din localita
te : ' —■ - —
Cerchla 
M anole 
I. Onel 
I. Voicu .................
novici (mijlocie), Gh. Pisică (se
migrea) și P. Bursuc (grea).

Antrenorii Buză, Văduva, Văca
ri, și Baclu, care se * ocupă de 
pregătirea acestor boxeri, speră 
ca Mihai Aurel și Marin Dumitraș- 
cu să ocupe locurile I la cate
goriile respective. Lotul pe care-1 
vor prezenta la „Criteriu" antre
norii Chiriac și Dumitrescu este 
alcătuit din : V. Ivan, p, Ganea, 
M. Lumezeanu. C. stanef, p. Do- 
brescu, Gh. Ene, I. Gyorfi, A 
Năstac, H. Stumpf. M. Constantl- 
nescu. P. Cojocaru, I. Alexe, A. 
lancu șl i. Sănătescu.

A. Mihai (semlmuscă). Tr. 
(muscă), A. Cristu, P. 
(cocoș), M. Dumltrașcu, 
(pană). A. Isal (ușoară), 
(semtmijlocie), A. stoia-

fapt care a contribuit la 
acestei impresii — re- 

....... tn special sîmbătă — a 
fost și „spectacolul" penibil al se
riilor incomplete. Am văzut aler
gări la 50 m cu cite 4 sau chiar 
2 (t). concurențl. Motivul ni 
arătat antrenorul federal N. 
rășescu : „Deși se cunoaște 
gatlvitatea purtării, ia toate 
bele, a cite două numere de 
curs pe maieu (doar la înălțime 
șl prăjini cite unul), numeroși 
concurențl au fost descalificați 
deoarece antrenorii lor nu s-au 
îngrijit de respectarea acestei dis
poziții regulamentare. De aseme
nea, dintre atlețli Înscriși tn 
prealabil și confirmați la ședința 
tehnică din preziua competiției» 
mulți au lipsit de la start. tn 
aceste situații s-au aflat atleț) de 
Ia C.S.Ș., Viitorul. Ș.S.A. șl Cu
tezătorii București, de la școlile 
sportive din Reșița, Roman. Cluj, 
Ploiești, Brașov, Mediaș, Oradea 
și Constanța, de la liceele nr. 2 
din Brașov șl nr. 1 din Tr. Se
verin, de la C.S.M. Cluj, Textila 
Botoșani sau Viitorul Brăila”.

Nici cifrele din foile de rezul
tate n-au fost tn măsură să mul
țumească. Doar în două probe — 
înălțime băieți șl prăjină — rezul
tatele primilor clasați au fost su
perioare celor înregistrate de cîș- 
tigătorli din 1968. Cei 4 metri rea
lizați de c. Anton la prăjină re
prezintă, de altfel, singurul re
cord obținut în concurs. în timp 
ce ediția precedentă adusese sa
tisfacția dobortril a 5 recorduri 
și a egalăm altor 5. Nu se pot

l-a 
Mă- 

obll- 
pro- 
con-

stabili recorduri republicane in 
fiecare zi, e adevărat, șl nu e 
obligatoriu ca performanța unul 
atiet foarte dotat să fie întrecută 
cu una. cu două (recordul de ju
niori mici al lui Șt. Pernekl — 
16,12 m cu greutatea de s Sg - 
a Împlinit 11 ani ; clștigătorul de 
duminică a aruncat exact cu 3 m 
mal puțin 1). Dar, nici să consta
tăm că atlețl aflațl la vîrsta pro
gresului firesc au regresat față de 
ceea ce realizaseră el înșiși cu 12 
luni tn urmă. Aceasta evidențiază 
că pregătirea s-a efectuat mal pu
țin temeinic, cu întreruperi care 
nu putem ști cit de fortuite au 
rost. Un singur exemplu: deși din 
nou ciștlgătoare a probei de lun
gime. Lucia lingă a sărit acum 
cu 17 cm mal puțin decît tn 1958.

Păstrăm ca unică scuză plauzi
bilă — dar numai pentru probele 
de alergări — calitatea inferioară 
a pistei, care a constituit un real 
Impediment. Omiterea din proiec
tul de construcție (I!) a unei guri 
de apă a determinat ca udarea 
pistei să se facă de-abla în ulti
mele zile : astfel, straturile su
perficiale ale zgurei nu s-au pu
tut „lega", n-au făcut priză.

Pentru a consemna totuși șl 
ceva pozitiv (în afara organizării 
concursului), ne vom referi la 
faptul că primii clasați tn con
cursul celor mai tineri atlețl sînt 
— tn majoritate — elevii unor 
antrenori, de asemenea, foarte ti
neri In profesie : M. Marinescu șl 
Gh. Fodoreanu (C.S.S.) N. Păcu
ra ru (Viitorul), D. Serafim și 
Georgeta Palade (Ș.S.A.) — toți 
din București. Gh. Popescu 
(C.F.R. Timișoara). De asemenea, 
semnalăm unele mostre de selec
ție foarte bună (M. Borceanu, 
ctștigătorul lungimii, măsoară 
1,93 m I), calitățile de poliatloniști 
ale lui Radu Gavrilaș (C.S.M.S. 
Iași) șl Liliana Ghlțeseu (Șc. sp. 
Ploiești) șl evoluția — bineînțeles 
la ștachete mal joase — a unul 
^Fosbury" autohton, provenit de 
pe malurile Begăl (D. Obrado- 
vicl — Progresul Timișoara).

Adrian IONESCU

I»

pro-

luat 
Ast-

Referitor la articolul 
„Pumni în vînt" — apărut 
în ziarul „Sportul" nr. 432 
(5866) din 22 ianuarie a.c. — 
am primit de la F. R. Box 
următorul răspuns :

„F. R. Box apreciază ca 
juste opiniile exprimate în 
articolul „Pumni în vînt", 
apărut în ziarul „Sportul" 
sub semnătura redactorului 
dv. V. Bănciulescu. Este un 
serios semnal de alarmă pen- 
tr toți cei ce se ocupă de 
pregătirea sportivilor, o invi
tație la atenție deosebită fa
ță de latura educativă a 
cesului instructiv.

Biroul F. R. Box a 
măsurile ce se impun,
fel, boxerul Marin Constan- 
tinescu a fost sancționat la 
timp, iar Constantin Stanef 
nu a făcut deplasarea fn 
Danemarca Actele de indis
ciplină comise de acești 
boxeri au fost puse în dis
cuția membrilor lotului na
țional, care se pregătește 
pentru campionatele euro
pene.

Mulțumim ziarului pentru 
sprijinul acordat. Vă asigu
răm că vom depune eforturi 
sporite pentru ca boxerii să 
nu mai comită acte de in
disciplină, că vom sancționa 
drastic pe toți cei ce vor În
călca normele de conduită*.

Scrisoarea este semnată, 
în numele F. R. Box, de se
cretarul general C. Petroșe- 
neanu.

NOSIEVICI VA JUCA IN PARTIDA DE JOI
(ffrmart din pag. I)

aflate într-un evident cres- 
«endo de formă.

Sosiți ieri după-amiază cu 
cursa TAR0M Roma—Bucu
rești, baschetbaliștiî Italieni 
■-au instalat la hotelul Union. 
Antrenorul ToninoZorzi ne-a 
anunțat tn lotul care va evo
lua joi seara și pa Bea Fran
klin, in premieră csb eolo- 
rile duhului napolltan. Ame
ricanul (1,90 m) este ultima 
achiziție a oaspeților făcută 
din rîndurile lui Gilette AII 
Stars, care a evoluat accent 
în Europa sub bagheta cele- 
biului Jim Gregor.

© tiițtaa știre srlmltă din

partea federației române de 
specialitate i este probabil ca 
partida Steaua—Fides să fie 
programată Joi seara la ora 
20 (și nu 49,30 cum fusese 
inițial stabilit), întrucît tele
viziunea are intenția de a 
transmite tn direct repriza se
cundă.

GRIGORE COSTESCU 
ESTE NEMULȚUMIȚI

tn primul rfnd de faptul 
că tn preajma acestui prim 
Joc, care opune Politehnicii 
București — tn cadrul grupe
lor semifinale ale C.C.E. la 
baschet feminin — pe Aka- 
demik Sofia. Jucătoarele sale 
au absentat de la multe an
trenamente. „Majoritatea com
ponentelor echipei se află 
în plin* M$iune de examene

și în săptămîna trecută, de 
pildă, nu am avut la nici un 
antrenament lotul întreg".

La acest fapt se adaugă și a- 
cela că atît conducerea clubu
lui (In principal), cît și fe
derația de specialitate (în se
cundar) nu s-au îngrijit să 
asigure reprezentantei noas
tre In această fază superioară 
a competiției continentale 
măcar un singur meci de ve
rificare tn compania unei 
echipe de valoare apropiată, 
care la ora actuală (formația 
Rapidului are o serie de in
disponibilități) nu se poate 
gâsj la noi în țară. In această 
situație, studentele voi abor
da meciul de Joi, care le pune 
în față un adversar extrem 
de valoros, cu atu-uri minore,

CUM MA PREGĂTESC Șl CE SPER 
LA MONDIALELE DE LA MUNCHEN

A trecut destulă vreme ca 
să pot mărturisi acum, cu toată 
sinceritatea, amărăciunea și 
descurajarea care mă cuprin- 
seseră după neașteptata înfrîn- 
gere pe care am suferit-o la 
Lyon, deși mă pregătisem cu 
toată' seriozitatea și atunci. A 
trebuit să treacă multe Iun! pen
tru ca să-mi recapăt echilibrul 
moral și încrederea în posibili
tatea obținerii unor noi per
formanțe de valoare.

