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CONSTANTA PROPUNE: meci de verificare 
intre echipa națională 

și selecționata orașului

Antrenorii din Constanța 
propun colegilor care pre
gătesc lotul boxerilor frun
tași în vederea campiona
telor europene ca, după Cri
teriul tineretului, să se orga
nizeze un meci de verifi
care între boxerii suscepti
bili să îmbrace tricoul re
prezentativei și cei din se
lecționata orașului Constan
ța. Constănțenii argumentea
ză această idee prin faptul 
că au, în prezent, în pre
gătire un lot de 30 de pu- 
giliști, dornici de afirmare

CAMPIONATUL
REPUBLICAN 

DE ATLETISM 
ÎN SALĂ 

AL JUNIORILOR

Sala din parcul 
„23 August*4 adă
postește la sflrșitul 
săptămînii Între
cerile juniorilor 

mari.
Simbătă

Ora 14.00 — prăji
nă ; 14.00 — 50 m
F (serii) ; 16.30 —
50 m B (serii), trt- 
plusalt ; 17.00 — 50 
m F (semifinale) ; 
17.15 - 50 tn B (se
mifinale) ; 17.45 —
50 m F (finala) ; 
17.55 — 50 ni B (fi
nala) ; 18.00 — înăl
țime B, lungime șl 
greutate F.
Duminică

Ora 9.30 — 50 mg 
F (serii) ; 10.00 —
so mg B (serii) ; 
10.30 — 50 mg F (fi
nala) I 10.50 — 50
mg B (finala) ; 11.15 
— lungime și greu
tate B. înălțime F. 
In fotografie, cîș- 
tigătoarea con
cursului republi
can al juniorilor 
mici, Marta Szat- 
mari (împreună 
cu antrenorul ei 
1. Ciotea) se pre
zintă și la cam
pionatul juniorilor 
principală favorită 
de 50 metri garduri
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Intr-o mică pauză a 
termezzo-uluj oferit 
oaspeți, antrenorul lui 
des ne-a declarat că a 
nit la București decis să
cîștige. deși. cunoscînd 
foarte bine valoarea bas-

seara în fru- 
a clubului mi- 
calea Plevnei. 
două panouri,

Politehnica — Akademik Sofia,
Va trebui să 
argumente foarte

——« PE MICUL
JOI de Ia ora 20,50 : repriza a II-a a meciului de baschet 

Steaua — Fides Partenope Napolt (in Cupa cupelor). Trans
misie directă.

VINERI, de Ia ora 19.45 : repriza a 11-a a meciului de 
baschet Politehnica — Akademik Sofia (C.C.E.). Înregistrare 
pe telerecordlng.

meci des chis oricărui rezultat

și de a da o replică dîrză 
boxerilor fruntași. Meciul, 
propun ei, poate avea loc 
fie în orașul de pe litoral, 
fie la București. Considerăm 
că inițiativa antrenorilor din 
Constanța merită toată a- 
tenția.

® Luni a avut loc ședin
ța colegiului central de an
trenori. S-a hotărit ca toți 
cei 26 de boxeri selecționați 
in lotul lărgit pentru cam
pionatele europene să parti
cipe la etapa de zonă a na
ționalelor. Dacă se va per
fecta meciul cu selecționata 
Bulgariei (care ar urma să 
se dispute la 22 sau 23 mar
tie, adică exact în perioada 
desfășurării etapei zonale), 
atunci 11 din cei 26 vor îm
brăca tricoul naționalei. în 
această situație, tricolorii nu 
vor mai lupta în zone, ci 
direct în turneul final al I 
campionatelor naționale. F.R. 
Box a trimis forului bulgar I 
de specialitate o scrisoare în I 
care solicită un răspuns pre- I 
cis.

mari ca 
a cursei V

CUPA DINAMO 
LA PATINAJ VITEZĂ
Pista amenajată pe Jacul 

Ciucaș din Tușnad va găz
dui vineri întrecerile con
cursului republican dotat cu 
„Cupa Dinamo". In program 
figurează probele de 500 și 
5000 m rezervate seniorilor 
și juniorilor mari, precum 
și curse pe distanțe mai re
duse pentru copii și juniori 
mici.

Lzraoov Aosietux unui am aiuurue mațore Oic ecnipei oreaua. arunca ia coș roia. A. agaîjL

CUPLAJ BASCHETBALISTIC DE CERTĂ VALOARE I 

VA REUȘI STEAUA SA CONIIH/I j 

CUPLUL WILLIAMS - FRANKLIN ?
Baschetbaliștii de la 

Steaua și Fides Partenope, 
care se vor întîlni astă- 
seară (sala Floreasca, de 
la ora 20) în primul lor 
meci pentru „Cupa cupe
lor", aii luat un pfim Con
tact marți 
moașa sală 
litar din 
între cele
Tonino Zorzi și 8 din oa
menii săi (Vittori, Buff 
lini și 
rat să 
mașina 
de aici 
trenul,
aceea nu sosiseră încă în 
Capitală), iar pe margine 
dr. Armand Novacek și 
coechipierii săi, urmărind 
cu multă atenție numerele 
de virtuozitate baschetba- 
listică ale Iui Jim Wil
liams (2,03 m) și Lee Fran
klin (1,90 m).

f/- 
Maggetj au prefe- 
facă drumul cu 
pină Ia Zagreb și 

mai departe cu 
astfel că la ora

cheiului românesc, se aș
teaptă la o replică vigu
roasă din partea echipei 
bucureștene. L-a comple
tat cu multă gentilețe 
Lello Barbuto, trimisul 
special al lui „II Mattino" 
din Napoli, care ne-a atras 
atenția asupra formei ex
celente în care se află 
formația oaspete s „Fides 
a învins la scor pe Butan-

gas duminică, în etapa a 
IX-a din campionat, și 
ocupă în prezent locul 3 
în clasament. Personal, 
aștept cu mare nerăbdare 
evoluția lui Franklin, care 
îmbracă pentru prima oară

panou, 
nim cu 
puternice (o maximă con
centrare, viteză superioară 

dăruire)
Și nu- 
va re- 
perfor-

ealitătile atesta tot mai 
convingător că pretutin
deni în lume școala se 
prezintă ca o simbioză a 
ce'or două 
prezentul- și 
sprijinul 

aie
arătat

tricoul napolitan intr-un 
meci oficial. împreună cu 
Williams, noul recrut al 
lui Zorzi promite un ve
ritabil recital, care cu si
guranță va fi pe placul 
spectatorilor bucureștcni. 
mari amatori (din auzite) 
de baschet spectaculos". 
„Fides are șuteuri excelenți 
— ne-a declarat Dragoș 
Nosievici — șt cu sigu
ranță va domina lupta la

ir» acțiuni, totală 
pentru a ciștiga... 
mai acest lucru 
prezenta o certă 
mantă”.

Descinderea 
(ora 18,30) de astăzi ne 
oferă o altă partidă de 
mare importantă . Poli
tehnica — Akamedik So
fia în . grupa semifinală a 
C.C.E. în mod cert, bucu- 
reștencele au un plus de 
valoare, care le poate a- 
duce victoria. Akademik, 
însă, știe să joace (și a 
dovedit cu prisosință la 
Budapesta, în turul an
terior) în deplasare. Tn 
perspectivă, deci, un meci 
deschis oricărui rezultat.

De la trimisul nostru special, VICTOR BÂNCIULESCU:

BOBERII ROMANI VOR ASALTA
LOCURILE FRUNTAȘE LA CAMPIONATUL 
EUROPEAN DE TÎNERET

Peste sute de kilometri de-a 
lungul nordului Italiei, peste un 
lanț interminabil de piscuri cele
bre, se reface un cuplu care a 
onorat bobul românesc, deschi- 
zînd pîrtie generației de astăzi. 
Clasați bine la campionatele 
mondiale de la Garmisch Par- 
tenkirchen din 1962. Henri Enea 
și Hariton Pașovschi se reîntil- 
nesc acum pe marginea piste
lor faimoase de bob. Primul în 
Dolomiți. la Cortina D’Am
pezzo. ca antrenor secund al e-

chipajeior de tineret (alături de 
Tita Rădulescu, alt bober de re
nume) ; cel de-al doilea, tn par
tea opusă, in Alpii occidentali, 
conducted echipajele de se
niori, la Cerviniă.

La Cortina D’Ampezzo, pe 
vechea pistă olimpică ilumi
nată, își încearcă- forțele, deo
camdată
schimbul de mtlne al bobului 
românesc. Mecanicul-auto sină- 
ian Ion Niculescu (23 de ani) 
se anunță, de pe acum, un viitor 
Panțuru. El este pilotul în care 
se pun cele mai mari speranțe.

la antrenamente,

(Continuare to pag. • 4-a)

ILIE NASTASE

I
I

i

de la Sinaia 
viitorului

Panțuru ciștiga un prețios 
—- cizelează „aurul' 

ZBARCEA
se
Foto : V.

PE PÎRTIA DE LA SINAIAAZI,

„CUPA BUCEGI“ LA BOB
telefon, de la

Miercuri, pista 
mai

SINAIA, 29 (prin 
trimisul nostru). — 
de bob de la Sinaia nu a 
cunoscut animația specifică con
cursurilor Si antrenamentelor ofi
ciale și nici duruitul bolizilor fără 
motor in goană spre linia de so
sire. A fost o zi neprevăzută de 
pauză, impusă de deteriorarea vi
rajului Vînători. începută încă de 
cu noapte, munca de refacere și 
consolidare a pîrtiei a luat sfîrșit 
după-amiaza tirziu. urmînd ca 
gerul să-și facă datoria in conti
nuare.

Pentru joi este programată com
petiția dotată cu „Cupa Bucegi". 
Demersurile întreprinse de orga-

migăloasă anizatori, ca și munca 
specialiștilor și tehnicienilor pre- 
zenți vor prilejui joi încă un de
but pe 1969 — cronometrarca elec
tronică a coboririlor.

Salutăm cu satisfacție acest 
progres care va însemna obiecti
vitate absolută.

întrecerea se anunță mult mai 
disputată întrucit toate echipajele 
s-au acomodat mal bine cu pirtia 
și au folosit interstițiu) competi- 
tional pentru a-și pun? la punct 
boburile pină la limita maximă 
admisă de calitatea destul de di
versă a materialelor.

G. RUSSU-ȘIRIANU

(TREI TITLURI DE CAMPION IN INDIA)

CONVORBIRE CU CAMPIONUL DE TENIS AL ROMÂNIEI. ÎN SCURTA SA ESCALĂ LA BUCUREȘTI
Serialul nostru cu care în

soțim, in imaginație, pe te- 
nismanii români sub soarele 
Indiei a primit in decurs de 
numai două zile tot atitea 
impulsuri anticipative, vești 
proaspăt transmise pe calea 
undelor sau a jirului telefo
nic. Prima: Petre Mărmu
reanu — învingător la Alla
habad ! De ce Mărmureanu ? 
Explicația ne-a venit a doua 
zi: fiindcă ilie Năstase a 
plecat spre București.. Cam
pionul nostru întrerupt Cir
cuitul Indian, in care a cules 
o frumoasă suită de victorii, 
pentru a începe un altul, pe 
alte tărîmuri. intre două 
avioane, în drum spre țăr
murile apusene ale Atlanti
cului, tenismanul în care ne 
punem atitea nădejdi ne-a 
făcut tot felul de destăinuiri 
interesante.

In primul rind, întrebăm : 
— Cum. te simți la —10 

grade de la ,-f 35 ?

n

Primul tenisman 
al țării in vizită 
la redacția noa

stră

i

știm că 
victorii

ai 
ai

— Puțin cam... îmbrăcat, 
glumește lliuță. Am pus de 
toate pe mine, ca să evit 
consecințele variației mari 
de temperatură. Noroc că 
am o pauză de cîteva zile, 
altfel nu știu cum aș mai 
juca...

— Pină acum, 
jucat bine. Cite,
repurtat in India ?

— Am trei titluri Ia sim
plu : 
Delhi 
total

— Unde te-ai despărțit 
ceilalți tenismani din lot

— La Allahabad, unde 
jucat primele tururi Eram 
nr. 1 pe tabloul de simplu, 
dar atît eu cit și ceilalți doi 
capi de serie, La) și Muker- 
jca. n-am încheiat concursul. 
Aceasta nu scade meritele 
lui Petricâ Mărmureanu care 
— de 
largul 
iarbă

Gauhati, Madras 
Cu dubluri it. am 

3 locuri întîi.

Și 
în

de
7 
am

altfel — se simțea în 
lui pe terenurile cu 

„și promitea un rezul-

tat bun. A fost prima știre 
pe care am citit-o în „Spor
tul". marți cînd am coborît 
din avion și m-am 
mult.

— Înseamnă 
noștri se vor 
fără racheta 
mai joacă ei acum ?

— După Allahabad, turne- 
la Jai- 
și apoi

ALȚI
LUPTĂTORI

ROMÂNI 1

r?r.

bucurat

bdiefif

ÎN SUEDIA I
că
descurca

1... Unde

ele indiene continuă, 
pur, Indore. Bombay

Radu VOIA

(Sontinuare tn pag. a 4-o)

A z i dimineață 
pleacă spre Suedia 
echipa de lupte gre- 
co-romane a .clubu
lui Steaua, care tn 
zilele de l. 3 Și 5 
februarie va susține 
mai multe intilniri 
in nordul Suediei. 
Primele două me

ciuri vor avea loc 
tn orașele Haparan- 
da și Lulea, locali
tăți situate tn apro
pierea Cercului po
lar.

RAPID BUCUREȘTI (£)
Conducerea echipei feminine ,17 Nentori" 

Tirans a acceptat datele propuse de cam
pioana tării noastre. Rapiu București, cu 
privire ia jocurile din turui I al C.C.E.

nind 
idei, 
repufați 
ediții ale J..O. vîrsto medie a partici- 
panților Io unele discipline a ț scăzut I 
spectaculos. în cazul muller țari, sub | 
20 de oni. Mai mult, există chior cam
pion* olimpici cere nici n-au împlinit 
15 ani. Sigur, referința vizează înotul.

Așa ștînd lucrurile, înființarea și apoi 
diversificarea rețelei unor scoli cu pro
fil sportiv a apărut ca o necesitate 
stringentă. Observația este aplicabilă 
și în cazul României, unde, în prezent, 
numărul unor asemenea unități școlare 
o atins cifra impresionantă de 90, față 
de "na singură existentă cu un deceniu 
și jumătate în urmă

Numai că în forma lor organizato
rico școlile sportive au rămas apana
jul elevilor din școlile generale și li
cee, cu rare excepții reprezentanții ce
lorlalte instituții de învățămînt, ai șco
lilor profesionale îndeosebi, avînd por
țile deschise. Era o stridență cere se 
cerea să fie atenuată, un viciu de for
mă care trebuia să dispară pentru a 
anula astfel acele opinii exprimate nu 
roreori, cu sinceră îngrijorare, că ase
menea unități ar fi, pentru sport, o 
adevărată „terra incognito".

Reabilitarea ideii s-a petrecut anui 
trecut, cînd a luat ființa, pentru elevii 
școlilor profesionale, prima școală spor
tivă cu denumirea sugestivă de „Ener
gia". A fost o inițiativă curajoasă și 
salutară, remarcată de ziarul nostru. 
Erau exprimate atunci nădejdi că prin 
intermediul noii instituții cu profil spor
tiv elevii din cele peste 40 de școli 
profesionale ale Bucureștiului („Ener
gia" rămînînd în sfera primului oraș 
al țării) vor putea să se realizeze și 
prin sport, așa cum o făcuseră la tim
pul respectiv alți exponenți străluciți 
ai acestor unități — campionul mon
dial la lupte Valeria Bularca, gimnas
tul Gheorghe Tohăneanu, atletul Vasile 
Sălăgean și mult' alții.

Prin spiritul de dăruire ai eievilor, 
prin capacitatea organizatorică și com
petența profesorilor și antrenorilor de 
la „Energia", nădejdile au fost real
mente împlinite. Succesul ferm al aces
tei unități-etalon a do! să se înțeleagă 
— dacă mai era nevoie — cît de mul
tiple sînt afinitățile elevilor din școlile 
profesionale cu sportul și ce perspec
tive pot interveni, oxigenind mai ales 
disciplinele din perimetrul aileticii grele. 
A fost, fără îndoială, totodată, un pri
lej de reflecție pentru specialiști și pen
tru organele de resort ale Ministerului 
învcțămîntului, care în toamnă, în do
rința de a stabili o mai firească pro- 
porționa.litate, ou trecut . la înființarea 
altor potru școli sportive similare, prio
ritate avînd acele centre care justificau 
prin factorul uman, bază materială si 
tradiție, conferirea unui asemenea 
drept : Brașovul, Craiova, lașul și Si
biul. Se poate sublinia că alegerea a 
fost făcută în toate cazurile fericit, cu
noscînd — peste toate considerentele 
amintite — și entuziasmul cadrelor de 
specialitate din aceste centre și lar- 
ghețea organelor sportive locale. Tn 
atari condiții se poate anticipa că dru
mul deschis de „Energia" va fi temei
nic consolidat prin existenta noilor 
școli.

Prin 
țeaua 
ceresc 
mărul 
men sănătos de proliferare menit să 
aducă în cîțiva ani rezolvări certe în 
multe discipline sportive — box, hal
tere, atletism, lupte etc. — pe care, 
indubitabil, le va revitaliza în așa mod, 
îneît ele să se poată alinia cu și mai 
mari șanse la viitoarele starturi olim
pice,

urmore, școlile sportive din re- 
învățămîntului profesional își cu- 
sistematic noi dimensiuni, nu- 

lor crescînd la 5. Este un feno-

Tiberiu STAMA

IN C.C.E. LA VOLEI
Primul
bruarie 
gar, iar cel de-a doilea la
București, condus de un arbitru din Israel.

meci va avea loc la Tirana pe 8 fe- 
șj va fi condus de ur. arbitru bul-

21 februarie în
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EXPLICATIA PASIUNILOR 
DE UN SINGUR SEZON
Concursurile de patinaj vite

ză desfășurate în acest sezon 
au reunit la startul lor un nu
măr record de sportivi, pro
bele rezervate juniorilor și co
piilor fiind cele mai mult popu
late. Un exemplu concludent 
nl-1 oferă recenta competiție 
republicană a speranțelor, do
tată cu trofeul „Cupa cuteză
torii" : mulți dintre micii vite- 
ziști s-au aflat la primul lor 
concurs oficial.

Dar, dacă pe pistele din Tuș- 
nad și Miercurea Ciuc am întîl- 
nit numeroase figuri noi, în 
schimb n-am mai zărit tineri 
patinatori care în trecutul apro
piat au cucerit sufragiile publi
cului. anuntîndu-se ca viteziști 
de nădejde. Unde au dispărut 
ei 7 A surprins absenta pati
natorilor 
Marcoși, 
amintim 
deoarece
s-au numărat printre laureații 
competițiilor 
aflat însă, de la antrenorii lor, 
că ei— nu mai fac patinaj ! „Am 
adus în locul lor alti copii, mai 
bine dotați" — ne-au explicat 
antrenorii.

Oare pasiunea acestor tineri 
pentru patinaj viteză a fost pre
zentă numai un sezon ? Nu ! 
Explicația trebuie căutată în 
lipsa posibilităților materiale 
(echipament, patine cu role, bi
ciclete etc.) de a-și continua an
trenamentele pe... uscat, mai 
precis în timpul verii, cînd ti
nerii patinatori sînt atrași că
tre alte sporturi unde găsesc 
condiții mai bune de pregătire 
și concurs.

Mircea Stratulat. Eva 
Maria Dulamă (ca să 
numai cîteva nume) 

sportivii respectivi

anterioare. Am

Tr. ANDRONACHE

DE LA BIATLONIȘTI SE POT AȘTEPTA- J
La sfîrșitul săptămînii trecu

te. Poiana Brașov a găzduit 
campionatele naționale de biat- 
lon. La întreceri au participat 
cei mai buni specialiști ai țării, 
iar rezultatele înregistrate con
firmă că, la ora actuală, Româ
nia dispune de un lot de 10—12 
biatloniști de certă valoare. 
Faptul este cu atît mai îmbucu
rător, cu cît dintre aceștia mulți 
sînt tineri, în plină formare, 
deci cu serioase rezerve în 
ceea ce privește creșterea per
formanțelor.

Cursa individuală a seniorilor 
a fost de o rară frumusețe și a 
demonstrat că biatloniștii ro
mâni se află acum, la începutul 
marilor competiții, într-o for
mă corespunzătoare. Dacă vor 
beneficia și în continuare de 
aceeași atentă pregătire, ei pot 
urca pe podiumul de premiere 
in orice întrecere de anvergu
ră. Favoritul indiscutabil al pro
bei a fost considerat, pe bună 
dreptate, valorosul dinamovist 
Vilmoș. Dar. pe parcurs, calcu
lul anterior a fost infirmat și 
titlul a revenit perseverentului 
Nicolae Bărbășescu, rare a fă
cut o cursă de fond extraordina
ră, reușind să-1 întreacă pe Vil- 
moș cu mai mult de 3 minute 
(deși dinamovistul este un fon
ti ist excelent). Ca urmare, cele 
două minute penalizare primite 
de Bărbășescu în poligon nu au 
putut influența rezultatul final. 
Vilmoș a tras bine și a termi
nat cursa fără penalizări, la fel 
ca și 
însă, 
fond.

Gheorghe Cimpoia, care, 
l-a întrecut

după
Infrîngerea 

o săptămînă

și el, tot la 
lui Vilmoș, 
de la succe-

REZULTATE VALOROASE
sul din întrecerea cu valoroșii 
sportivi din R.D.G., a fost pusă, 
Pe bună 
greșită a 
impietat 
normale.
Constantin Carabele, a obținut 
un timp bun, avînd în vedere că 
a

dreptate, pe , ceruirea 
schiurilor, lucru ce a 
asupra evoluției sale
Al patrulea clasat,

depun eforturi considerabile 
pentru a asigura elevilor lor o 
pregătire la un nivel înalt, iar 
rezultatele obținute de biatlo- 
niștii români în viitoarele con
cursuri internaționale vor fi, 
avem convingerea, tot mai bune. 
Cit privește selecționarea echi-

fost penalizat cu 2 minute, 
întrecerea tinerilor biatloniști 
scos în evidentă că dispunem 
la această categorie de un

a 
Și 
mănunchi de sportivi care pot 
aspira, oricînd, la un loc în e- 
chipa națională. Victor Fontana 
(campionul tineretului), Dumi
tru Soiu, Ion Mirzea, Alexandru 
Szabo și Nicolae Horga sînt 
doar cîțiva dintre viitorii per
formeri ai biatlonului românesc.

în afara sportivilor 
A.S.A. 
reținut 
fond, 
Clubul
și Steagul roșu Brașov. Repre
zentanții cluburilor sindicale 
s-au prezentat mai slab pregă
tiți la trageri dar. în viitor, o 
mai bună înțelegere intre clu
burile respective și conducerile 
uzinelor de care aparțin poate 
facilita obținerea de rezultate 
bune in ambele probe, fond și 
tir.

de la 
și Dinamo Brașov, am 

și evoluția bună, la 
a concurenților de la 
sportiv Sinaia. Tractorul

Antrenorii Marcel Stuparu 
(AS.A.), Gheorghe Olteanu (Di
namo), Nicolae Burchi (Clubul 
sportiv Sinaia), Ion Sumedrea 
(Tractorul), Moise Crăciun 
(Steagul roșu), precum și Lau- 
rian Cristescu (antrenor de tir)

SAU PenPUToIi
STRĂBUNUL

Cucerind Persia (sec. VII), oș- 
tile Islamului au venit în con
tact cu o veche cultură și ci
vilizație. de la care învingăto
rii au împrumutat curind nu
meroase cunoștințe și obiceiuri. 
Printre altele, au învățat un 
joc nou, deosebit de interesant, 
care, purtat cu repeziciune de 
iureșul năvalnic al călăreților 
profetului, s-a răspîndit în 

toată lumea musulmană, de la 
Samarkand și Buhara pînă în 
Spania maură, iar în cealaltă 
parte a lumii, pînă în Madagas
car și în îndeDărtatele sulta
nate din Malaezia.

Jocul se numea Șatrandj — 
o adaptare a denumirii per
sane Șatrang — și era străbu
nul șahului actual. El se juca 
tot pe o tablă de 8X8 pătrate, 
care însă erau toate de ace
eași culoare. 
Sah (Regele) ; 
(Ministrul — 
Fii (Elefantul
bun) : Faras (Calul) : Ruch (Ca
rul de luptă — actualul Turn) 
și Baidak 
actualul Pion),
se vede, piesele

Figurile erau : 
Firzan sau Firz 
actuala Damă) : 
— actualul Ne-

cum 
ace- 
din-
Fir-

muta numai pe primul 
în diagonală; Fii tra

in diagonală, dar sărind 
un cîmp (de exemplu.