Pină la campionatele mon
diale de tenis de masă de la 
MOnchen a mai rămas atît de 
puțin timp, îneît am început 
să-mi analizez șansele cu toa
tă luciditatea, să depun toate 
forțele pentru o pregătire com
pletă, astfel ca să ating cea 
mai bună formă.

După prima Jumătate a se
zonului, pot să mă declar mul
țumită de comportarea mea In 
general și de faptul că m-am 
acomodat destul de repede cu 
noua paletă, ceea ce mi-a re
stabilit încrederea intr-o apărare 
mai sigură. Aceasta insă nu 
mă satisface și nu-mi oferă 
nici suficientă garanție pentru 
o evoluție cu adevărat bună le 
mondiale.

După un scurt concediu pe 
care l-am petrecut la munte, 
Ia finele anului 1968, am reîn
ceput cu puteri sporite cea da 
a doua și atît de importantă e- 
tapă a pregătirilor.

Luna martie, la fel ca și Ia
nuarie va reprezenta pentru 
mine o perioadă de vîrf în pri
vința volumului și Intensității 
pregătirilor, Iar în februarie voi 
concura la o seria de compe
tiții.

în prezent, efectuez nouă 
antrenamente Pe săptămină, din 
care trei de pregătire fizică. De 
asemenea, Joe eu robotul, în 
mediat de patru ori săptămînel, 
cite 3—4 «tape (4 pină la T mi
nute flecare), punînd accentul, 
in special, pe apărarea com
binată pe mingi pe care robotul 
ml le servește cu și fără efecte. 
Cu acest aparat lucrez mai pur

țln atac, deși în conținutul an
trenamentului îi acord o mare 
Importanță. Loviturile ofensive 
le exersez în diferite combi
nații cu jocul de mijloc. Felul 
în care mă descurc împotriva 
adversarelor defensive nu are 
darul să mă mulțumească încă. 
Aștept însă cu o curiozitate fi
rească viitoarele confruntări

internaționale pentru a mă edi
fica mai bine asupra posibili
tăților pe care le am în fața 
apărătoarelor, chiar dacă nu-mi 
face o deosebită plăcere să mă 
lupt cu acestea la masa.de joc. 
Cu șl mal multă nerăbdare aș
tept șl întrecerea cu jucătoa
rele japoneze pe care — sper — 
că le voi întîlnl, !n eurind, la 
internaționalele Cehoslovaciei 
de la Bratislava, Stilul lor îmi 
convine, am jucat bine cu ele

în trecut, dar mă interesează 
să le cunosc șl valoarea actu
ală.

Pentru campionatele lumii nu 
am încă elemente suficiente 
pentru a-mi lua un angajament 
concret nici față de mine în
sămi. Probabil că aș putea să 
mă pronunț cu mai multă cer
titudine după participarea Ia 
internaționalele Cehoslovaciei 
și Angliei. Mărturisesc totuși că 
nu ml se pare imposibilă o ca
lificare în semifinalele probei 
individuale, cu condiția însă ca 
sorții să nu-mi aducă în cale 
prea multe adversare defen
sive. E bine de reținut că cine 
a mai jucat finale de campio
nat mondial, face totul pînă la 
ultima minge și nu se mulțu
mește doar cu un succea oare
care.

Aș vrea să mal adaug că aș 
dori tare mult să obținem un 
loc mai bun în clasamentul pe 
echipe. Dar pentru aceasta aș
tept un aport mai substanțial și 
din partea colegelor mele de e- 
chlpă.

Maria ALEXANDRU 
maestră emerită a sportului

AUTOMOBIL CLUBUL ROMÂN
organizează la 22 februarie 1969

IN SALOANELE CASEI DE CULTURA DIN SINAIA

BALUL AUTOMOB1LIȘTILOR
Dom non-sîop ; două orchestre vor cînîa alfernaliv 
Va fi aleasa, prin concurs, „MISS AUTOMOBIL CLUB" 
Informații și înscrieri la Filialele A.C.R. din orașele 
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girul Încrederii
(Urmare din pag. 1)

Mrttsfacă exigențele tuturor, 
trebuie «ă alegem oameni prl- 
capuți, eompetențl, el înșiși 
îndrăgostiți de sport. Am con
statat, In destul de lunga pe
rioadă în care m-am ocupat 
de organizarea timpului li
ber al oamenilor muncii, că 
roadele activității acelor pa
sionați de sport sînt totdea
una bogate. De aceea, trebuie 
să chibzuim mult, să-i cău
tăm șl să-i alegem în fruntea 
consiliilor de asociații*...

Aveam să aflăm apoi că 
BOlldtudinea manifestată de 
Teodor Socaciu pentru a găsi 
căile cele mai directe în an
grenarea tineretului în acti
vități recreative a avut ca 
rezultat sporirea numărului 
de baze sportive în Tg. Mu
reș (oraș deficitar la acest 
capitol), impulsionarea turis
mului de masă, reabilitarea 
unor sporturi îndrăgite de oa
menii d« toate viratele (tirul

cu arcul), înviorarea activi
tății unor asociații (Lemna
rul, Ciocanul, Gloria C.F.R. 
etc.).

Cuneecut ea un om harnic 
șl pasionat, responsabilul eu 
activitatea sportivă „de la 
sindicat’' a fost propus can
didat în circumscripția elec
torală municipală nr. 23 din 
Tg. Mureș.

„Includerea mea pe lista 
candidaților îmi procură o 
nespusă bucurie — ne spune 
tov. Socaciu — ea reprezen- 
tînd girul încrederii care ml 
se acordă ca urmare a acti
vității desfășurate din 1965 ca 
deputat din partea 
suburbane Sîncrai. 
cerca să-l răspund, 
nuare, prin fapte".

Dar lată că discuția noas
tră a trebuit! să se închei* 
mal devreme decît ne imagi
nam. Candidatul se grăbea la 
o întîlnire cu alegătorii cir
cumscripției electorale nr.

UN OM DESTOINIC
O bună alegere au făcut 

cetățenii circumscripției elec
torale Oncești, pitorească 
comună maramureșeană de 
pe Valea Izei, propunînd 
candidat pentru Consiliul 
popular județean pe IOAN 
GRIGORE POP, președinte
le C.J.E.F.S. Maramureș.

Cu ani tn urmă, Înainte de 
a deveni activist sportiv, 
Ioan Pop se afla în rîndu
rile celor care militau pen
tru valorificarea bogatului și 
originalului 
reșean. Ca 
de creație a fostei regiuni 
Maramureș 
editarea unei vaste și apre
ciate monografii a acestui 
frumos colț de țară.

Sportivii maramureșeni îl 
cunosc și-l prețuiesc pe pre
ședintele lor ca pe un ac
tivist destoinic. De aproape 
un deceniu, Ioan Pop și-a 
confundat destinul cu acela 
al activității da educație fi
zică. muncind mai întîi ca 
activist voluntar, iar din 
1967 ea președinta al consi
liului regional și apoi jude
țean. în 1964, el a terminat 
cursurile fără frecvență la 
I.C.F, devenind profesor de 
educație fizică. Acum, în 
fruntea unui harnic colectiv, 
activistul Ioan Pop își con

folclor maramu- 
lucrător al Casei

el a colaborat la

sacră eforturile ridicării pe 
o treaptă superioară a spor
tului maramureșean, răspân
dirii în cele mai îndepărtate 
localități montane a acestei 
activități utile și binefăcă
toare. Despre ascensiunea pe 
care a cunoscut-o sportul în 
județ vorbesc faptele : în ul
timii ani s-a format la Baia 
Mare, de exemplu, un nucleu 
al gimnasticii de perfor
manță, echipa de volei Mi
nerul explorări Baia Mare 
se află pe calea promovării 
în divizia A, iar schiul, a- 
cest sport cu o veche tra
diție în Maramureș, cunoaște 
o largă dezvoltare; o serie 
de schiori de pe la Sighetul 
Marmației, Borșa, Baia Ma
re, Vișeu. Baia Sprie bat la 
porțile consacrării. La acest 
succint tablou
maramureșean 
mai adăugăm

al sportului 
trebuie să 
și bogata 

activitate la handbal, volei,
fotbal, tenis de masă etc„ 
care se desfășoară in școlile 
din satele și orașele jude
țului.

Harnicii cetățeni din On- 
cești au propus, deci. In con
ducerea treburilor obștești 
ale județului lor un om în 
care pot avea nădejde.

LA POIANA BRAȘOV, ÎMPREUNA
CU FOTBALIȘTII STEAGULUI ROȘU

...Vineri,
„Croaziera” noastră pe Valea 

Prahovei (unde echipele de fot
bal și-au mutat sediul pregăti
rilor pentru două săptămîni), 
continuă...