(Pedestrașul 
După 

erau 
leași, dar mersul unora
tre ele era diferit. Astfel, 
zan (Dama) era o piesă slabă, 
puțind 
pătrat, 
ta tot 
peste
de la cl la e3, sau de la cl la 
a3) ; în sfîrșit. Baidak avea mer
sul pionului actual, dar nu putea 
sări peste două cîmpuri în po
ziția inițială, iar cînd ajungea 
la linia a 8-a se putea 
forma numai în Firzan. 
lalte piese mutau la fel 
șahul de astăzi. Spre
bire de regulile actuale, par

trans- 
Cele- 
ca în 

deose-

O PARTIDĂ 
DE LA HASTINGS

La tradiționalul turneu inter
național de la Hastings tînă- 
rul jucător cehoslovac J. Smej- 
kal a cîștigat următoarea in
teresantă partidă în care, por
nind de la o deschidere foarte 
modernă, s-a ajuns la un joc 
de mijloc clasic. în care centrul 
de pioni a fost valorificat după 
toate regulile Iul Tarrasch :

Alb : Persitz
Negru : Smejkal 

l.d4 CfG 2.Cc3 d5 3.Ng5 Cbd7 
4.Cf3 g6 5.e3 Ng7 6,Nd3 0—0 
7.0—0 c5 8.h3 b6 9.Nf4 Nb7 10. 
Ce5 c;d4 H.e:d4 Ce4! (Pionul 
d4 al albului este mai slab de- 
cît adversarul său de la 
aceasta permite negrului 
conducerea jocului)
(După 12. C:e4 d:e4 13. Ne2 C:e5 

d:e5 Dc7 pionul e5 este greu 
apărat) 12... C:e5 13.d:e5 Dc7!

(Pionul 
I5...Dc6 
18. Ne3 
poziție

d5 și 
să ia 
12.Ce2

f3 Cc5 15. e6 
nu poate fi susținut)

14. 
de 
14. 
e5
16,e:f7+ T:f7 17.c3 Taf8 
e5 (Negrul a obținut o 
clasică ideală. Transformarea 
ei în victorie va necesita nu
mai 12 mutări!) 19.Nc2 Na6 20. 
Tf2 Td7 21.b4 ? (Cum spunea 
Tarrasch, în poziții proaste se 
fac mutări slabe. Oricum însă, 
esțe greu de recomandat un 
plan bun de apărare pentru 
alb) 21...Ce6 22.Na4 Nb5 23.N:b5 
D:b5 24.Db3 Dd3 25.NC1 e4 ! (în
ceputul atacului decisiv) 26.fte4 
T:f2 27.R:f2 Tf7+ 28.Rel D:e4 

*29.Nd2 Ne5 3O.Tcl Ng3A- și al
bul a cedat.

pei naționale pentru campiona
tul mondial de la sfîrșitul lunii 
februarie, este cert că ea va da 
multă bătaie de cap antrenori
lor în alegerea celor mai buni 
dintre cei buni. Acesta să fie 
singurul inconvenient în mun
ca lor !

Paul IOVAN

După prima ediție a campionatului echipelor de juniori

UNA LA ANTRENAMENT 
Șl ALTA LA CONCURS

Mexico

ȘAHULUI: SATRANDJUL
■>

tida putea fi cîștigată in 
feluri: prin mat, prin 
turarea tuturor pieselor 
versarului și prin pat.

După cum se vede, 
puternică piesă din 
era Turnul. Aș-Suti, 
noscut iucător arab 
IX.' dădea următoarea 
valorilor pieselor: 
Calul 5’ -. Dama 3. 
Pionul între 1 si 
faptului că pionii 
înainta decit cite 

iar majoritatea 
„cu bătaie scurtă”, anga- 
luptei se desfășura mai 

iar ordinea în care erau

5
trei 

cap- 
ad-

maicea
Șatrandj 
un 

din
scară

cu
sec.

a
Turnul 8.

Nebunul 1 
2. Datorită 
nu puteau 
un singur 

pieselor

șa'randj se dădea 
ncjloc după intra- 
a turnurilor, ceea

pas, 
erau 
jarea 
lent,
făcute primele mutări juca un 
rol mult mai redus decit in 
șahul modern. Pentru a acce
lera desfășurarea partidei, ju
cătorii versa ți își dezvoltau pie
sele după scheme bine cunoscu
te (aidoma variantelor de 
deschidere, din șahul actuali, 
căutînd să ajungă la anumite 
poziții tipice, denumite Ta bie. 
de la care se începea de fapt 
partida. Vechile manuscrise a- 
rabe citează numeroase pot — 
de acest feL In diagrama d; 
mai jos. piesele albe sirrt așe
zate in poziția Jăujar-nah* 
(Joc de flanc), iar cele negre 
în poziția „MașaJri* (Jocul șo
cului).

Iată un exemplu de iscepct 
de partidă, dat de caăetrrul 
..Alia* (mare maestru) Al-Lar- 
lal, în care se înfruntă 
Mujar.nah cu sistemul Mașa k

1. f3 h6 2. 14 bă 3. Cf3 fă 4. g3 
e6 S.c3 dfi 6.c< Cel ~.Cc3 CC 
8.b3 e5 9.e3 d5 I0d3 cC lLTbl 
Dc7 12.Tgl (Albul-a ajuns pri
mul la poziția sa „cheie*, ceea

ce ii asigură inițiativa) 12...Dd6 
13.g4 g6 14.c:d5 c:d5 15.15 g5 
(Al-Lailal spune că nu este bi
ne 15...g:f5 16.gif5 C:f5 17.C:d5 
cu avantaj pentru alb) I6.b4 c6 
17.b5 a5 (Dacă 17. a ~b5 18.C;b5 
albul își asigură drumul Da
mei spre b5 și obține avantaj) 
I5.e4 c'4 19.Cs4 cu joc mai bun 
pentru alb.

Lupta in 
in jocul de 
rea in joc
ce anima partida sau in final, 
■unde posibilitățile de recuză 
(mai ales in absența țumurilon 
erau foarte mari. Desigur. re
pertoriul eombinaiiv al șa’.ra-.d- 
jului era mult mai redus de
cit al șahului actual și aceas
ta și explică dispariția lui în 
momentul cînd. in secolul al 
XV-iea. a survenit modificarea 
regulilor Iui și s-a născut șa
hul modem.

Totuși, și in șatrandj erau 
posibile nenumărate combinații 
frumoase șt ca un exemplu, 
ca care încheiem această scur
tă prezentare a vechiului joc. 
iată o sccasabd arabă (proble
mă'. care ne prezintă o elegan
tă anticipare a clasicului mat 
. etouffe* (pentru urmărirea 
soluțiet ca și in partida de 
mai sus. trebuie ținut cont de 
regulile de înaintare a piese
lor. specifice șatrandjuluî).

Oldrich (1882—

și Praga 1908. Breslau
Locul
Viena
Locui
1909 :

II la Niimberg 
1907, Hamburg 

ni—IV la Peter- 
campion al Uni- 

1905, 
răz- 
mai

MIC LEXICON ȘAHIST
DURAS

1957). Remarcabil mare maes
tru ceh de la începutul acestui 
secol, Duras a luat parte la 
competiții internaționale numai 
10 ani (1904—1914). dar în acest 
scurt răstimp a obținut o serie 
de mari succese (Locul I la 
Viena 
1912 ; 
1906.
1910 ; 
sburg
unii șahiștilor cehi în 
1907 și 1909). După primul 
boi mondial, Duras n-a 
jucat, dar a compus probleme 
și studii deosebit de interesante 
și a redactat cîteva rubrici de 
mare ținută (în special în 
„Ceske Slovo"). Iată una dintre 
problemele lui, publicate în 
,,Zlata Praha", în 1919 (Soluția 
la sfîrșitul rubricii)

ediții înregistrate 
său manual de șah, 
nenumărate limbi, 

și în românește (în 
pentru toți", tradus

(Controlul poziției : Alb: Rf7, 
De6. Pp. g2. g5. hi 
Negru i Rh5. Nh6. Pf4)

DUFRESNE Jean (1829—1893). 
Pe adevăratul său nume E. S. 
Freund, a rămas cunoscut în 
lumea șahului sub pseudoni
mul pe care și l-a ales (o ana
gramă a numelui) datorită nu
meroaselor 
de clasicul 
tradus in 
între care 
„Biblioteca
de I. Șchiopul) și a unor cu
legeri de partide ale marilor 
jucători.

DYCKHOFF Eduard (1880— 
1949). Entuziast organizator al 
șahului prin corespondență în 
epoca dintre cele două războaie 
mondiale. A cîștigat în 1929— 
1931 campionatul Europei. S-a 
remarcat și ca teoretician, da
torită analizelor sale în va
rianta Tarrasch a Gambitului 
Damei și în combaterea varian
tei Iănisch din Partida Spani
olă.

■țvui gS g ț.qH SJ'T
1 WZ LS nes 8JN"T ■ i UI Z 

■ ațuețjBA j S/—930'1
: sana HU lauiațqoud Bjțnțos

3
Albul începe și dă mat 
mutări

in
Rubrică redactată de

Sergiu SAMARIAN

Am așteptat cu interes desfă
șurarea turului primei ediții a di
viziei republicane de juniori la 
tenis de masă, competiție ce se 
cerea de mult inclusă in calen
darul competiționa!.

Eram desigur interesat de evo
luția echipelor pe care le antre
nez dar. aproape In egală mă
sură. doream să văd la lucru pe 
actualii reprezentanți ai generației 
de juniori, la scurt timp după mă
surile de întinerire oarecum for
țată a lotului nostru național.

După cele patru zile de concurs, 
nu sint dezamăgit, dar nici prea 
convins nu am plecat.

Rezultatele tehnice se cunosc. 
Voința București 'a fete și C.SJH. 
Cluj la băieți s-au instalat solid 
In fruntea clasamentelor și este 
puțin probabil ca in retur ele sâ 
Ce detronate. Punctul forte al 
Voinței a fost omogenitatea echi
pei (Alexandrescu. Stoian. Lun- 
teanu). iar la C.SJ4. Cluj — spor 
tivul Doboși, care asigură echipei 
sale trei jocuri aproape 
fiecare partidă.

In ansamblu, insă, atit 
de juniori, cit șl cele de 
au avut aceeași mare 
lipsa de omogenitate. ______ _
fără excepție, in componența de 
trei jucători a echipelor, califi
cativele au fost : un om bun 
sau acceptabil, ur. al doilea me
diocru. iar al treilea submed ocru. 
ceea ce denotă o penurie de ele
mente valo-oase îngrijorătoare.

Mi-au plăcut băieții de la Iași 
(Macovei, Apostu. Domnaru). mo
tiv în plus pentru a regreta con
damnabila neglijență (intirzierea 
ia un meci), care i-a scos de 
la bun început din lupta pen
tru titlu. Mi-a plăcut mult și Bo- 
bocică (Dinamo Craiova). care, 
împreună cu Naftali (Comerțul 
Tg. Mureș), au furnizat cea mat 
frumoasă partidă a acestor cam
pionate.

Cu un joc mai matur și ma» bre 
organizat, campionul nostru de 
juniori Șerban Doboși și-a doct: 
nat adversarii, fi reproșez pca-e 
o oarecare rigiditate in dep'asărl. 
fapt care ar treSxui să-l ebiițe te 
o mai bună astomarizare a sen- 
țzelor de pe masă.

Cum este Șt firesc, te o com
petiție la rare bfi’j de VrU 
este de 1T sm. etrmztesmu: st 
rsepe de enerCe au f«e pe prim 
pteru Cu atit mai stridentă a fost 
ar t-jd mea de vedetă btezztă a 
i -. ars dzrrrre eibtxiuenȘÎ. fit firm- 
te ca X rotee stefian fP-* -_e>- eș 
Burtrresr.'. care, de a-fel ură» 
erriurte ta. sc a .msfifirat cu 
nimic wedirui pe care federapa 
noas-.râ j :-a acordat !n ultimul 
tzmpL

La ț-umoare avem o sporS.*â 
care a te: minat eon eu.-sul re- 
invlr.sa : Conrii Alexartdrescu 
(Voința București). Succesele ei 
actuale șt des^ur și cele v:tiare 
reprezintă rodul unui echilib—u 
moral ș: al unei seriozități exem
plare.

fii ciuda multelor Intringeri su
ferite. Mihaela Lunțeanu (Voința 
București) și Elena Condicaru 
(Spartac București) rămin spe
ranțele actualei generații, fiu ca
lități diametral opuse — calm și 
luciditate la Lunțeanu. nerv și 
spontaneitate la Condicaru, a’ent 
dirijate — ambele pot ca. încă 
fn acest sezon, sâ facă un mare 
salt valoric. In accentuat regres 
s-a prezentat Lidia Câruceru (Sin
teza Oradea), care s-a situat și 
ea undeva la limita .vedetelor 
btezate*. Ar fi păcat să se iro
sească un autentic talent, in care 
s-au pus justificate speranțe. As 
vrea să remarc, in pofida muher

certe în

echipate 
j umoare 
iacbnă : 
Aproape

Școlii 
antre- 

_ ___________ _____ __ Inten
să activitate, reușind să aibă două 
elemente de reală perspectivă : 
Minodora Popescu șl Camelia I'i- 
llmon.

Privind însă In ansamblu, com
petiția nu s-a ridicat la un rivel 
tehnic deosebit. Jocul ni s-a pă
rut mal reținut, mai inhibat. S-a 
greșit nepermis de mult la mingi 
ușoare. Desigur, miza acestei 
competiții explică întrucltva 
ceasta. Cred, insă, că există șl o 
explicație concretă : temele 
timpul pregătirii nu coincid 
jocul de la concurs sau mai pre
cis : ceea ce se folosește intr-o 
competiție nu se exersează la 
antrenament. De pildă, mult huli
tul, dar atit de necesarul Joc 
de mijloc*.