Pe „carnetul de bord" al sub
semnatului și el colegului meu, 
fotoreporterul Vasile Bageac, 
ziua de azi e rezervată echipei

25 ianuarie... mult decît protocolară, In tim
pul căreia antrenorul Valentin 
Stănescu ni-i prezintă pe cei 
19 cotnponenți ai 
cescu, Necula, 
Papuc, Grecea. 
Radar, Pescaru,
la Lemnarul Odorhei"__ vine
și precizarea. Floresej. Arde
lean u. Grorfi. lordache. Stan.. .

lotului: Ivăn- 
Gane. Aleea. 
Rusu, Jenei. 
Balint... ^de

■X» lucru-i bune despre Ada- 
mache", mal adaugă Valentin 
Stăneecu. în timp ce grupul se 
pune în mișcare cu direcția 
„drumul roșu*. locul obișnuit de 
antrenament al fotbaliștilor bra
șoveni în aceste zile destinate 
oznciftcării ș: eălirii organis-

comunei
Voi lo
in conti-

O ultimă cot'onre m JW* «i a luat

till

POPAS
cu 

sigur, pe 
la urmi. Daci 
singuri zi, ■« 
Erasov".
de mină, eălduroa- 

,pacea’ între 
operațiune nx

la baza coroanei, cu o 
ce ține loc de... apa- 
gimnastică. Ajunși în 
ramurii-paralelă, fieca-

jovenl au de efectuat un „cir
cuit”, pe o porțiune de aproxi
mativ 300 m, aleasă cu grijă 
de antrenori. Este un teren va
riat, cu urcușuri șl coborîșuri, 
întrerupte pe la mijlocul distan
ței de__ un fag prevăzut, de
natură, 
ramură 
rat de 
dreptul
re jucător trebuie să execute un 
număr de tracțiuni în brațe. 
Este piatra de încercare a între
gului drcuit-exercițiu. fapt 
care-1 determină, la un moment 
dat, pe Necula să se destănuie 
cu voce tare: „Nea Tinete, îmi 
vine să-l tai și să-l plantez tn 
spatele porții adversarilor no
ștri. Cu ce scop 7 Aceia dintre 
noi care n-ar da total pentru 
înscrierea golului In timpul 
jocurilor din retur, să fie obli
gați să-l escaladeze, pe loc, pini 
la virf. Și fiți siguri că doar 
la simpla vedere a fagului. .

Valorile pulsului, luat de an
trenorul NTcolae Proca (în acele 
momente ne întrebam unde o 
fi medicul echipei T) imediat 
după efort și după repaus, sînt 
si ele un indiciu că lucrurile se 
desfășoară pe făgașul normal, 
apropiindu-i tot mai mult pe 
fotbaliștii Steagului roșu de 
marele loș vis : readucerea echi
pei in divizia A.

Rapid Plopeni
Jucătorii echipei Rapid 

Plopeni (liderul seriei a II-a) 
și-au propus un obiectiv des
tul de îndrăzneț pentru re
tur t păstrarea locului frun
taș în clasament. Pentru atin
gerea acestui țel ei au în
ceput antrenamentele din 
timp, participînd cu multă 
seriozitate, și în proporție de 
sută la sută, la antrenamen
tele care au loc aproape zil
nic. Cei doi antrenori, N. 
BARBULESCU și F. CEPOL- 
SCHI, au la dispoziție urmă
torul lot: Șerban, Hofman 
(portari), Cristache, Mânescu 
(s-a întors din armată, a ju
cat la A.S.A. Sibiu). Giurgiu- 
veanu. Roma, Gibea (a jucat 
la A.S.A. Sibiu), Jinga, Bo- 
gaciu, Vîlsan, Giurea, Uriă- 
țeanu, Fanait, Dragnea, Dri- 
dea II, Huza. Dragomir, Ma- 
nolache (promovat de la ju
niori), Prunoiu, Teodorescu și 
Cristea.

M. SIMA, coresp.

Rulmentul Birlad
echipei Rul
ing. RADU

(T. R.)

Steag-uî roșa. afiaU aproape <fe 
casa. sus. in Po-ana Brajovj.ua 
Ne-am fixai intllairea ca • so
ră înainte. așa inch la ora 1*_3* 
Valentin Stâoescu. Nieoiae P 
ca și băieții lor ne ajUprau 
fața vilei .Ghiocelul*, gata 
plecare la antrenament. La 
rent cu faptul că ziua de ieri 
ne-am petrecut-o împreună 
Farul, mai in glumă. mai in 
rios, antrenorul principal 
stegarilor ne intimpinâ 
reproș: -Păi, 
ne-ați lisat 
întîrziați o 
seați... tn

Strângeri
se, readuc pe loc 
ambele părți ; Brașav

brașov.
xwi «3-

ic întîlnire 
porniseră in 

iveliștea ce ni 
tnrântătnare. 

Ne al-îm la poalele „trambuli
nei mari* din Poiană. O imensă 
ftșăe altă, pornită parcă d n 
vtrful Postăvarului, flancată de 
brazi tabiet cu ramurile lor 
mart, verrâ. chiciurite de fulgii 
de nea.

Pentru astăzi, fotbaliștii bra-

.. .Simbătă. 26 ianuarie. 
■„Croaziera* noastră a luat sfîr- 
șit Ir. trenul ce ne poartă spre 
casă, călătorim împreună cu 
Valentin Stănescu. Ne intilnisem 
in holul gării. Ver.ea direct de 
la stadion, unde Steagul roșu 
susținuse prima verificare în 
compania Stelei. „Sînt mulțu
mit. Mi-a mers bine echipa. $i 
ca ritm, și ca joc. La 4—1, la 
pauză, am schimbat 8 jucători. 
Să joace toți. Meritau. După 
cum au 
sus, în 
asul, pe 
riritați... 
poate o
ne-a servit-o... în replică 
Tinel".

tras două săptămîni, 
Poiană... Și-apoi, la 
vremea asta, dacă ne 
In ordinea categoriei, 
să începeți cu noi..." 

,nea

G. NICOLAESCU

LA MKTBOM
•■ez

De cîte ori se militează 
pentru crearea și adoptarea, 
de către formațiile noastre de 
fotbal, a unui sistem româ
nesc de joc, anumiți factori 
resping, aprioric, o asemenea 
cerință, ca fiind de domeniul 
fanteziei, în timp ce alții răs
pund prin ridicări de umeri, 
manifestfndu-și o atitudine 
circumspectă față de o pro
blemă, considerată de ei de 
importanță minoră. Ambele 
categorii ar vrea să facă va
labil un dicton destinat să 
frîneze orice tendință de pro
gres : „chelului, tichie de măr
găritar îi trebuie ?“

Dacă asemenea luări de 
poziție erau, oarecum, expli
cabile acum treizeci și patru 
de ani, cînd în lucrarea noas
tră : „Fotbal — Studiu docu
mentar și critic" (1935) am 
abordat, pentru prima oară, 
necesitatea unui sistem pro
priu de joc, astăzi ele ar tre
bui înlăturate definitiv, pen
tru două motive ce și-au do
vedit, cu timpul, marea lor 
valabilitate:

1) Fotbalul românesc nu mai 
poate fi considerat, în nici un 
caz, in faza incipientă, adică 
.în fașă", așa cum era taxat 
cu 3—4 decenii în urmă;

2) Fiecare țară, în care fot
balul a căpătat o oarecare ve
chime, și-a format un speci
fic de joc, care poartă pece
tea calităților poporului res
pectiv.

Dar, se pare că mai sînt des
tule categorii de oameni care 
contestă, fără alte argumente 
decît simpla înlăturare „de 
plano*, adevărurile exprima
te mal sus. Se pretextează: 
„nici acum, fotbalul nostru n-a 
intrat încă pe făgașul unei 
evoluții constante, astfel că 
este prematur să se vorbească 
de un sistem de Joc românesc" 
sau : „fotbalul tinde să se u- 
niformizeze în toate regiunile 
de pe glob, spre a da unul și 
același Joc, Ia poli sau la e- 
cuator, Ia Mexico City sau la 
Vladivostok".

Primilor contestatori le pu
tem răspunde : fotbalul româ
nesc nu mai poate fi conside
rat un făt abia născut, deoa
rece el a făcut dovada, în cî- 
teva împrejurări, că reușește 
și performanțe de răsunet: 
victorii asupra echipelor din 
țări cu veche tradiție sporti
vă sau meciuri egale cu re
prezentative de prestigiu ale 
soccerului mondial: Anglia, 
U.R.S.S., R.F. a Germaniei, 
Cehoslovacia, Iugoslavia.

Celor din a doua categorie 
le opunem un singur argu
ment : deși este un Joc uni
form, în ceea ce privește re
gulile și mijloacele de execu
ție tehnică, fotbalul are pri
vilegiul de a realiza o mare 
diversitate de stiluri și școli 
aaționale, tocmai datorită în
sușirilor native ale fiecărui

popor, complet distincte de 
ale altor colectivități.

Pot fi contestate trăsăturile 
caracteristice unor anumite ti
puri de jucători, printre care 
distingem: tipul nordicului, 
tipul jucătorului din Europa 
Centrală, tipul latinului și ai 
mediteraneanului — acestea 
pe continentul nostru — în 
timp ce America de Sud ne 
furnizează un cu totul a]ț tip 
de jucător decît cel ang’o- 
saxon, decît cel sovietic sau 
suedez ? Cine mai pune, a- 
cum, la îndoială faptul că in

QPlUIII
Africa se ridică fotbaliști to
tal deosebiți și de cei europeni 
și de cei latino-americani ?

Mai pot practica un joc u- 
niform (șablon) toate aceste 
tipuri de jucători, chiar dacă 
mingea este de aceeași formă, 
terenul are aceleași dimensi
uni, iar echipa conține un in
variabil număr de 11 jucători? 
Dar, mai ales, este posibi] să 
se impună unul și același stil 
de joc întregului conglomerat 
de echipe, din țările europene, 
sud-americane. africane asi
atice sau din Australia ? Cine 
ar putea pretinde că echipele 
engleze practică același fotbal 
cu cele braziliene, că italienii 
ar juca în aceeași manieră cu 
scoțienii, iar sovietici la fel 
cu grecii ?

Ceea ce face forța fotbalu
lui este tocmai această diver
sitate în unitate și unitate în 
diversitate, care conferă fiecă
rei echipe noi valențe și posi
bilități de exprimare în Joc.

Care sînt calitățile tinere
tului nostru sportiv ? Nimeni 
n-ar putea contesta că aces
tui tineret nu i-ar fi proprii: 
reflexele prompte, o mare vi
teză de reacție, un amplu re
gistru al fanteziei creatoare, 
exprimat prin inteligență tac
tică, prin rapida sesizare a si
tuațiilor și prin găsirea ime
diată a soluțiilor în cele mai 
dificile momente ale jocului.

După cum un nordic nu se 
poate exprima în joc printr-o 
prea mare suplețe, iar un ita
lian exclusiv prin potențialul 
atletic, tot așa nici noi, româ
nii, nu putem aborda jocul 
numai de pe planul masivită
ții fizice. Și atunci, Se naște 
întrebarea ; de ce să nu adop
tăm concepția cea mai potri
vită acestui summum de cali
tăți de care fotbaliștii noștri 
dau dovadă ?

Evoluțiile lor bune «înt, deo
camdată, rare. Se simte, deci, 
nevoia ca ele să fie nu numai 
ceva mal dese, ci, în special, 
cît mai constante, spre a nu 
înregistra fluctuațiile actuale, 
care ne dua de pe culmi de 
euforie în prăpastia deznădej
dii.

Atitea voci s-au ridicat, de 
pretutindeni. In care simțeam 
dojana : „de c? nu jurați ro
mânește ? — adică puni 
valoare elanul specific rasei 
latine, marea mobilitate 
sprinteneală, fanterâa cr 
toare.

Dar iată că îndată ce 
ivea ia orizon: o f-—i-.ă 
joc: W, WM. _cu patru f 
dași*, cu „libero* sau „apăra
rea In linie* — antren arii 
noștri se grăbeau s-o cop-eze 
„ad iitteram*, fără să se rin- 
dească o singură ci pă dacă 
ea corespunde p> i" lor 
morfo-somatice a e jucătorilor 
noștri, nivelului tehnicii lor in
dividuale sau gîndirii Ic* tac
tice— Din fericire, uncie adap
tări la specificul nostru au 
fost făcute $i în trecut, dind 
rezultate notabile:

W-ul românesc, care a asi
gurat ridicarea Gloriei Arad, 
ducind-a pinâ in finala cu Ju
ventus, in 1930 ;

W.M-ul modern, prelucrat in 
tipare românești Ia fosta 
C.C.A., a făcut ca această for
mație să cunoască „epoca de 
aur“ (1955—60).

De ce n-ar putea fi pus în 
ecuația românească și „siste
mul cu patru fundași" — su
veran azi în lumea întreagă 
— pentru ca. prin valorifica
rea tuturor însușirilor jucăto
rilor noștri, să ajungem a în
scrie în istoria fotbalului mon
dial un stil național de joc, 
care să ducă și la o școală au
tohtonă de fotbal ?

îndată se

Virgil ECONOMU

» la Metrom 
rerja: pregă- 
b jruîui. 
n?e e trecute, 

lor la unul din
aeramentole recvr.te. Era 
tsoI la care antrenorul 

V'. Grosaru introducea in 
pregă re mințea I>ipă exer- 
cipiie de încălzire, 19 ba
loane au prins să salte sprin
tene pe zăpada bătătorită, 
pur:nd ia grea inoercare ag>- 
litatea fotbaliștilor in menți
nerea echilibrului, in lovirea 
corectă S’ in controlul ba- 
fonuluL, Scurt răgaz pentru 
antrenor șt nimerit prilej 
pentru reporter de a pune 
cîteva întrebări ;

— Ctnd ați început preoă- 
ii'ilt, fi ia ce stadiu td gă
siți T

■ Am reînceput antrena
tele .a • -anuarie cu ca- 

important: 
generală, 

o durată 
am cres- 
cum de

pitoiul cei 
pregă: rea
Am pornit de la 
ce 50 ' 
cut-o 
altfel am procedat și din 
punct \ ‘ ___
tații efortului. De-acum intră 
in circuit mingea.

— Vade ați făcut pregăti
rea și in ce a constat ?

mai 
fizică

de minute și 
treptat, așa

de vedere al intensi-

— Numai în Brașov, 
avem condițiile de care 
pun majoritatea formațiilor

Nu 
dis-

de B. care iarna se depla
sează in diverse stațiuni în 
general, cei _ " ’ ~
fondurile la nivelul 
cipâului uită 
noastră, de echipa noastră 
Toată lumea nu vede altce
va decît... Steagul roșu. Nu 
avem posibilitatea să cum
părăm echipament pentru 
înființarea unui centru de 
copii... Și sint atîția în car
tierul nostru. Dacă am avea 
aceste
crește mulți jucători de va
loare.
la întrebare: antrenamente
le au cuprins lucru la apa
ratele de gimnastică, cu hal
tere și mingi medicinale, 
crosuri în pădure etc.

— Aveți nume noi în lot ?

— Da. Dispun de 19 jucă
tori, dintre care 3 sînt noi: 
Damian (Minerul Baia de 
Arieș), Marinescu (Gaz me
tan), Petrescu (Prefabricate — 
echipă din campionatul ju
dețean). De asemenea, un 
fost jucător de-al nostru, 
Sișcă, s-a reîntors din arma
tă (timp în care a jucat la 
Gloria Birlad).

— Care e programul înain
te de start ?

ce distribuie 
muni- 

de asociația

condiții, am putea

Dar să vă răspund

NOTA

CONTESTAȚIE LA
Deși s-ar părea că sînt obiș- 

nuiți cu supărările de tot fe
lul pe care 11 le provoacă acti
vitatea lor veșnic discutată și

LOTO—PRONOSPORT
Vineri 31 ianuarie, televizarea primei trageri LOTO 

formulă

mîine sînt ultimele 
vă mai puteți pro-

Azi și 
zile cînd 

bilete pentru tragerea 
de vineri 31 ianuarie 
prima tragere Loto din 
an care se desfășoară 
noua formulă: extra-

cura 
Loto 
1969, 
acest 
după
geri duble Și cîșttguri cu 2 
numere.

în aceste zile, în agențiile 
Loto-Pronosport se constată 
o animație deosebită. Parti- 
cipanții intră în agenții să se 
informeze asupra avantajelor 
pe care le oferă noua for
mulă sau să-și cumpere bi
lete.

începînd cu tragerea de vi
neri, participanții au posibi
litatea să joace la o singură 
extragere (cu 2 lei varianta 
pentru extragerea a 12 nu
mere din 90) sau la ambele 
extrageri (cu 5 lei varianta, 
pentru extragerea a 12 nu
mere din 90 și a 4 numere 
din 90). Firește, biletele cu 5 
lei varianta oferă șanse mal 
mari de cîștig.

după noua

Participanții pot 
cure bilete sfert 
riante simple, nu numai com
binate. Se păstrează repor
turile. Combinațiile „cap ds 
pod* și „schemele reduse" o- 
ferâ mari șanse de cîștig.

Se atribuie premii pe 9 ca
tegorii (5 la extragerea I și 
4 la extragerea a II-a).

REȚINEȚI I Tragerea Loto 
de vineri 31 ianuarie 1969 
va fi televizată In direct în 
jurul orei 19,30. Procurați-vă 
bilete care să vă asigure par
ticiparea la ambele extrageri. 
Premiile mari vă așteaptă I

PRONOSPORT
premiile concursului nr. 4 din 

Ianuarie 1369

Categoria I: (13 rezultate) 1 va
riantă a 91.837 lei.

Categoria a n-a : (12 rezultate) 
12 variante a 9.183 leL

Categoria a m-a : (11 rezultate) 
186,5 variante a 886 lei.

Premiul de categoria I a tost 
obținut de participantul Clolae 
Di mltrie din Brașov.

să-și pro- 
și cu va-

tt

UN CLASAMENT

în- 
el 

no-

controversată, arbitrii au ră
mas, totuși, oamenii cei mai 
susceptibili de pe lume.