în încheiere, aș Îndrăzni, avtnd 
in vedera experiența mea de pa
tru decenii, să fac cîteva remarci 
privind comportarea antrenorilor 
in timpul competiției.

Nicăieri ca Ia noi nu se face 
atita abuz de sfaturi In timpul 
jocului. Și nu este bine. Nu este 
bine în primul rind pentru că.. 
regulamentul o interzice, nu este 
bine apoi, pentru că o cascadă 
de sfaturi nu poate decit să ză
păcească. să deconcentreze. Si 
nu este bine pentru că împiedică 
mai ales pe tînărui sportiv să-și 
formeze trentav treptat, o cor- 
czpție de joc proprie, indepen
dentă.

Se știe 
un sport 
nirea de 
mordiai. 
să le aibă cel puțin In 
măsură și antzenoruL Și tot ei. 
cu tact ți pricepere, să le insu
fle sportivuluL Am azotat insă, 
din păcate, ia ultimul concurs, 
și nu numai la acesta, te adevă
rate crize de nem făcute de urni 
antrenori in afara țarcului de Joc, 
In timp ce te masă metui jtsmor 
se străduia să se stăpmească—

infrîngerl suferite, echina 
sportive din Buzău, unde 
norul Emil Băcloiu duce o

ușoare. Desigur.
a-

din 
cu

ci tenisul de masă este 
in care calmul și stăpi- 
sine (oacă un rol pri- 
Aceste calități trebuie 
- - - - «stă

Ion POP — antrenor

„Mexico *68“, serialul condus 
cu bonomie și afecțiune de 
neobositul nostru Cristian Țo- 
pescu, a ajuns la cel de al 
treilea episod cu „va urma”. 
(Serios vorbind, întreprinderea 
lui Țopescu e una din rarele, 
foarte rarele Inițiative ale stu
dioului de a reveni pe larg 
și cuprinzător asupra unor fe
nomene sau evenimente de 
importanță mondială. Nu mi 
se pare pu(in și neinteresant 
ceea ce a ambiționat redacția 
sportivă). La al treilea episod, 
Mexico-saga și-a clarificat 
deja „personajele", „conflic
tul", stilul, liniile, incit n| se 
poate permite ca — fără a 
trage acele concluzii minunate 
In mașinăriile lor cu calități 
zburătoare ți lipsuri grele 
care rămin pe pămlnt — să 
facem totuși cîteva observații 
pasagere, cu speranța dementă 
că nimeni citindu-Ie nu va sări 
pină in tavan de furie iar 
una, măcar una dintre ele. va 
ajuta chiar la îmbunătățirea 
muncii.

Topescu ne atrăgea atenția 
din capul locului că fiind vor
ba de o retrospectivă „desi
gur că veți vedea ce ați mai 
văzut și veți auzi ce ați mai 
auzit"... Desigur. Numai că o 
retrospectivă — adică o reme- 
morizare sau mai cult spus : 
o căutare a timpului pierdut 
— are in logica ei ca 
am văzut și am auzit 
vedem și să reauzim 
De ce ? Fiindcă intre 
eveniment s-a interpus _ _____
Timpul deformează materia și 
materialele, montează altfel 
faptele neschimbate, schimbă 
luminile, semnificațiile, accen
tele, ne schimbă gtndurile și 
deci vorbele in fața acelorași 
imagini. Nici Topescu și nici 
noi nu mai stntem cei care in 
nopțile de octombrie așteptam 
pică la miezul nopții „legătu
ra*, tremurind pentru un cen
timetru și o secundă, neștiind 
ce va fi. Știm ce a fost, ne-am 
calmat, totul e la trecut, tim
pul și spațiul sint altele, toate 
acestea nu pot să nu lase 
urroe in felul cum privim, cum 
glndim. cum m ^ntăm, cum 
selectăm ce a fost. Or. tocmai 
aceasU atitudine — filozofică, 
as spune dacă n-aț ști cu cit 
dispreț se uită unii clnd acest 
cuvint e plasat In lumea spor
tului și a televiziunii — aceas- 
tă distanțare in timp, cu tot 
ceea ee implică ea in montaj 
și comentariu, nu se face 
deocamdată suficient resimți
tă In retrospectiva noastră.

Materia ei e mult prea mult 
dominată de materialele din 
fototecă, Îngrămădite acolo in 
timpul Olimpiadei ți nu după. 
Cădem de prea dese ori tn- 
tr-un rezumat al rezumatelor 
filmate și trimise in acele zile; 
In cazurile ceie mai fericite

tot ce 
să re- 
^ltfeL 

noj și 
timpul.

saga
avem bune jurnale de actuali
tăți, la zi. Străbatem multe 
sporturi, filmul e lăsat să 
curgă in voia lui, sintem ia 
discreția a ceea ce avem in 
magazie nu în cap, după o 
trecere de patru luni. .

Portretele marilor campioni 
olimpici — tocmai ceea ce ar 
fi dat cea mai adîncă dimen
siune umană — sînt prea pu
ține, probabil că materialul de 
arhivă e pauper dar tocmai 
acesta ar fi rostul unei re 
trospective, să extragă din ce
nușiul peliculei cotidiene stră
lucirea unicatului, să Învingă 
și să îngenuncheze arhivisti
că. Și atunci „asta avem, asta 
dăm“. Am avut un foarte bun 
portret Colette Besson, obținut 
după Olimpiadă, a existat un 
bun moment Beamon, prin 
grația operatorului, Țopescu a 
Încercat cîteva sublinieri din
tre care aceea consacrată lui 
Keyno ml s-a părut cea mai 
reușită — dar mai departe ? 
Mai adine 7 Factologle, multă 
factologle, multă descripție — 
prea puțină sinteză, prea pu
țin relief, prea puțină dramă. 
Nici nu poate exista dramă, 
acolo unde lipsesc timpul și 
omul. Țopescu cred că e de 
acord cu această idee — si 
așa se explică de ce a avut 
buna idee de a nu „tăia" fina 
Iul acela formidabil la 400 
metri și de a accentua cu 
atita voluptate furtuna abătu
tă peste cai ți oameni. Dar 
pentru ca dramele și marile 
încordări să se reliefeze din 
plin ar fi trebuit să se renunțe 
la montajul faptic „pe spor
turi" și să se abordeze mate
rialul (sau să se deformeze» 
printr-un montaj „pe idee". 
Drama numai de aici țîșnește
— din idee. Recunosc Insă că 
aceasta e altă poveste, altă 
șagă.

Comentariul (de ce lipsesc 
din studio martorii oculari ?> 
are toate calitățile de bun simț 
și spirit camaraderesc ale lui 
Topescu, dar și vorbele sini 
prea lipite de peliculă, de fap
te. Rareori se Încearcă o salu
tară desprindere — cum a fost 
cazul excelentei introduceri la 
probele de natație. Se folosește 
cam zglrcit „literatura" Olim 
piadei, cum ar fi comentariile 
marilor specialiști, se confrun
tă avar punctele de vedere 
contradictorii, preferind u-sv 
expresia netedă, fără proble 
me, atottriumfătoare. Dar ți 
aceasta e o altă șagă Ia care 
intenționăm să revenim cinci 
serialul va ajunge ]a finalul 
său victorios. Poate că pină 
atunci nu vom mai avea nici 
o obiecție 7 N-ar fi tragic. Dar
— sincer — cred că mi-ar fi 
imposibil.

BELPHEGOR

Rever im argpra 
repcHaraa al j=z>on^r mxn cu 
cliera mr.wierzț—d fc '.ecăta- 
ră cu txgr izazm. Treixfie să 
arătăm că siăb acest aspect coc- 
curscl a consritmt. în general, 
o frumoasă reușită. Toate roti
țele angrena;ulii* au fixDcțâaaat 
bine, fiecare aca din corpul de 
ofimta s-a achitat cu brio de 
sarcinile awîe. Prim:; trei cla
sați au primit frumoasele pla
chete promise ce federație și — 
pentru prima oară — a fost 
editat și difuzat un program la 
o competiție de juniori mici! 
Cu un singur lucru nu ne pu
tem împăca însă : modul de în
registrare a sosirilor în probele 
de alergări (plat și garduri).

Pe distanța de 50 metri, 
tleții nici n-aveau timp să 
desfășoare bine și ajungeau 
capătul cursei. Finișurile
fost foarte strînse. uneori cite 
4—5 concurenți trecind linia de 
sosire la intervale insesizabile. 
Cum sâ fie departajați ? Este 
drept, judecătorii de sosire pot 
da uneori verdicte care să con
trazică o realitate evidentă. 
Dar, in cazul disputelor de e-

nici prin 
de sosire 
M. Ber- 

intrucit

a
se 
la 
au

• xJent echilibru, rum a fost ca
rol celei de sfmbătâ de la 50 m 
băieți. mecanismul imperfect al 
ochiului omenesc devine ine
ficace. Contestația depusă, pri
vind acordarea primului loc. nu 
a putut fi soluționată 
consu'ta.-'ea fotografiei 
făcută de antrenorul 
becaru (foto-amator).
pe peliculă fusese surprinsă si
tuația de la metrul 51. Și a- 
tunc:. doi atleți au fost clasați 
pe primul loc .la masa verde”, 
per.tru a se curma discuțiile.

în mod hotărit, înregistrarea 
sosirilor trebuie făcută cu mij
loace tehnice, cu aparate care să 
furnizeze sentințe inatacabile. 
Atunci cînd se cheltuiesc sume 
ridicate pentru organizarea unor 
competiții de amploare, este pă
cat să se risipească în van atî- 
tea eforturi. Una dintre solu
țiile posibile este și aceea a a- 
daptării „Telesid“-ului pentru 
dimensiunile sălii. Chiar de la 
concursurile următoare (cam
pionatele republicane de juniori 
mari și seniori), dar mai ales 
la concursul internațional de

sală (15—16 februarie), rezolva
rea sosirilor discutabile trebuie 
făcută pe baza consultării foto
grafiei.

Ad. IONESCU

DIN SĂLILE
DE ATLETISM

Cil BOXERII PE ZAPADA

O ZI OtlȘNUÎT*

U
b

pveps-rue fxcix-

de lecții la mănuși, eu fiecare 
sportiv tn parte. cei doi antre
nori au cerut time-out.

UN MECI DE PING-PONG 
CU PREMII

_Di wiw rrr dzpi fărio-z-z. 
dep.zjir-ez l« :e"cssf ie joe- 
bci. rrope—.: ea ca rr-c 
de zăpadă de tprarimatic n 
metru. Aici s-n d-spu'-t". nea 

«rprtze de foehai. rapb» 
n hndbăL Sa iuțe'.ege. ia m- 
ditn'.e amintite, oriee mișcare 
nacut «a efort deosebit. Ale
gerea celor dcrii echipe « d«: 
Tzlid bătaie de cap «azzexcri- 
lor. Pini te «rma cei _mcrf“. 
Ion Să-.iteseu (cat. grea) si 
Marin Constantinescu leat, semi
grea) «a fost numiți ^căp-.iaai“. 
Sănitescu a fost nemulțumit de 
„repartizare”. Craiovecnul a o- 
biectat că mereu trebuie să 
suplineatcă Rpsa de greutate a 
prichindeilor de la semimuscă 
(aluzie la Ganea ți Lumezea- 
nu), care i-au devenit coechi
pieri. Că pînă la urmă cei doi 
au asigurat victoria echipei sa
le, asta este altceva! Formați
ile : echipa I — Ion Sănătescu, 
Marin Lumezeanu, Petre Ga
nea, Patru Cojocaru și Horst 
Stumpf; echipa a II-a : Marin. 
Constantinescu. Ion Gydrfi, Alee 
Năstac, Vasile Ivan și Pavel Ne- 
delcea. Partida a fost aprigă. 
Fentele, plonjoanele, pasele spe
ciale și contraatacurile au carac
terizat „joaca” respectivă în 
care, după o oră, din trenin
gurile sportivilor ieșeau nori de 
aburi. Rezistența, forța și în- 
deminarea au fost solicitate la 
maximum.

Si Lumezeanu.

mori vedete, cobo-uu pania 
Conrf«>ti«e*eu. Stumpf. Cojo- 
cami. Ggdrfi
Tocmai rind v-o-.am si-ț apre
ciem pentru stilul curat, eu 
început si strige: „Maestreee. 
cum oprim 2” Răspunsul a fost 
prompt : „Aruncați-vă Și de
oarece viteza crescuse amețitor, 
vajnicii schiori an început să 
se lase ușor pe spate și astfel 
s-au oprit prin... cădere. Au 
fost zeci de urcușuri și cobo- 
rișuri. Cu cîteva zile înainte, 
Nedelcea a luat inițiativa con
struirii unei trambuline și ast
fel au început săriturile, în 
care recordul de doi metri a 
fost realizat chiar de... con
structor. Așa au trecut 90 de 
minute, țn drum spre cabană 
am asistat la o bătaie cu ză
padă între cei doi antrenori, 
învingător: Titi Dumitrescu, 
învinsul: Ion Chiriac, care a și 
argumentat : „E normal. E mai 
tînăr ea mine cu doi-trei ani, 
așa că..."

Lî 
tensd 
;ez nevoia unei relaxări. Dar, 
televizorul este defect de mai 
t-24 vreme. In lipsa „Sfîntu- 
isri”. idiep: au vizionat o par
adi de tenis de masă intre an
trenorul Dumitrescu și Parei 
Nedelcea. Loviturile lui Titi au 
‘ăcut ravagii și încinffdtorul a 
fost nispMtiz cu aplauze și cu 
o sticlă de— apă minerală. La 
ora 22. stingerea !

După retragerea sportivilor 
«* purtat o discuție cu cei 
doi antrenori. Am aflat că băie
ții muncesc mult, ci maiou! cu 
t-icolorul pe piept este rivnit 
de toți, 
comod : 
asigurat 
duce si 
tor-. -

Ața s-a 
nuiti, cum 
riac ți Titi Dumitrescu. O zi 
in care s-a muncit mult, cu con
știinciozitate, in care voia bună 
a fost prezentă, tar roadele acu
mulărilor de acum se vor vedea, 
sperăm, pe ringul „europene
lor”.

s/lrjitul unei zile de in
activitate fizică se sim-

Unul singur este mai 
Gydrfi, „dar", ne-au 

antrenorii. „TI vom a- 
el la același numi-pe

încheiat o zi obiș- 
au numit-o Ion Chi-

ODIHNA Șl NU PREA

O REPRIZA DE SCHI

prinz : odihnă

de după-amia- 
sală. Accentul

Destul ! au decretat antreno
rii. Toată lumea se echipează 
pentru schi. Un ura prelungit

După masa de 
obligatorie.

Antrenamentul 
ză a avut loc în
a fost pus pe remedierea unor 
deficiențe în tehnica boxerilor. 
S-a lucrat mult, cu răbdare și 
atenție. După circa două ore

P. OLTEANU

RECORD DE JUNIORI 
LA BRAȘOV

Intr-un concurs pe teren a- 
coperit, organizat la Steagul 
roșu, Sergiu Pat'ai (Lie. 2) a 
parcurs 50 mg în 7,4 s — per
formanță egală recordului re
publican de juniori. Pe locul 
secund, Gabor Bara (Tracto
rul) 7,5 s. Alte rezultate : lun
gime : V. Bureș 6,86, Ov Si- 
mionescu 6,60 (ambii de 
Lie. 2) ; triplu: L. Prigoci 
roșu) 13,53. (C. Gruia — 
resp. principal).

C. DOSA — 2,05 m 
LA ÎNĂLȚIME

In sala de sub tribuna 
dionului „23 August" din 
Mureș, cu prilejul primului 
concurs din acest an, Csaba 
Dosa (participant la J.O. din 
Mexic) și-a făcut un promi
țător debut competiționa), să
rind 2,05 m la înălțime. Re
cordul republican de sală la 
juniori este deținut din 1967 
de loan Șerban cu o perfor
manță de 2,06 m. (C. Albu — 
coresp.).

REZULTATE BUNE 
LA TIMIȘOARA

Pe pista acoperită a sta
dionului C.F.R., peste 150 de 
atleți din Arad, Reșița, Sîn- 
nicolaul Mare și Timișoara au 
participat la un concurs. 
S-au remarcat săritorii în 
înălțime juniori : Mihai Ne- 
gomireanu (Arad) 1,95 m —la 
băieți, Doina Cioflec (Tini.) 
1,52 m — la fete. Din cele
lalte rezultate: 50 m se
niori : Emil Tobias (Tim.) 
5.9; 50 mg junioare: Gerda 
Covaci (Tim.) 8,0. (P. Ar
can — coresp. principal).

...ȘI LA PLOIEȘTI
La concursul organizat de 

clubul Petrolul, cei mai buni : 
M. Chira și M. Preda — 1,90 
la înălțime, M. Zamfir — 
6,78 la lungime, Victoria Cîr- 
stea — 11,99 și Niculina Io- 
niță — 11,98 la greutate fete. 
(M. Bedrosian și M. Sima — 
corespondenți).

ia 
(St. 
co-

sta- 
Tg.

Clubul sportiv Olimpia 
aduce la cunoștință următoarele:

Incepind de la 1 februarie a.c. organizează un nou 
curs de inițiere la JUDO, pentru bărbați, femei, tineri 
și tinere.

înscrierile se primesc la sediul clubului din str. Labi
rint nr. 75, sector 4 (autobuz 42), statia Parfumului, tele
fon 22 00 58.

La stadionul clubului Olimpia, din șos. Vitan 168— 
190 (autobuz 35 și tramvai 26), telefon 2142 96. funcțio
nează un patinoar natural între orele 8—12 și 14—17.

Elevii și tinerii din cartierele Vitan. Văcărești. Du- 
dești, Mihai Bravu au acces gratuit.

invlr.sa
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LA ORIZONT, RETORUL
• Energetica Tr. Severin 

(locul 14 în seria a V-a a 
diviziei C) așteaptă cu în
credere returul competiției. 
Explicația ? După cum ne-a 
spus antrenorul Ion Robu, 
lotul a fost împrospătat cu 
cîteva elemente tinere, din 
pepiniera 
exemplu 
Georgescu, 
Vătuiu, iar o serie de jucă
tori bătrîni nu vor mai face 
parte din »ll"-le severinean. 
Pentru a avea o echipă dis
ciplinată, conducerea secției 
a recurs și la unele măsuri 
radicale. Astfel, jucătorul 
Bălă, care a dat dovadă de 
nenumărate ori de indisci
plină, a fost scos definitiv 
din lot.

O greutate în munca de 
pregătire o constituie faptul 
că biroul secției de fotba) 
nu 
se probleme administrative 
ale 
treburi sînt lăsate pe sea
ma

proprie, ca de 
juniorii Butaru. 
Piciu, Badea și

se interesează de diver-

echipei. Toate aceste

antrenorului.
GH. MANAFU. coresp.

//

împărtășite de dl. VICTOR DE WERRA, președintele

1.
Cricitoiu a părăsit echipa, 
plecînd din localitate, for
mația Minerul Lupeni a stat

După ce antrenorul Ilia

Cu acești patru tineri fotbaliști va 
returul campionatului. De la stingă la 
Ciugarin (20), Ștefănescu (18)

încerca Steaua să-și revitalizeze echipa și... jocul in 
dreapta : Tătaru II (21 de ani), Iordănescu (19),

Foto : V. BAGEAC
Cornel Cărare, 
structorul Ion 
foști jucători

ajutat de in-
Groza, ambii 
ai Minerului,

pe stadion toțizenți
19 jucători. în retur vor 
Părea la Minerul o serie

cei 
a- 
de

îndrumător 
tehnic. Acum însă lucrurile 

rezolvat, antrenorul

Bozin II, Gh. Kiss, G. Kiss 
(înaintași). ----- 
inclus în
Bokor.

GH. BRIOTA, coresp.

Probabil va fi 
lot și juniorul

au preluat conducerea echi
pei. Pregătirile se desfășoa
ră acum zilnic, fiind pre-

fotbaliști noi, cum sînt Lenu 
(de la Steagul roșu Plen ița), 
Popescu, Macavel, Polgar 
(toți de la Victoria Tg. Jiu) 
și Hlopeteki (de la A.S.A 
Tg. Mureș).

La aceștia se vor adăuga 
doi juniori, și anume: Co- 
toraș și Kelemen.

s. bAloi, 
coresp, principal

Echipa Uzinelor textile 
din Sf. Gheorghe (di- 

C, seria a VTII-a) și-a
Oltul 
vizia 
pus ca obiectiv pentru re
tur păstrarea locului fruntaș 
pe care l-a ocupat în tur 
(locul 3). Pentru atingerea 
acestui obiectiv, antrenorul 
M. Boriceanu a întocmit un 
program sever de antrena
ment pe care-1 respectă în
tregul lot. începîr.d de săp- 
tămîna viitoare, Oltul va sus
ține un număr de 10 me
ciuri de verificare. în com
pania unor formații de „C* 
și „B“, printre care, Torpe
do Zărnești. Carpați Sinaia, 
Poiana Cîmpina etc. Iată 
lotul care se află în pregă
tire : Fulop, Korodi, Simon 
(portari), Georgescu, Maksai, 
Lorincz, Bozin I, Dancsuly 
(fundași), Goga, Bardocz. Ke- 
resAes, Rakosi (mijlocași). 
Antal. Csosz, Selymesi, Hollo,

• Reîntorși zilele trecute 
de Ia Predeal, unde și-au 
început pregătirile pentru 
noul sezon, fotbaliștii de la 
Portul Constanța (divizia B, 
seria I) continuă antrena
mentele cu multă conștiin
ciozitate. Zilele trecute, de 
pildă, jucătorii, în frunte cu 
antrenorul Hașoti, au putut 
fi văzuți într-un cros voini
cesc prin apropierea portu
lui. La fiecare antrenament 
se lucrează intens (conform 
planului pe ziua respectivă) 
și nimeni nu-și menajează 
forțele, întrucit au un obiec
tiv îndrăzneț: ocuparea pri
mului Ioc în serie la încheie
rea campionatului! Progra
mul echipei este foarte 
cărcat: ptnâ la începerea 
turului se va ieși zilnic 
teren și mai tîrziu se 
juca cite două meciuri 
verificare săptămînal.

La ora actuală Portul Con
stanța dispune de următorii 
jucători: Manciu. Pițuru,
Popa — portari, Gheorgha- 
che, Alexe, Dan, Sîntimbrea- 
nu. Hula — fundași. Etern, 
Strîmbeanu. Cojocaru — mij
locași, Tănase, Caraman, Hu- 
mis, Bukkosi. Zamfir. Stan, 
Babu și Mănescu — ata- 
canți. Din cei 19 jucători 
portuari trei sînt transferați 
recent: Maneiu și Zamfir 
(de la Marina Mangalia) și 
Cojocaru (de Ia Marina Man
galia. mai înainte la Tehno- 
metal București).

în- 
re- 
pe 

vor 
de

lui „Association
In continuarea turneului în

treprins cu condeiul nostru re
portericesc, sintem azi în mă
sură să oferim cititorilor frag
mente din dialogul angajat cu 
unul dintre factorii de răspun
dere ai fotbalului elvețian.

Domnul VICTOR DE WERRA. 
președintele Federației de fot
bal a Elveției, a răspuns astfel 
întrebărilor ce i-am adresat:

— Pentru a vorbi despre pro
blemele fotbalului, se cuvine să 
știm tot ceea ce angajează obiec
tivele esențiale ale acestui sport; 
și eu le văd, în primul rînd, 
în realizarea unui vechi și im
portant deziderat : fotbalul tre
buie să devină un sport cu adevă
rat de masă. Trebuie luptat și 
pentru obținerea unei asemenea 
ameliorări calitative, incit să 
dispunem de un număr mare 
de jucători de elită. Realizarea 
acestor deziderate ne creează, 
la ora actuală, nouă, conducă
torilor federației elvețiene de 
fotbal, probleme dificile și per
manent înscrise pe agenda ac
tualității.

Una din marile dificultăți 
pornește chiar de la terenurile 
de joc. Afluența jucătorilor de 
fotbal a devenit o realitate — 
îmbucurătoare, în fond — că
reia noi îi facem tot mai dificil 
față, din cauza lipsei de tere
nuri de joc. Este util să reți
neți — ne spune interlocutorul 
nostru — că în Elveția, fiecare 
timp de joc este proprietatea 
administrației comunale, cu 
care cluburile au relații contrac
tuale de locație și de servituți 
directe pentru satisfacerea chel
tuielilor de amenajare și de în
treținere. De aici pornesc o 
seamă de necazuri, între care 
unul e fundamental: de cite 
ori se strică vremea, apar pla- 
carde la poarta stadionului sau 
a timpului de antrenament, cu 
demoralizantul anunț: „interzis 
a se juca !“

Este lesne de reținut ce pre
judicii morale, ce repercusiuni 
tehnice negative au asemenea 
interdicții, pentru pregătirea 
jucătorilor noștri, și, totodată, 
ce pagube bănești sînt provocate 
cluburilor.

Ne-am străduit să amenajăm 
terenuri speciale, sau, în orice 
caz, accesorii cu zgură pentru 
antrenament, dar demersurile 
noastre nu și-au aflat încă re
zolvarea, ceea ce e regretabil 
și profund dureros pentru noi. 
cei direct angajați în problemă

Suisse de Football”
Totuși, nădăjduim că progre
sele tehnice ne vor ajuta să 
promovăm, prin investiții pri
vate, scoase de sub incidența 
bugetului comunal, un sistem 
de terenuri din materiale plas-

WERRAVICTOR 
văzut de Neagu RADULESCU 
tice și gazon artificial. Este un 
procedeu nou, care tinde să re
zolve multe din aspectele ac
tuale ale problemei timpurilor 
noastre de joc.