Nu e de mirare, deci, că 
formația „Arbitrii despre 
înșiși", apărută în numărul
stru din 25 ianuarie și consem- 
nind o anumită clasificare valo
rică stabilită de Colegiul muni
cipal al arbitrilor bucureșteni, 
a stîmit o adevărată... furtună 
în rîndurile Colegiului central 
al „cavalerilor fluierului", fo
rul lui superior.

Referindu-se la clasamentul 
în cauză și la criteriile în baza 
cărora a fost alcătuit, Colegiul 
central al arbitrilor ne-a rugat 
să precizăm următoarele :

„Aceste criterii nu angajează 
cu nimic considerentele de va
loare fi pregătire care vor sta 
la baza încadrării de către Co
legiul central a 
face parte din 
nare A, B și 
campionatului

Litigiul intervenit între Cole
giul central și Colegiul munici
pal în problema ierarhizării ar
bitrilor poate fi rezolvat cel 
mal bine, in mod direct, prin 
arbitrajele ce vor fi prestate la 
primăvară. Măcar dacă ar fl 
mulți candidați la titlul de cel 
mal bun arbitru și chiar la pri
mele 10—20 d» locuri,. ț

arbitrilor ce vor 
loturile divizio- 
C, din returul 

1968—1969“.

— Continuăm antrenamen
tele pînă la 2 februarie, du
pă care începem amicalele cu 
formații din divizia C (Tor
pedo Zărnești, Chimia Fă
găraș etc.), din B (Gaz metan 
Mediaș, Faianța Sighișoara) 
sau din A (Univ. Cluj, Univ. 
Craiova etc.).

— Obiectivele ?...
— Urcarea spre mijlocul 

clasamentului. Deocamdată nu 
se poate spera la mai mult...

GH. SANDII, coresp

Antrenorul 
mentul Birlad. 
LAZAR, a întocmit un bogat 
plan de antrenament pentru 
echipa sa. care, printre alte
le. cuprinde : îmbunătățirea 
unor calități fizice, ca : rezis
tența. forța, mobilitatea etc., 
însușirea cît mai corectă a 
unor procedee tehnice (în 
special acelea la care jucă
torii au fost deficitari în 
toamnă) și exerciții cu ca
racter tactic.

Peste cîteva zile Rulmen
tul va susține primele me
ciuri de antrenament în com
pania unor formații din Te
cuci, Galați și Iași. Lotul va 
fi lărgit cu jucătorii Moșnea- 
gu (Galați), Kusu (Tecuci) și 
Creangă (Negrești).

N. CERNÂTESCU coresp.

Olimpia Satu Mare
Olimpia Satu Mare, pri

ma clasată în turul campio
natului (seria a Vll-a), după 
două săptămîni de pregătiri 
în sală și în aer liber, s-a 
deplasat ia Băile Felix unde 
continuă antrenamentele. în 
partea a doua a preparative- 
lor pentru reluarea campio
natului, antrenorul AL. POP 
preconizează organizarea u- 
nor meciuri-școalâ pentru o- 
mogenizarea compartimente
lor

Z. KOVACS, coresp.

C.F.R. Sighișoara
Cei 28 de jucători ai e- 

chipei C.F.R. Sighișoara au 
început pregătirile sub con
ducerea noului antrenor, OC
TAVIAN SALAMI, efectuînd 
4 antrenamente săptămînale 
în aer liber, pe un teren aco
perit cu zăpadă. Printre ju
cătorii care au revenit la 
C.F.R. se numără : Hetrea, 
Covaci, Almășan și Tainasi. 
De asemenea, din lot mai fac 
parte și doi juniori talentati, 
Ivan și Suciu.

I. TURJAN, coresp.

© Știați că „Ulysse" este 
unul din apreciații studenți 
(secția fără frecvență) ai 
nului II al _ 
drept ? La fel de serios 
terenul juridic, ca și pe 
de fotbal, N1COLAE OAIDA 
ne spunea deunăzi că. înain
tea returului, intenționează

a-
Facultății de

PP 
cel

dreptul,

i

I 
să atace trei „adversari* care 
nu-i dau pace nici noaptea, 
în somn, și care se numesc... 
Economie politică, Drept ro
man și Criminologie.

Succes la examene, 
„Ulysse* !

• „Deși nu contest rezul
tatele anchetei revistei „Fot
bal" — care l-a desemnat pe 
Dumitrache jucătorul nr. 1 
al anului 1968 — eu fiind 
unul din sincerii admiratori 
ai talentului incontestabil al 
acestui băiat, îndrăznesc, to
tuși, să spun că un alt fot
balist s-a prezentat, în anul 
care a trecut, cu atu-uri în 
plus față de Dumitrache. Este 
vorba tot de un tînăr dina- 
movist, Dinu, care, pe lingă 
o evoluție constant superioa
ră de-a lungul întregului an, 
a arătat lucruri noi, atît în 
jocul fundașului central, cît 
mai ales tn evoluția 
a mijlocașului*.

Aflînd că această 
fost emisă de un 
ȘTEFAN COVACI, antrenorul 
principal al echipei Steaua, 
veți aprecia cu atît mai mult 
caracterul ei tehnic care, bi
neînțeles, ignoră obișnuitul 
subiectivism sentimental al 
celor care răspund la o an
chetă.
• Matache („pantera mică* 

-- cum 1 se spunea la Di-

în teren

opinie a 
neutru,

namo Pitești), talentatul și 
zgomotosul portar (pînă mai 
ieri) al Progresului, 
lua, în sezonul de 
vară, la Vagonul.

va evo- 
primă-

la Uni-• Masiv transfer
verși ta tea Cluj, care va nu
măra în primăvară și pe 
Utiu, Paian, Radu, Măruță, 
Mic, Fabian și Cozma. N-ați 
auzit de acești jucători ? Vă 
credem. Toți sînt „boboci* de 
12—13 ani și au fost 
ferați" (pe 
examen al 
Liceul nr. 
mele lor !
„profesorii"
AVRAM și V. COVACI ar 
putea scoate din ei viitori... 
Anca.
• Discuție „post-Wembley 

1—1“ cu scriitorul EUGEN 
BARBU, unul dintre entuziaș
tii susținători ai jocului cu 
balonul rotund din țara noas
tră.

— Pe linia forjării unei 
echipei naționale de valoare, 
cine credeți că a lipsit, to
tuși, din „11 "-le aliniat de e- 
chipa noastră în „templul 
fotbalului" ?

— in primul rînd Năstu- 
rescu, care, pentru a ajunge, 
vreodată, în națională trebuie 
să 
că

,trans- 
baza unui sever 
talentelor) de la 

15. Notați-vă nu- 
Peste cîțiva ani; 
F. CÎRJAN, S.

aștepte să se imbolnăveas- 
sau să se accidenteze toate

extremele dreapta din Româ
nia, și probabil’ și Angelo 
Niculescu, care nu-l agreează 
si pacel

In al doilea rînd, Datcu. 
Gornea, chiar și la viziona
rea filmului, ne-a dat frisoa
ne, deși 
șansa și 
noștri îl 
pe noi.

știam dinainte că 
bravura fundașilor 

salvaseră și pe el și

i

Marius POPESCU

Brajovj.ua
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Locul 13 în clasamentul masculin al anchetei I.S.Ki

PERSPECTIVE
ÎN SCHIUL MONDIAL FEMININ
Jocurile Olimpice de la 

Innsbruck consfințiseră 
triumful echipei femini

ne de schi alpin francez asu
pra tuturor celorlalte selecțio
nate naționale, precum și con
sacrarea unei familii ce avea 
să devină celebră' în istoria 
modernă a schiului — Goitschel 
— prin cele două surori, Ma
rielle și Christine, schioare 
printre cele mai complete șl 
mal tehnice din toate timpu
rile. Victoriile lor, obținute 
chiar acasă la redutabilele și 
eternele lor rivale, au obligat 
schioarele austriece să intre 
într-un „doliu" pe care aveau 
să-1 poarte patru ani. Pe tim
pul acestei „legislaturi" dintre 
Innsbruck (1964) și Grenoble 
(1968) — Marielle și Christine, 
secondate de Florence Steurer, 
Isabelle Mir și. mai ales. Annie 
Famose — acea extraordinară 
luptătoare, pe care numai sta
tura și greutatea sa reduse au 
împiedicat-o, poate, să devină 
cea mai mare schioară a tutu
ror timpurilor — s-a sudat o 
echipă omogenă, plină de vita
litate și entuziasm, practic im
batabilă, care și-a făcut o da
torie și o plăcere in același 
timp, din a colecționa trofeele 
și laurii, principalelor curșe de 
schi din Europa, 
chiar Australia.

Dacă Innsbruck 
sacrarea, apoi
mondiale de la Portillo (Chile, 
1966) au însemnat apogeul glo
riei feminine franceze în schiul 
mondial. Portillo, n-a fost de- 
cit un „galop de sănătate” al 
uimitoarei echipe, căreia Ho- 
nore Bonnet, Jean Beranger și 
Rene Sulpice reușiseră să-i ri
dice capacitatea de luptă, agre-

care nici o re
de ingenioasă și 
n-ar fi reușit să

America și

a fost con- 
campionatele

sivitatea, eficacitatea și omoge
nitatea la o valoare pe care nici
odată n-a cunoscut-o vreo altă 
echipă feminină.

Franța sportivă, Franța schiu
lui delira. Gloria schioarelor 
sale, egalată de a băieților, a- 
coperea cu mantia ei de aur 
și beneficii industria construc
torilor francezi de schi, a fa
bricanților de echipament spor
tiv de iarnă, a monitorilor de 
schi francezi, chemați peste tot 
în lume, a hotelierilor, a tu
rismului francez. Schioarele și 
schiorii francezii au adus ser
vicii incalculabile industriei tu
ristice și sporturilor de iarnă 
franceze, pe 
clamă, oricit 
bine plătită, 
le producă.

N-a fost un complex fericit 
de împrejurări, cum sînt ten
tați să spună in special adver
sarii lor, ci o victorie a voin
ței mai bine zis. victoria repur
tată asupra lor înșiși de către 
schioare și antrenori, care au 
sădit toată pasiunea, inteligen
ța și puterea lor de muncă in 
brazdele de zăpadă, pentru a 
culege fructele de aur, argint 
și bronz ale medaliilor olim
pice Și mondiale, in respectul 
și a ă trucat! a. lumii ;întreg:. cu 
atît mai m‘j?;.cu cit printre în
vinse se numărau Heidi Zim
merman (Austria). Giustina De- 
metz (Italia). Burge Fărbinger, 
Christa Prihzing (R. F. a Ger
maniei), Christi Haas, Traudl 
Hecher (Austria). Suzanne 
Chaffee, Jean Saubert, Cathy 
Allen (Ș.U.A.), Patricia Du Roy 
du Blicqui (Belgia). Nancy 
Greene (Canada) și- alte ste-a 
incontestabile ale schiului

ObergurgT 
nu glumea 

Portillo că-i 
grea, de mi-

pentru redresarea echi- 
E1 înțelesese și apreciase 

ră

. fotbal pe glob • fbtbal
Turneul de la Buenos Aires 

s-a încheiat cu victoria forma
ției argentiniene River Plata. 
în meciul decisiv, River Plata 
a întrecut, cu scorul de 3—1, 
pe campioana Argentinei, Ve
lez Sarsfield. Pe locul trei s-a 
clasat selecționata de tineret a 
Ungariei, urmată 
Trnava.

parte, printre alții. 
Andersson. Karlsson, 
Mealberg. Salander, 
etc.

Eriksson, 
Olt son, 

Paalsson

de Spartak

★
în turneul de la 

Penarol (Uruguay), 
2—1 (1—0). formația argentinia- 
nă Independiente. Golurile au 
fost marcate de Spencer și Ab- 
badie, respectiv Tarabini, Spar
ta Praga a terminat la egalita
te, 1—1 (1—1), cu Torpedo Mos
cova. în clasament : 1. Penarol 
— 4 p ; 2. Sparta Praga — 3 p; 
3. Independiente — 2 p ; 4. Tor
pedo Moscova — 1 p ; 5. Nacio- 
nal (Uruguay) — Op.

★
între 13 și 27 februarie, selec

ționata de fotbal a Suediei va 
întreprinde un turneu de mai 
multe jocuri în Israel. Din lo
tul jucătorilor selecționați fac

Montevideo, 
a învins, cu

★
Unul dintre cele mai cunos

cute cluburi de fotbal maghiare. 
Ferencvaros Budapesta, își va 
sărbători, în acest sezon. 70 de 
ani de la înființare. Se proiec
tează ca in cadrul sărbătoririi 
clubului să aibă loc meciul ami
cal dintre Ferencraros și Reci 
Madrid. în caz că Real Madrid 
nu va putea face deplasarea, 
atunci va juca F.C. Barcelona.

Și totuși, gloria este trecă
toare, iar cea sportivă prin ex
celență. Austria nu se putea 
complace pe o poziție secun
dară. Strălucirea aurului din 
medaliile schioarelor Franței le 
fura ochii. Strategii schiului 
austriac, strinși sub bagheta 
prof. Hoppichler, conducătorul 
și selecționerul echipei austri
ece de schi (omologul lui Bon
net din echipa Franței), au în
țeles și au hotărît să învingă 
schiul francez prin propriile 
sale arme: schioare atlete, ab
negație totală a sportivelor și 
antrenorilor, luptă fanatică pen
tru aurul medaliilor — singurul 
metal ce-și păstrează străluci
rea în amintirea noastră — și, 
mai ales, muncă, muncă aspră, 
dură, zilnică, ani și ani în șir. 
..Creierul de la 
(prof. Hoppichler) 
cînd spunea după 
așteaptă o muncă 
neri 
pei.
la justa valoare în ce mă: 
Franța își datora succesele din 
schi capacității organizatorice 
și tehnice a unor Bonnet, Sul
pice și Beranger, și se hotă rise 
să le urmeze exemplul: și a 
reușit.

Grenoble 1968 a marcat un 
început de dovadă. Olga Pali — 
campioană olimpică de coborire, 
Christi Haas. Gertrud Gabi, Bri
gitte Seiwald au anunțat în
chegarea unei echipe care, încă 
din acest început de an 1969. 
prin regularitatea victoriilor, 
conturează dintre ele pe me
daliatele viitoarelor ..mondiale" 
de la Val Gardena (1970). „Mo
torul" austriac s-a pus în miș- 

■ care și va fi greu de oprit, 
. poate chiar imposibil.

Cu toate acestea, după Por- 
■..tillo (1966) nu o schioară aus

triacă moștenea imperiul de ză
padă al celei pe care lumea o 
cunoștea sub denumirea de „la 
meilleure” (Marielle Goitschel), 
ci o schioară aprigă, tenace, 
de dincolo de Ocean — cana- 
dianca Nancy Greene — supra
numită „tigrul pirtiilor albe" 
pentru răbdarea cu care își ur
mărea victoriile, pentru forța 
de luptă și tactica curselor. 
Numai o ..regină" a schiului o 
putea învinge și detrona pe 
Marielle. dar setea de succes 
nu cunoaște Îngăduințe și Nan
cy Greene a cîștigat fără drept 
de apel „Cupa Mondială", care 
desemnează prima schioară a 
lumii. A fost o victorie indivi
duală — rodul unor calități ie
șite din comun — și nu o vic-

Annie Faxnose, la ora actuală (ca și în anii trecuți, de 
una dintre echipierele de bază ale Franței

Pa- 
nu- 
an- 
ele-

torie de echipă, o victorie scon
tată ca aceea a reprezentante- 

; lor Franței.
Anul 1968 ne-a adus și regre

tul unor retrageri din ambian
ta de concurs. Nancy Greene a 
devenit comentatoare a tele
viziunii canadiene și gazetară 
sportivă, Martelle Goitschel a 
deschis o casă de mode la 
ris, Christi Haas a schimbat 
mărul de start cu bascul 
trenorului care își conduce
vii pe piste, îneît primele locuri 
în scara mondială a schiului 
feminin sînt libere.

Pentru aceste locuri, pe lin
gă austriecele, care păstrează 
prima șansă, și franțuzoaicele 
slăbite de succese, dar mai ales 
zdruncinate psihologic, la ori
zont apare puternică, convin
gătoare prin număr și constan
tă, echipa S.U.A. în care „ju
nioarele" Judi Nagel, Kiki Cut
ter sau Barbara Cochran vor 
să ne reamintească de alte cam
pioane olimpice și mondiale de 
schi alpin din S.U.A. : Gr. Fra
ser (1948 — St. Moritz) și An
drea Mead (1952 — Oslo).

Anglia, deși n-are condiții 
climaterice, iar schioarele sale 
se pregătesc în Alpi, va fi pre
zentă în „plutonul fruntașelor” 
prin Felicitie Field, Gina Haw- 
torn și Kiny Barbara, ținînd să 
sublinieze prin această prezen-

»

altfel),

ță că un englez — Sir 
Lunn — este părintele 
rii și slalomului ca probe de 
concurs, precum și inițiatorul 
celei mai cunoscute competiții 
a schiului — Kandahar. Antece
dentele obligă.

Elveția, prin Fernande Bocha- 
tay, Annerosie Zryd, Madeleine 
Wuilloud și altele, ca șl Italia, 
prin Lotte Nogler, Giustina De- 
metz sau Marisela Chevalard 
vor completa candidaturile la 
supremație. Și nu trebuie pier
dut din vedere, că Val Gar
dena, gazda „mondialelor", se 
află pe pămînt italian.

în rest, numai schioarele din 
R.F.G. — Fărhinger, Hafen, 
Mittermaler sau slalomistele 
nordice mai pot da emoții.

După cum vedeți, prin retra
gerea celor trei (Greene, Goit- 
schel, Haas) lumea schiului fe
minin, a rămas fără „stăpînă", 
iar în lupta pentru „aur" șl „șe
fie” disputa va fl aprigă.

Schioarele nu se vor menaja. 
Vor uita de grație, frumusețe și 
talent, calități care totuși le vor 
însoți tot timpul, fiind caracte
ristice schiului feminin, în lupta 
de a face dovada că această 
disciplină nu este numai un 
sport, ci și o artă.