— In concluzie, cu un 
ochi surîdeți și cu celălalt 
lăcrimați pentru că a avea 
mulți jucători e o bineface
re, dar lipsa de terenuri e, 
intr-adevăr, o nefericire. Ce 
alte probleme se pun în fața 
socceruiui elvețian Ia ora 
actuală ?

— N-avem antrenori, și asta 
frînează, se-nțelege, nu numai 
progresul fotbalului nostru, dar 
însăși desfășurarea vieții lui sub 
raport cantitativ. Începătorii, ca 
și evoluații în fotbal, încadrați 
în cluburile noastre, resimt lip
sa numerică a antrenorilor. Și, 
în egală măsură, n-avem nici 
arbitri. Desfășurarea unei com
petiții fără arbitri corespunză
tori e inimaginabilă. Totuși, rea
litatea este că noi nu dispunem 
de suficienți arbitri de fotbal, 
arbitri de toate nivelele recla
mate de fotbalul național

— Apreciați că fotbalul 
elvețian și, desigur, cel mon
dial au atins nivelul tehnic 
cel mai ridicat 7

— Nu se poate vorbi de 
plafon ideal. Marele secret 
jocul cu balonul rotund e
promovezi tehnica, fără să ne
glijezi pregătirea fizică.

Soluțiile noastre converg spre 
cele ale F.I.F.A. și U.E.F.A., ale

căror cursuri de antrenori și, 
totodată, de specializare la ni
vel superior, noi le considerăm 
menite să contribuie, in mod 
activ, la progresul fotbalului 
fiecărei țări în parte, și a fot
balului internațional, în ansam
blul lui.

— Și-acum, concret, ceva 
despre fotbalul românesc, 
astfel după cum il cunoaș
teți.

— Ca spectator care a urmă
rit jocurile echipei dumneavoa
stră naționale — în 1966, la 
București și în 1967 la Zurich, 
iar în 1968 pe cel de la Bucu
rești. prin intermediul televi
ziunii, mi-am format convinge
rea că slăbiciunile echipei ro
mâne sînt asemănătoare cu cele 
ale echipei elvețiene.

Aceleași ezitări in fazele de 
finalizare, aceeași timiditate în 
fructificarea unor acțiuni tru
dite, care au constituit investi
ții bine concepute. Nu e vorba 
aici de „ghinion"; totul se rezu
mă la deficiențe de tehnică in
dividuală si, în bună măsură, 
la carențe de pregătire colec
tivă.

Echipa României a învins, la 
București, cu 2—0. Dar ambele 
goluri au fost înscrise din faze 
fixe. Celelalte 
n-au avut nici 
gîndesc că noi 
rolul românilor 
Lausanne. Dar 
vom obține și noi victoria, ca și 
ei. măcar din faze fixe ?

V. FIROIU

acțiuni de atac 
un rezultat. Mă 
vom interpreta 
în meciul de la 
oare e sigur că

Ene Daniel, lansat in cursă spre gol... Fază din partida 
% amicală Dinamo Bacău — Știința Bacău

Foto : V. bOGDANEȚ

LA ORA BILANȚULUI
plicabile de cădere, primește 
serii demoralizante de goluri, 
foarte greu de recuperat.

Mi-aș îngădui să sugerez an
trenorilor dv. să acorde mai 
multă atenție pasei, element 
esențial, dar încă deficitar la 
majoritatea hocheiștilor

un 
în 
să

CRIȘUL LA PREDEAL
De s&ptâmîna trecută, fotbaliștii 

de la Crișul Oradea sînt oaspeții 
Predealului.

Antrenorul Anton Ferenczi și-a 
propus să asigure jucătorilor săi 
o bună pregătire fizică generală. 
Echipa efectuează cite două an
trenamente pe zi.

Pe stadionul din Predeal, oră- 
denil au susținut două meciuri 
de verificare, ambele în compania 
Rapidului. In primul joc, Crișul 
a cîștigat cu 2—1, iar la „revan
șă" s-a înregistrat un scor egal: 
2—2. v

Lotul echipei a fost completat 
cu Petrescu (de la C.F.R. Cluj), 
Birta (de la echipa de tineret re
zerve) și fundașul Lucacl, care 
și-a reluat antrenamentele după 
o absență de un an, cauzată de 
boală. De asemenea, și-a reluat 
pregătirile portarul Katbna, com
plet restabilit, în urma fracturii 
duble de maxilar, suferită în vara 
trecută. Buiuc a primit dezlegare 
centru Metalul Tr. Severin. s

VASILE SERE, coresp.

Aspecte din activitatea comisiilor județene Hunedoara și Arad
Comisiile județene de fotbal 

sînt, In aceste zile, în alertă...
Membri ai C.J.E.F.S., ai comi

siei județene de fotbal, reprezen
tanți ai cluburilor și asociațiilor 
sportive, fotbaliști, antrenori, ar
bitri, delegați ai federației etc. 
participă la ședințele plenare ale 
acestor comisii, care ~’â *
activitatea desfășurată 
cut.

Antrenorul
Braun-Bogdan, prezent 1 
țeîe comisiilor județene 
doara și Arad, ne-a prezentat, in 
rezumat, principalele aspecte ale 
activității fotbalistice din județele 
sus amintite.

analizează 
anul tre-

emerit Coloman 
Ia ședin- 

; Hune-

PARALELE
Din capul locului, să consem

năm surpriza : Hunedoara repre
zintă o puternică bază de masă 
a fotbalului, întrecînd pe linia 
aceasta județul Arad, vechi leagăn 
ai socceruiui nostru. De reținut, 
In primul rînd, faptul că numă
rul echipelor de seniori din 
județul Hunedoara (51) îl depă
șește pe cel al Aradului (43) 1

Dar, să facem șl alte comparații.
JUDEȚUL HUNEDOARA — o e- 

chipă In divizia A (Jiul Petroșeni, 
locul 5), una în divizia B (Meta
lul Hunedoara, locul 6, seria a 
II-a), șase In divizia C (Știința 
Petroșeni, locul I. seria a Vl-a ; 
Minerul Lupeni, locul 2, seria a 
V-a ; Victoria Călan, locul 4 . 
Mureșul Deva, locul 6; Aurul 
Brad, locul 7; Minerul Ghelar. lo
cul 10 — toate în seria a Vl-a), 
un campionat Județean cu 14 for
mații, trei campionate municipala 
(Deva, Hunedoara, Petroșeni), 
două campionate orășenești (Brad, 
Hațeg) și un campionat de juniori, . 
cu două serii.

JUDEȚUL ARAD — două echi
pe In divizia A (U.T.A., locul 1; 
Vagonul, locul 16), una în divizia 
B (C.F.R. Arad, locul 2, seria a 
II-a), un campionat județean cu 
13 echipe, un campionat munici
pal (Arad), un campionat de ju-

niori șl un campionat de copil cu 
9 echipe, împărțite în două serii. 
Se observă că. practic. întreaga 
mișcare fotbalistică a județului 
este concentrată în Arad.

Trecînd la capitolul antrenori, 
vom sublinia un lucru nefiresc ; 
în județul Hunedoara nu există 
încă un colegiu al antrenorilor ! 
Deci, nimeni nu se interesează de 
ridicarea 
celor 25 
vează în 
teresează 
cadre.

Din acest punct de vedere. Ara
dul, cu cei 34 de antrenori ai 
reuniți într-un for județean, 
mai bine.

CÎND 
SE

Din dările 
în cadrul ședințelor _ 
reieșit insuficientul control exer
citat de comisiile respective în 
ceea ce privește desfășurarea cam
pionatelor județene și de jun’ori. 
în aceste campionate s-au înre
gistrat neprezentări. acte nespor
tive. contestații etc. Numai ’n se
zonul de toamnă, comisia județea
nă de fotbal Arad a dictat sus
pendări însumînd... 10 ani !!

în ambele județe, numărul arbi
trilor este prea mic, aceștia ne- 
putînd acoperi nevoile dumini
cale. Comisiile județene nu au 
organizat. însă, cursuri de califi
care, complăcîndu-se în situația 
de a suprasolicita anurxuți arDitri, 
delegîndu-i la două meciuri pe

Dumitru VISAN
p.S. Formația de juniori U.T.A.; 

campioană națională în 1968, ac
tivează... ÎN CAMPIONATUL DE 
SENIORI al municipiului Arad ! 
Se pune întrebarea : cum își va 
apăra U.T.A. titlul de campioană 
națională, cîștigătoarea campio
natului județean de juniori fiind 
singura formație îndreptățită să 
reprezinte Aradul în faza superi
oară, pe țară ?

nivelulul profesional al 
de antrenori, care acti- 
județ, nimeni nu se În
de formarea unor noi

săi 
stă

PARALELELE... 
ÎNTILNESC !
de seamă, prezentate 

plenare, a

români au făcut un progres
cu totul notabil

In cadrul programului de pre
gătire pentru participarea la 
turneul grupei B a campiona
tului mondial, selecționata de 
hochei a României a susținut 
luni un foarte important joc- 
test, întîlnind formația „Auto
mobilist" Sverdlovsk, aflată în 
plutonul primelor șase echipe 
din Uniunea Sovietică,
rii" tiu venit la. București 
reolați de două rezultate cu 
tul remarcabile obținute 
campionatul U.R.S.S. : 6—0
T.S.K.A. și 5—4 cu Himik Vos- 
kresensk. care le-au permis să 
ocupe acum locul 5 în ierar
hia primei ligi hocheistice 
vietice. Iar jocul practicat 
Capitală a onorat pe deplin 
putația de care se bucură

impetuos 
22 ani!), 
bucureș- 
mai reu- 

spectacole 
pe pali-

,$ofe- 
au- 
to- 
în 
cu

so
ia 

re
d

LOTO
CONCURS SPECIAL 

PRONOEXPRES 
LA 5 FEBRUARIE ,1969 
La 5 februarie 1969, Ad

ministrația de Stat Loto-Pro- 
nosport organizează al doilea 
concurs special Pronoexpres 
din acest an.

Punctele de atracție ale 
acestui concurs special, care 
se desfășoară după formula 
tehnică „5 din 45“ sînt:

— Acordarea de autoturis
me .Volga", „Dacia 
„Moskvici 408“ cu 
si radio în număr 
TAT.

— 20 autoturisme
gere la sorți: 1
2 „Dacia 1100“. 6 
408“ cu 4 faruri și radio, 
5 .Skoda 1000 M.B.“ și 5
.Trabant 601".

— 50 excursii la Istanbul 
de circa 10 zile.

— Premii obișnuite, supli
mentare și speciale în bani.

Participînd
15 lei aveți șanse mari de 
cîștig.

Nu uitați! La concursul 
special Pronoexpres din 5 fe
bruarie se participă și pe 
bilete 5O»/o.

Marți, 4 februarie, este 
ULTIMA ZI pentru procu
rarea biletelor. ____  .

PRONOSPORT
după Ier- 
rugat pe 
sovietice,

mâni. Trimiterea și recepționa- 
rea defectuoasă a pucului anu
lează foarte multe acțiuni care 
în faza lor de început sînt ex
celent concepute și promit să 
se soldeze cu goluri.

Poate că ar mai trebui stu
diată și revizuită acea compli
cată „alchimie" a schimburilor, 
eliminîndu-se unele tendințe 
formale („toți trebuie să joace, 
de aceea s-au echipat") și ra- 
cordîndu-se acest drept, acordat 
de regulament, strategiei și tac
ticii întregii partide. A-i rula 
strict mecanic pe jucători, sau 
a face schimburile sub impe
riul inspirației este total gre
șit.

Nu pot încheia aceste rîn- 
duri fără să subliniez ospita
litatea desăvîrșită cu care am 
fost întîmpinați, căldura cu 
care ne-a primit publicul, fă- 
cîndu-ne să plecăm din aceas
tă tară cu amintiri 
mai frumoase.

Și acum, succes 
na" 1

E. PETRE, coresp.

MIERCU- 
BULGARIA

Valeriu

dintre cele

la Ljublja-

CHIOSE

ASTAZI : AVÎNTUL 
REA CIUC

(TINERET)
Sosiți miercuri în Capitală, 

tinerii jucători bulgari s-au 
deplasat în aceeași zi spre 
Miercurea Ciuc, unde își vor 
începe astăzi turneul în țara 
noastră, întîlnind echipa lo
cală Avîntul. în continuare, 
selecționata oaspe va evolua 
la Poiana Brașov, sîmbătă și 
duminică, în compania echi
pei de tineret a României.