Arnold 
coborî-

Magdalena și Mihai BTRA

Premiile Helms pe 1968

AL CANGURILOR
Multe schimbări a văzut 

triplul salt în decursul exis
tenței sale 1 De la supremația 
japoneză, la cea braziliană, 
apoi la cea a polonezilor și, 
acum la cea a atleților sovie
tici. Aceasta ar fi pe scurt ceea 
ce, nominalizat, se traduce 
prin Oda, Nambu și Tajima 
pentru japonezi, Da Silva și 
Prudencio pentru brazilieni, 
Schmidt, Malcherczyk și Jas- 
kolski pent'ru polonezi, Scerba- 
kov, Kreer, Fedoseev și Saneev 

pentru sovietici. Aceștia au 
scris istoria probei la triplu- 
salt, în întrecerile olimpice ca 
și în marile confruntări ale 
epocii noastre.

Nici un concurs, însă, nu a 
fost atîit de disputat, nici 
unul nu a stat atît de mult sub 
semnul incertitudinilor, nici 
unul n-a fost atît de pasio
nant ca întrecerea finală de la 
Mexico. Beneficiind de avan
tajele incontestabile ale tarta
nului și de forma maximă a 
majorității „cangurilor" anga
jați în întrecerea finală de 
triplusalt, această probă a ți
nut încordată la maximum 
atenția tuturor. Recordul lui 
Schmidt din 1960, care rezis
tase 8 ani tuturor tentativelor, 
este spulberat în mai multe 
rînduri, iar Schmidt, deși rea
lizează un rezultat cu 4 cm 
mai bun decît cel cu care cîș- 
tigase la Tokio, se clasează 
abia pe locul 7. După ce vic
toria i-a surîs lui Gentile, 
apoi lui Prudencio, în final 
ea l-a preferat pe VICTOR 
SANEEV.

Victoria lui Saneev consti
tuie o confirmare a superio
rității școlii sovietice de tri
plusalt și o meritată satisfacție 
pentru excelentul antrenor al 
lui Saneev, fostul campion și 
recordman al U.R.S.S., Vitold 
Kreer, unul dintre cei mai ce
lebri săritori ai deceniului tre
cut. El a ajuns, astfel, ca an-

pînA
15 m

100 
m la
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salt nu le-a realizat 
azi. Astfel, el a reușit 
la triplusalt, 10,9 la 
m, 1,90 la înălțime, 7 
lungime.

în 1964, se distinge în
rile europene pentru juniori 
de la Varșovia clasîndu-se pe 
locul IX atît la triplusalt (15,71) 
cît și la lungime (7,42). în acel 
an, cel mai bun rezultat al său 
a fost de 15,78 m. în anul ur
mător, el a progresat imper
ceptibil (15,80) din pricina 
unor accidente repetate, care 
l-au obligat să întrerupă acti
vitatea și în cursul anului 
1966. între timp, el a absolvit 
Facultatea de agronomie și de
și a obținut diploma de ingi
ner, a fost convins de antre
norul Vitold Kreer să se în
scrie și la Institutul de cul
tură fizică din Moscova pe 
care-1 urmează în prezent.

Refăcut complet în 1967, Sa
neev realizează un progres 
extraordinar datorită unei pre
gătiri deosebit de intense (vom 
aminti doar că în lucrul cu 
haltere deține rezultate de 
95 kg la împins, 120 la arun
cat, 160 la genuflexiuni). El 
urcă de Ia 15,80 m la 16,67 m 
în numai 8 luni. în plus, ob
ține o serie de succese în mai 
multe concursuri internațio
nale. Este prezent la Paris, în 
meciul Franța-U.R.S.S. unde 
cu 16,64 se clasează al doilea 
după marele său rival Oleg 
Zolotarev. într-un meci cu 
Polonia este din nou învins 
de Oleg, dar apoi termină cîș- 
tigător în Cupa Europei pre
cum și în ultimul concurs din 
cadrul săptămînii preolimpice. 
La sfîrșltul lui 1967 se afla pe 
locul 6 în listele celor mai 
buni performeri ai anului și, 
evident, se putea considera o 
valoare olimpică în perspec
tivă.

Anul olimpic îi confirmă va
loarea. Obține locul II la cam- 
pionatele europene de sală de

LA BEVERWIJK

ALtXANDRA NltOLAU 
A MS-0 PE SOKOIOIA

HAGA, 28 (Agerpres). — In 
runda a 6-a a turneului Interna
țional feminin de șah de la Be- 
verwijk, Alexandra Nicolau a in- 
lrecut-o pe campioana iugoslavă 
Henrietta Sokolova. în următoarea 
rundă, reprezentanta României a 
remizat cu olandeza Vreeken. în 
clasamentul turneului, primul loc 
este ocupat de șahista olandeză 
Timmer cu 6 p, urmată de Nicolau 
și Vokralova cu 5 p.

în turneul masculin secund, Vic
tor Ciociltea a pierdut la cehoslo
vacul Ujtelki. Conducerea in cla
sament (după 11 runde) este de
ținută de maestrul maghiar Honfi, 
cu 9‘/a p, acumulate după o vio. 
torie la Hartog și o remiză cu 
Kurajița. Urmează în clasament 
Ivurajița și Scholl cu cite 8 p. Cio- 
cîltea este clasat pe locul patru, 
pe care-1 împarte cu Cortlever, 
•ambii avînd cîte 6*/i p.

în turneul marilor maeștri, pri
mele locuri sînt ocupate în ordine 
de Botvinnik 8 (1), Gheller 7V1 (1), 
Keres și Portisch 7’/».

^1

LOS ANGELES. 23 (Ager- 
pres). — Cupele fundației Helms, 
care se decern în fiecare an ce
lor mai buni sportivi de pe di
ferite continente, au fost atri
buite lui Bob Beanton (S.U.A.), 
Nelson Prudencio (Brazilia), 
Mammo Wolde (Etiopia), Sawao 
Kato (Japonia). Jean-Claude 
Killy (Franța) și Michael Wen
den (Australia). In afara cupe
lor, cei șase laureați au primit 
și cîte o plachetă de

Beamon este 
man mondial la săritura 
gime. cu excepționala

' • ■
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JOCURI INTERNAȚIONALE
AMICALE DE VOLEI

Ieri, în București și Brașov, 
e~au disputat două partide Inter
naționale amicale de volei. In «ala 
Glulești, campioana B. F. a Ger
maniei, Unlvcrsltăta Sport Club 
Munster, aliată In tara noas
tră cu prilejul medului cu Steaua 
din „C.C.E.", a întllnlt Pe Rapid. 
A fost un joc de antrenament, 
ambele formații căutlnd, in limita 
posibilităților, să ofere celor pre- 
zenți ceva din ceea ce se chea
mă spectacol, lăslnd la o parte 
tabela de marcaj. Dar au reușit 
numai parțial. Referindu-ne la e- 
voluția oaspeților, trebuie să 
subliniem jocul lor calitativ su- 
perior celui desfășurat în fața 
campionilor noștri. De data a- 

U'easta. U.S.C. Munster, eliberată 
■■bbtgcul meciului oficial, a în-

■MMăa izbutit acțiuni uneori 
'«■fcise, si-a organizat mai 

■■E&rea la fileu, manifes-
^tă mai multă hotărfre 

unde au strălucit zi
și Grasshotf. Victoria a 
totuși bucureștenilor cu

A, 14, —7, 10), neașteptat de 
dacă ținem, cont că în pri- 
două seturi oaspeții au a- 

de fiecare dată avantaj în 
1 (14—12) și au pierdut la 

tou, Iar în cel de al treilea 
.u cîștigat net. Făcînd abstracție 
de caracterul amical al meciului, 
Rapidul a jucat sub posibilitățile 
reale, cu greșeli mai ales în atac 
și la blocaj, echipa arătînd că 
nu este încă pusă la punct, în 
pragul returului. (A.B.).

★
în continuarea turneului efec

tuat in țara noastră, campioana 
Albaniei, Dinamo Tirana, a tn- 
tilnlt la Brașov formația locală 
Tractorul, de care a fost Învinsă 
cu 3—2 (—11, —13, 13, 4, 10). Joi, 
la Bacău, Dinamo Tirana va 
susține ultimul meci al turneului, 
în compania echipei locale Vii
torul. (C. GRUIA — coresp. prin
cipal)

La puțin timp după ce a cucerit titlul de campion al Norvegiei la vatinaj viteză, tinărul 
Dag Fornâss a obținut și titlul de campion al Europei la multiatlon. Iată-l purtat pe umerii 
a doi din conducătorii lotului norvegian la Inzell și zimbind fericit obiectivului fotografic 
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cehoslovace de a ține 
cu primul eșalon euro- 
și locul 15 ocupat la 
de 2 este promițător.

Gerard Monrazel, originar 
din Guadelupa, în echipa 
Franței, și a studentului din 
Guyana, Max Jones, în echi
pa Spaniei ne dau imaginea 
unei posibile răspîndiri în 
viitor a bobului în regiuni 
încă nebănuite.

Cu mult interes a fost ur
mărită aci încercarea echipa
jelor 
pasul 
pean 
bobul
Se așteaptă firește reveni
rea la activitatea competițio- 
nală internațională a forma
țiilor din Polonia, Norvegia, 
Belgia, altădată prezente în 
întreceri.

Din acest punct de vedere, 
concursul internațional pre
văzut a se ține la Sinaia 
este considerat de responsa
bilii bobului european drept 
un important pas înainte în 
menținerea interesului pen
tru un sport care, în gene-

duce lipsă de compe-

antrenamentul boburilor 
de azi, în singura man-

ral, 
tițil.