EPITOK BUDAPESTA — 
IN TURNEU

La invitația asociației spor
tive Avîntul Miercurea C;uc, 
formația maghiară Epitok Bu
dapesta va efectua între 4 și 
9 februarie un turneu de 
mai multe jocuri în țara 
noastră. Oaspeții vor evolua 
la Miercurea Ciuc, Gheorghi
eni și Odorheiul Secuiesc, ur-

mînd ca în ziua de 7 februa
rie, atunci cînd se împlinesc 
40 de ani de la disputarea 
primului meci de hochei în

INTRE
MANTINELE...

Miercurea Ciuc să participe 
la un turneu ce se va orga
niza în acest oraș alături de 
selecționata de tineret a Ro
mâniei, Tîrnava Odorheiul 
Secuiesc și Avîntul M. (Siuc.
CUPA „INFORMAȚIA HAR

GHITEI" A REVENIT 
AVÎNTULUI M. CIUC

Desfășurată din inițativa 
organului de presă județean,

1100“,
4 faruri 
NELIMI-

prin tra-
„Volga", 

„Moskvici 
Și u

pe bilete de

această competiție s-a bucu
rat de participarea a patru 
formații. Pe primul Joc s-a 
situat Avîntul Miercurea Ciuc, 
care în ultimele două etape 
a învins pe Avîntul Gheor
ghieni cu 11—3 și pe Tîrnava 
Odorheiul Secuiesc cu 7—2.

RENAȘTE HOCHEIUL 
IN VALEA JIULUI

Recent, am primit de la 
corespondentul nostru St. Ko- 
nyicska din Petroșeni o scri
soare prin care acesta ne a- 
nunță că echipa de hochei 
Preparatorul Lupeni și-a în
ceput antrenamentele, sub în
drumarea unui vechi iubitor 
al acestui sport, tehnicianul 
Victor Ardeleanu, în clișeu, 
tinerii hocheiști de la Prepa
ratorul Lupeni înaintea unui 
antrenament.

• Astăzi este ULTIMA ZI 
rezervată participării la tra
gerea LOTO de mîine 31 ia
nuarie, care se va desfășura 
după o nouă formulă teh
nică.

La această tragere și în 
continuare se vor 
extrageri duble 
mări considerabil 
cîștig.

Participați la 
LOTO de mîine 
atribuie premii și 
lor cu 2 numere cîstigătoare.

PRONOEXPRES
Tragerea concursului nr. 5 din

29 ianuarie 1969. Extragerea I : 2 
17 3 36 45 24. Fond de premii : 
441.320 lei.
30 44 3 20 
358.198 lei.

efectua 
care vor 

șansele de

tragerea 
la care se 

variante-

Extragerea a II-a : 39 
19 24. Fond de premii :

LOTO
întragi și sterturi de laPremiile . . ____

tragerea din 24 ian. 1969.
Categoria I : 1 variantă a 130.701 

lei și 2 variante a 32.675 lei; a II-a: 
5 a 18.193 lei și 12 a 4 548 lei; a 
Hl-a : 224 a 650 lei și 297 a 162 
lei ; a IV-a : 521 a 337 lei și 791 
a 84 lei; a V-a : 1204 a 174 lei și 
1865 a 43 lei.

Premiul de categoria I în valoa
re de lei 130.701 a revenit partici
pantului MOLDOR IOAN din Ti
mișoara.
• Locul și ora tragerii Loto de 

vineri 31 ianuarie 1969 au fost 
schimbate. Tragerea va fi televi
zată în direct din studioul Tele
viziunii la ora 18, în loc de 19.30 
cum a fost anunțată inițial pen
tru strada Doamnei nr. 2.

cest colectiv tînăr si 
(media de vîrstă — 
oferind spectatorilor 
teni unul dintre cele 
șite Și mai complete 
hocheistice urmărite 
noarul „23 August”.

La cîteva minute 
minarea jocului l-am 
antrenorul echipei
S. A. MITIN. să ne împărtă
șească cîteva impresii culese 
în timpul turneului din Ro
mânia.

Mitin, astăzi un bărbat la 
vreo 45 de ani, a fost vreme 
îndelungată echipier al forma
ției „Aripile Sovietelor" unde 
a făcut o linie de mare efica
citate cu Gurîșev si Hlîstov, 
două stele binecunoscute ale 
crosei și pucului. Apoi a fost 
antrenor al acestei echipe, care 
l-a consacrat, și în această ca
litate ne-a vizitat țara cu cîți- 
va ani în urmă. Acum, con
duce pregătirea hocheiștilor din 
Sverdlovsk, oraș în care 
spune că țîncii învață întîi 
patineze și după 
meargă !... Părerile 
d-sa ni s-au părut 
interesante și de

„Fără falsă curtoazie, ci la 
modul cel mai sincer, pot spu
ne că în răstimpul scurs de 
cînd am văzut ultima dată e- 
chipa română, hocheiștii dv. au 
făcut un progres cu totul no
tabil. Ei alcătuiesc astăzi o for
mație redutabilă, care gîndește 
pe gheață, cunoaște destul de 
bine geometria complicată a 
hocheiului, se apără cu singe 
rece și atacă impetuos.

Din păcate, echipa este încă 
inegală pe parcursul celor 60 
de minute, are momente inex-

DUPĂ PRIMA MANȘA A CAMPIONATULUI DIVIZIEI B

CE A FOST BUN Șl CE A FOST RAU
manșe, diferite consta-

Odorheîul Secuiesc (tu- 
apoi, la Gheorghieni (re-

se 
să 
să 
de 
de

aceea 
expuse 

deosebit 
instructive :

Aflat la prima ediție, cam
pionatul diviziei B la hochei 
a prilejuit, după consumarea 
primei 
țări.

La 
rul și,
turul) am întilnit spectatori cu 
dragoste statornică pentru acest 
dinamic sport de iarnă. La fie
care reuniune au fost prezenți 
sute și sute de oameni, tineri 
și vîrstnici, care au urmărit 
meciurile nu din tribune co
mode și cu pauze petrecute la 
bufetul cu preparate calde ca 
la București, ci stînd în pi
cioare pe grămezi de zăpadă, 
înfruntind, seară de scară, un 
ger puternic.

în returul primei manșe s-a 
observat în evoluția echipelor 
un evident progres tehnic. Sal
tul calitativ înregistrat de cele 
cinci competitoare se datorește 
continuității în joc, unele echi
pe, ca de exemplu cea din Tg. 
Secuiesc, debutantă în campio-

nat, mareînd de la o etapă la 
alta un spor calitativ. Prin 
urmare, explicația evoluției as
cendente a echipei ~ 
rul din Tg. Secuiesc 
antrenată de fostul 
Stelei, Iuliu Hollo), 
nunchiazâ un grup de tineri 
ambițioși, trebuie căutată în 
primul rînd, în continuitatea 
întîlnirilor susținute, cît și în 
experiența acumulată pe par
cursul competiției. De aici re
iese necesitatea (mai ales că 
gerul persistă, menținînd ghea
ta naturală) continuării jocuri
lor în intervalul dintre manșele 
campionatului, contractîndu-se, 
deci, cit mai multe jocuri ami- 
cale. O sugestie : ar fi bine ca 
echipele din divizia A sau lo
tul național de tineret să se 
deplaseze la Odorheiul Secu
iesc, Gheorghieni și 
spre a împărtăși din 
și cunoștințele lor și 
din aceste centre.

TINERETUL 
PE PRIMUL PLAN

Cooperato- 
(condusă și 
atacant al 

care înmă-

Sighișoara, 
experiența 
jucătorilor

Cooperatorul Tg. Se- 
Avîntul Gheorghieni, 
Rădăuți și Tîrnava O- 
Secuiesc. întrecerile au

în privința promovării tine
retului, recordul îl deține echipa 
Șurianul Sebeș Alba, care pre
zintă în lot 10 elevi. Urmează 
în clasamentul celor mai tinere 
formații 
cu iese. 
Metalul 
dorheiul
constituit pentru tinerii hocheiști 
un bun prilej de afirmare. în 
mod deosebit s-au remarcat B. 
Kemenes (Avîntul Gheorghieni), 
I. Laszlo (Tîrnava Odorheiul 
Secuiesc), D. Moroșan ș.a. care, 
dacă vor fi supuși unei pregă
tiri atente, se anunță ca jucă
tori de nădejde.

Și acum, cîteva cuvinte des
pre arbitraj. La început fiind 
4 și apoi 6 arbitri de centru 
delegați la prima manșă aceș
tia au făcut un adevărat tur 
de forță, conducînd uneori 

două meciuri, unul după altul,

pe un ger de pînă la —25’. Pen
tru tinerii M. Presneanu (Bu
curești) și Gh. Tașnadi (M. 
Ciuc), întîlnirile de la Odor
heiul Secuiesc au însemnat un 
serios examen, pe care l-au ab
solvit cu calificativul foarte 
bine. Aceeași apreciere ar fi 
primit-o și cuplul C. Sgîncă— 
Gh. Mureșanu (București), care 
a arbitrat partidele decisive 
dintre Avîntul Gheorghieni și 
Tîrnava Odorheiul Secuiesc, 
dacă în returul de la Gheor
ghieni nu ar fi închis ochii la 
unele infracțiuni ale localnici
lor.

★
Sperăm că organizatorii, ofi

cialii și sportivii vor trage în
vățămintele care decurg din 
desfășurarea primelor întreceri 
și, în consecință, ne vor da pri
lejul să vorbim numai în ter
meni favorabili despre urmă
toarea manșă a campionatului 
diviziei B.

Tr. IOANITESCU



OPINII TEHNICO-TACTICE DESPRE RUGBYUL FRANCEZ
Roșie în Franța des- 

serie întreagă de pro- 
noi, foarte importante 
rugbyul românesc, de 

— după părerea mea —

Jocurile susținute de echipa 
Grivița 
chid o 
bleme 
pentru 
care
trebuie să se țină seama pentru 
a ne putea menține, în viitor, 
la nivelul cerut de tradiția și 
valoarea performanțelor, la ni
velul cerințelor actuale ale rug- 
byului mondial. Iată, după re
centul turneu în Franța, cîteva 
puncte de vedere : ,

In ceea ce privește organiza
rea jocului din pozițiile fixe și 
acțiunile spontane, ele sînt cu
noscute bine și de jucătorii no
ștri. Deosebirea dintre jocul 
francezilor și cel al nostru con
stă în anticiparea și participa
rea totală a jucătorilor în ac
țiuni. Fiecare jucător trebuie 
să fie un bun organizator de joc 
și să creeze, astfel, faze variate 
și periculoase în orice moment.

Două noi victorii

A FOSE DESTUL DE DIFICIL

INternationĂLA
Marți seara s-au înapoiat 

din Suedia luptătorii dina- 
moviști (toți' componenți ai 
lotului național de „greco- 
romane") care au participat 
la un mare turneu interna
țional în orașul Klippan, ală
turi de reprezentativele Nor
vegiei, R. D. Germane. Da
nemarcei, R. F. a Germaniei, 
Poloniei, Suediei și a echi
pei locale C.S. Klippan. Fiind 
vorba de primul concurs din 
acest an, și, totodată, de sin
gurul înaintea apropiatelor 
campionate mondiale (1—10 
martie), l-am rugat, chiar pe 
aeroport, pe antrenorul fe
deral Ion Corneanu să ne 
răspundă la cîteva întrebări

— Mai întîi, ce părere 
aveți despre concurs ’

— A fost o competiție des
tul de dificilă. Toate echi
pele au avut în componență 
luptători valoroși aflați în 
vederile antrenorilor pentru 
„mondiale" și Jocurile Olim
pice din 1972. De altfel, pe 
mulți dintre sportivii care 
au concurat la Klippan i-am 
văzut evoluînd și la Ciudad 
de Mexico: K. Pohl și J. 
Klinge (R.D.G.), M. Poikala 
și J. Karlsson (Suedia), 
Kwiecinski (Polonia) ș.a.

— Deoarece aceasta 
fost prima competiție

care s-a concurat în ca
drul noilor categorii de 
greutate, ați constatat, 
cumva, un coeficient mă
rit de dificultate a luptei ?

— Evident. Pentru că s-au 
aflat, față în față, sportivi 
..plasați” mult mai aproape 
de greutatea lor obișnuită. 
Nu uitați că pînă anul aces
ta unii luptători erau nevoiți 
să slăbească foarte multe 
.kilograme.

— Aceasta presupune că 
lupta a fost mult mai di
namică și deci numărul 
avertismentelor s-a redus ?

— într-adevăr, lupta a 
crescut considerabil în di
namism. Cu toate acestea, 
arbitrii au dictat avertismen
te în stînga și în dreapta. 
Orice moment de luptă fără 
procedee tehnice — finaliza
te sau nu — a fost sanc
ționat cu avertisment. Așa
dar, atenție 
C.M. !

— Cum 
luptătorii

— Apreciez 
foarte bine, îndeosebi Baciu, 
Martinescu și Berceanu. Lo
cul I pe națiuni „spune” su
ficient, cred. Doar o preci
zare: pe locul 
eu 11 p și pe 
cu 10 p.