în 
de 4
șă disputată, pista s-a dove
dit ceva mai grea decît în 
ziua precedentă. De aceea, 
cel mai semnificativ eveni
ment ni se pare excelenta 
plecare din start a echipa
jului român format din Pan- 
țuru, Focșeneanu, Țancov și 
Neagoe, care în final a rea
lizat cel de-al doilea timp 
al zilei. Se remarcă în con
tinuare, la antrenamente, 
echipajele R. F. a Germaniei. 
Iată rezultatele, cronometrate 
pe porțiuni ale pîrtiei : 
1. R. F. a Germaniei III (pi
lot Pitka) 6,33 — 47,52 — 
1:14,26; 2. România 6,25 — 
47,90 — 1:14,45 ; 3. Austria V 
(pilot Hofer) 6,62 — 48.57 — 
1:14,98 ; 4. R. F. a Germaniei I 
1:15,04 ; 
1:15,24 ; 6.
7. R. F. 
1:15,56.

5. Austria III 
Austria I 1:15,29 ; 
a Germaniei II

Țipai ul 1. r. .Intorma|ia~, str. Btervlanu or. 23—25, București

2h 20:26,4, Sawao 
declarat cel mai 
din Asia. Jean- 

a cîștigat trei ti-

argint, 
record
in lun- 
perfor-

manță de 8.90 m. Maxnmo Wol
de a cîștigat maratonul olimpic 
cu timpul de 
Kato a fost 
bun gimnast 
Claude Killy
tluri olimpice la schi, iar Mi
chael Wenden a stabilit un nou 
record mondial la natație în 
proba de 100 m liber cu timpul 
de 52,2. Atletul sud-american 
Prudencio, s-a clasat pe locul 
doi la J.O., in proba de triplu 
salt, cu 11,21 m.

VICTOR SANEEV

care nu 
în cali-

la 3 oc-

trenor, la culmea pe 
a reușit să o atinsă 
late de sportiv.

Saneev s-a născut 
tombrie 1945, la Suhumi, în
Caucaz, lingă Marea Neagră, 
înalt de 1.88 m și în greu
tate de 77 kg, el a jucat multă 
vreme baschet, sport care îi 
place și acum foarte mult și 
pentru care are, de fapt, reale 
aptitudini. La 17 ani el a fă
cut parte chiar dintr-o selec
ționată caucaziană de baschet.

în atletism s-a impus din- 
tr-odată, și succesele lui ful
gerătoare aveau să-i deschidă 
o strălucită carieră. Astfel, 
după numai un an de activi
tate, în 1963 el reușește o se
rie de performanțe pe care 
nici un alt săritor de triplu-

la Madrid, realizează apoi 7,90 
la lungime, rezultat neatins 
de nici un alt săritor de 
triplu în activitate. Labo
rioasa lui activitate nu rămîne 
nerăsplătită și Mexicul este 
martorul unor răsturnări sen
zaționale în care Saneev a 
avut ultimul cuvînt cu exce
lenta sa performanță de 17,39 
m. Era un nou record mondial 
și olimpic obținut în ultima 
încercare, cînd prea puțini cre
deau că Nelson Prudencio — 
după ce sărise 17,27 — va mai 
putea fi detronat. Nervii și pi
cioarele lui Saneev au fost — 
însă — mai tari și atletul so
vietic a dobîndit un succes 
binemeritat.

N. MARAȘESCU

MAGNAN A CÎȘTIGAT PE MERIT!
Convorbire telefonică

ham găsit pe campionul 
olimpic la floretă, maestrul 
emerit al sportului Ionel

cu campionul olimpic la fio retă IONEL DRÎMBĂ

Cu prilejul concursului de 
patinaj viteză do la Moscova, 
patinatorul sovietic Anatoli 
Lepeskin a egalat recordul 
mondial în proba de 500 m. 
El a realizat excelentul timp 
de 39,2, care constituie un nou 
record unional.

în cursul lunii mai. E își 
continuă cu perseverență an
trenamentele șl a început să 
se pregătească acum cu hal
tere în greutate de 140 kg.

Cu prilejul „Zilei săritorilor* 
concurs 
anual

La Houston, atletul american 
Willie Davenport (medaliat cu 
aur la Jocurile Olimpice de 
Ia Ciudad de Mexico), a sta
bilit cea mai bună perfor 
manță mondială pe teren 
acoperit în proba de 120 yarzi 
garduri, cu timpul de 13.5.

In cadrul „Ligii europene" la 
tenis de masă, la Stockholm, 
s-a disputat întîlnirea dintre 
echipele Suediei și Ungariei. 
Gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 5—2. Johansson 
a cîștigat cu scorul de 2—0 
întîlnirile cu Jonyer și Be- 
ieznai. Jonyer l-a învins pe 
Alser cu 2—1, în cel mai 
spectaculos meci.

atletic organizat 
în orașul Berdicev 

(U.R.S.S.). sportivul sovietic 
Anatoli Moroz a stabilit cea 
mai bună performanță unio
nală a sezonului în proba de 
săritură în înălțime cu per
formanța de 2,15 m. Un re
zultat promițător a obținut și 
tînărul Rustam Ahmetov, în 
vîrstă de 18 ani, care a tre
cut peste ștacheta înălțată la 
2.11 m

Recordmanul mondial la să
ritura în înălțime. Valeri Bru
mei, a anunțat că își va face 
probabil reintrarea anul viitor

Un organizator de meciuri de 
box din Miami i-a oferit su
ma de 150 000 de dolari cam
pionului mondial Nino Ben- 
venuti (Italia) pentru a-și 
pune titlul în joc în fața mi j- 
iociului american Luis Rodri- 
guez, fost campion al lumii 
la categ. semimijlocie. Me
ciul ar urma să se desfășoare 
înainte de 30 martie la Mia
mi. Rodriguez a susținut ca 
.mijlociu* 36 de meciuri, cîș- 
tigînd 35.

Drîmbă la hotelul „Lîlas" 
Paris, la cîteva ore după 
chei er ea asalturilor de 
„Coubertin".

• Cum a fost ?
— Magnan a cîștigat 

merit. Se află în avans 
de mine cu pregătirea. Mi-a 
spus-o franc: are la activ 
mat bine de 30 de antrena
mente în perioada care a ur
mat Olimpiadei. Iar eu, 
doar 6_.

• Care a fost valoarea 
concursului 7

— Ga să vă faceți o idee, 
este suficient să arăt că ex- 
ceptindu-i pe Revenu și Pu- 
tiatin, în „Cupa Martini" a 
evoluat întreaga pleiadă a 
floretiștilor de pe continent. 
Iar in primii 8 nu au putut 
intra Șarov, titular în echipa 
U.R.S.S., campioană olimpică, 
Noel, finalist la J.O, Parulski, 
fost campion mondial, și Sza
bo, unul dintre cel mai bine 
cotați floretiști ai Ungariei.

Aș vrea să subliniez un a- 
mănunt. Pentru foarte mulți 
dintre participanții la „Cupa 
Martini", un handicap de loc 
neglijabil l-a constituit for
mula de concurs, cu elimi
nare directă încă din primul 
tur, în 10 tușe. Obiectiv vor
bind, un asemenea sistem ar 
fi fost foarte util, să zicem, 
în ajunul unei mari competi
ții oficiale, o ediție a 
J.O. sau a unul campionat 
mondial, ca un ultim test. 
Dar, așa, cînd marea majo
ritate a trăgătorilor sînt abia 
la începutul etapelor de pre
gătire...

din 
în- 
la

pe 
față

• Sîmbătă vei susține 
cel de-al doilea examen 
sportiv internațional al a- 
nului, în R.F.G....

— Meciul cu floretiștil 
R.F.G. se anunță foarte echi
librat, dat fiind faptul că 
doi dintre titularii echipei 
noastre, Țiu șt Mureșanu.vor 
tipsi. Totuși, am înaredere în 
partenerii mei de echipă, în 
Falb, Ardeleana și Haukler, 
topi dornici să lasă șt mai 
mult din anonimat. Vom ali
nia, deci, o echipă de elan, 
tehnică totodată. Mergem evi
dent la victorie, la un 9—7 
cel puțin.

• Și fetele 7
— Si ele pot încheia meciul 

cu floretistele R.F.G. în avan
taj, revanșîndu-se astfel pen
tru eșecul din august de la 
Buctirești. Asta, în pofida fap
tului că din echipă nu va 
face parte soția mea. Cuarte
tul Olga Szabo — Ecaterina 
Iencic — Ana Ene — Suza- 
na Ardeleana este însă su
ficient de omogen pentru a 
forța victoria.

înainte de a încheia con
vorbirea telefonică, floretistul 
Ionel Drîmbă a ținut să mai 
spună i

— Mă simt bine. Scurta 
întrerupere a antrenamente
lor, după Jocurile Balcanice, 
m-a refăcut integral și acum 
am un... apetit extraordinar 
de floretă. îmi propun să mă 
apropii de posibilitățile mele 
reale în martie, cînd mă voi 
reîntîlni cu Magnan în „Supa 
Adrien Bornei". Și atunci...

(*• »»•)