De asemenea, există o mare 
deosebire în ceea ce privește 
rapiditatea tuturor jucătorilor, 
care au o viteză de reacție foar
te bună, indiferent de post, fie
care fiind, din această cauză, 
foarte periculos. La aceasta se 
mai adaugă o execuție tehnică 
foarte rapidă.

înaintașii francezi joacă gru
pat, în plină viteză, fiecare cău- 
tînd să pătrundă în forță fără 
a pierde balonul, 
țiune inițiată de 
nu participe cel 
jucători grupați 
Despre așa-zisul 
pare că el nici nu există, 
oarece este făcut în plină miș
care, cu acțiuni ofensive ce ur
mează imediat, pînă în momen
tul cînd se reușește să se gru
peze înaintarea adversă și nu
mai atunci balonul este scos, 
prin surprindere, și dat liniei 
de treisferturi.

în tot timpul, în jocul echi
pelor franceze se văd cele două 
compartimente cu atribuțiile lor 
precise : legătura dintre cei doi 
mijlocași este ireproșabilă, li
nia de 3'4 fiind pusă, astfel, 
în poziții variate și ușoare de 
atac. în general, francezii au pe 
3/4 jucători îndrăzneți, incisivi, 
cu multă personalitate în joc.

La frumusețea și eficacitatea 
jocului practicat de ei contri
buie din plin și arbitrii care 
conduc meciurile mult mai larg 
decît o fac ai noștri. Ei nu 
fluieră greșeli ce se fac rar 
(exemplu: introducerea balo
nului în grămadă, dublarea u- 
nui înaintaș Ia margine etc.), ci 
numai situațiile in care echipa 
își face, din acestea, un sistem.

La ’noi, arbitrii procedează 
invers, așteptind adesea greșeli 
fără importanță pentru desfă
șurarea jocului, pentru a da lo
vitura de pedeapsă și a hotărî, 
astfel, victoria sau înfrângerea, 
în acest fel, ei opresc multe 
faze ofensive.

Aceste observații le-am făcut,

Nu există ac
ei în care să 
puțin cu 
pe cîțiva

„maule"

5—6 
m!.
se 

de-

în afara jocurilor noastre di
recte, urmărind și cîteva par
tide din campionatul francez.

Din cele arătate, se impune 
îmbunătățirea arbitrajelor, in
troducerea, în echipă, a unor 
jucători cu viteză bună de reac
ție și ridicarea valorii tehnice a 
tuturor rugbyștilor.

Vorbind de jocurile noastre 
pot aprecia că echipa Grivița 
Roșie a avut, în primele două 
întiiniri, adversari foarte tari, 
cu nu mai puțin da 8 jucători 
internaționali A și B. Și, totuși, 
noi ne-am impus tactic, reușind 
rezultate valoroase. Datorită 
tocmai valorii arătate de echipa 
noastră, am primit oferte de 
a susține, la sfîrșitul anului, 
trei jocuri, pe care le va orga
niza cunoscuta echipă Beziers, 
urmind să mai jucăm cu Auch 
Și S.U. Agen.

In altă ordine de idei, aș vrea 
să arăt că tot timpul echipa 
noastră a fost în centrul aten
ției ziarelor de specialitate, an
trenamentele ei fiind urmărite 
cu mult interes. De asemenea, 
ne-am bucurat de o primire ex
cepțională, întîlnind peste tot 
oameni care au arătat multă 
simpatie pentru sportul nostru, 
pentru poporul român.

Gh. PiRCĂLABESCU 
maestru emerit al sportului

mărită pentru

s-au comportat 
noștri ?
că majoritatea
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BOBERII ROMÂNI VOR ASALTA
LOCURILE FRUNTAȘE

(Urmare din pag l) 
De altfel, aViul trecut, la Cervi- 
nia, făcînd echipă cu Stavara- 
che, a ocupat un onorabil loc 7. 
De data aceasta, el și-a ales un 
partener tot din Sinaia, pe me
canicul de teleferic Dumitru 
Pascu (24 de ani). Celelalte 
două echipaje, care-și continuă 
pregătirile nocturne la Cortina 
d’Ampezzo, sînt formate din 
bucureșteni : șoferii Gheorghe 
Șandru (21 de ani) și Nicolae 
Stavarache (23 de ani), fostul ci
clist și desenator tehnic Dragoș 
Panaitescu (24 de ani), împreună 
cu mecanicul Marius Gurgiu 
(25 de ani).

Din cauza vremii (la Cortina 
d’Ampezzo ninge intermitent), 
nu s-au efectuat, pînă acum,

printre primele

unde n-a pălit 
Jocurilor Olim- 
Eugenio Monti,

C. CHIRIAC

pe cehoslovaca Vo- 
Lidera turneului, 
Timmer, a între- 

compatrioata sa 
în clasament con-

II — Suedia,
III — R.D.G.

ro-

hibernal al copiilor și tineretului suedez

ADEVARATA FINALA DE LA „COUBERTIN"...

românești, 
la Beverwijk

HAGA, 29. — Șahista
mancă Alexandra Nicolau a 
obținut a cincea victorie în 
turneul de la Beverwijk, în- 
vingînd-o 
kralova. 
olandeza 
rupt cu 
Vreeken.
duce Timmer cu 6 p (1), ur
mată de Nicolau — 6 p, Vo- 
kralova — 5 p. etc.

în runda a 12-a a tur
neului maeștrilor. Victor Cio- 
cîltea a ciștigat la olandezul 
Kramer. Pe primul loc în 
clasament se află Honfi cu 
9'/? P. urmat de Kurajița — 
9 p, Scholl, Vesterinen — 
8 p, Ciocîltea, Cortlever — 
7‘/2 p etc.

decît patru coboriri, seara, în
tre orele 20 și 24. Tinerii ro
mâni s-au acomodat cu pista și 
au obținut (toate trei echipaje
le) rezultate 
10 înregistrate.

La Cortina, 
încă amintirea 
pice din 1956,
„îl volante rosso”, cel mai ce
lebru bober al ultimelor dece
nii, devenit proprietar al unor 
funiculare și director tehnic al 
lotului italian, face tot posibilul 
să întrețină, în stațiune, o at
mosferă sportivă plină de a- 
tracție pentru numeroșii turiști 
ce vin aici. Multiplul campion 
mondial, european și olimpic a 
urmărit, la antrenamente, pe 
tinerii boberi români, recunos- 
cîndu-Ie virtuțile și perseveren
ța cu care se pregătesc.

★

Mikael Ronsjo, în virstă de
12 ani, '•campionul mondial al 

fotbalului de masă
Sport de sezon, presupunînd 

arene cu terenul elastic și o tem
peratură adecvată rezistenței timp 
de două reprize în tribune, fotba
lul constituie în Suedia o per
manentă nostalgie în lungile luni 
ale iernii. Mai ales pentru copii 
șl tineret, a căror nevoie de miș
care fizică și activitate imagina
tivă nu sint epuizate de sportu
rile hibernale. Ca o compensație 
și, în același timp, ca un mijloc 
potrivit de stimulare a observa
ției, fanteziei și agilității, fotbalul 
de masă a luat o mare dezvoltare 
în întreaga țară, constitulndu-se 
clubul KP, al cărui creator și an
trenor principal este Jan Kilian, 
un polisportiv cu vastă experien
ță în fotbal, tenis și patinaj.

Jocul, pe cit de simplu, recla
mă o mare abilitate manuală și 
o atenție trează, dezvoltarea con
tinuă a preciziei de „șut". O masă, 
a cărei lungime variază intre 
90—120 cm, cu lățimea între 45—90 
cm, inchipuie terenul, cu cele 
două porți de aproximativ 18 era 
deschidere. Echipele adverse sint 
reprezentate prin nasturi de culori 
diferite, avind fiecare pe ele ima
ginea jucătorilor respectivi. Nas
turii, cu o circumferință de 3 cm, 
sint manipulați, la un capăt șl 
altul al mesei-teren, de cite un 
jucător, care reprezintă, capaci
tatea, forța șl geniul Întregii echi
pe... in virful degetului mijlociu.

-- El are posibilitatea de a cu
prinde pe toți cei „unsprezece" 
jucători ai săi, învață să gindeas- 
că in ansamblu și să-și cultive 
astfel spiritul de colaborare, care 
îl va face mai tirzlu să fie sau 
un foarte bun jucător sau, in 
orice caz, un spectator receptiv 
și, totodată, critic 
mărit — imi spune 
Kilian.

Jocul, ale cărui 
nu diferă de cele ale fotbalului 
de teren, a antrenat in ultimii 
ani mai multe mii de tineri și co
pii, făcind posibilă organizarea

unor turnee și campionate între 
reprezentanții diferitelor cartiere 
din Stockholm sau chiar între 
orașe. Ele au fost urmărite cu 
pasiune de un public alcătuit din 
mici și mari, fiind retransmise 
și de posturile de televiziune, Mi
kael Ronsjo, în virstă de doispre
zece ani, care s-a dovedit cel mai 
inteligent dintre jucători, a re
prezentat Suedia într-o competi
ție internațională și în Franța, 
unde tehnica și tactica lui au cu
cerit laurii tuturor întîlnirilor 
avute cu micii jucători francezi 
pentru țara sa. El este decretat 
azi, campionul... mondial al fotba
lului de masă, în care a demon
strat o iscusință, deocamdată, fără 
rival.

Am asistat la un antrenament al 
agerului Mikael Ronsjo, care 
cheltuiește o energie și o spon
taneitate remarcabile în joc, do
vedind o absolută siguranță

Supravegheat de antrenorul 
său, Jan Kilian, micul cam
pion suedez se antrenează

șu- 
un 
cu 
cu

al jocului ur- 
antrenorul Jan

reguli sportive

distanțelor și a direcționării 
turilor „balonului". — acesta 
nasture mal mic — urmărit 
atenție de un arbitru matur, 
un fluier adevărat.

Colecțiile de echipe, puse în cir
culație de clubul KP din Suedia, 
reprezintă cîteva din marile echi
pe internaționale 
portante echipe 
popularizează in 
rllor componența 
microbiști din sutele și miile de 
copii și tineri, pină la virsta de 
cincisprezece ani, care se pasio
nează pentru acest joc amuzant,, 
capabil să deprindă pe sportivii' 
sau spectatorii de mîine cu regu
lile și spiritul fotbalului, atît de 
popular in lumea întreagă.

George SBÂRCEA

șl cele mai im- 
suedeze. Ele 

rindurile școla- 
echlpelor șl fac

ILIE NASTASE
(Urmare din pag. I)

din vestul 
sfîrșitul lui

In- 
fe-

în alte orașe 
diei, pînă la i 
bruarie.

— Iar tu ?...
— Eu încep altă cursă, 

unul singur. îmi fac debu
tul peste Ocean, ca Ion Ți- 
riac acum doi ani. Mai în
tîi, seria de concursuri ame
ricane pe teren acoperit, care 
începe săptămîna viitoare cu 
open-ul de la Philadelphia 
și continuă, la Salisbury, cu 
campionatele „indoor" ale 
S.U.A.

— Spui de open. Cine joacă 
la Philadelphia ?

— în scrisoarea de invi
tație sînt menționați Laver, 
Rosewall, Gonzales, Emerson, 
Newcombe, Roche. Pilici și 
toți ceilalți supercampioni ai 
tenisului profesionist. Dintre 
amatori vor fi prezenți ame
ricanii în frunte cu Ashe 
și Pasarell, iar din Europa

de

au fost invitați Okker, Fra- 
nulovici, Kodes, Curtis (An
glia), T. Ulrich și fcu mine

— Apoi...
— ...vin concursurile din 

sud, Circuitul Caraibilor. Se 
joacă numai în aer liber. 
Curacao, Caracas, Baranquil- 
la, St. Petersburg-Florida, 
San Juan, Ciudad de Mexi
co... Aci, sau la Houston 
(Texas), mă voi opri pentru 
a lua drumul înapoi în Eu
ropa. Dar nu în patrie, ci 
la Roma, unde reîntîlnesc 
echipa noastră și pe Tiriac, 
bineînțeles, pentru a juca în 
campionatele internaționale 
ale Italiei. Va fi spre sfîr
șitul lui aprilie cînd voi fi 
din nou acasă.

Tinărul campion al Româ
niei ne privește cu ochi cu
minți, dar ageri, care lumi
nează chipul său bronzat, de 
autentic călător la tropice 
Va fi din nou primăvară 
cînd ne vom reintilni cu 
simpaticul Iliuță, O singură 
dorință — să ne trimită, de 
departe, numai vești bune

...in edifia 1969 a „Cupei Martini" la floretă s-a disputat 
intre campionul olimpic Ionel Drîmbă și fostul campion 
mondial de la Gdansk (1963) și Paris (1965), Jean Claude 
Magnan. Trăgătorul francez s-a revanșat, după eșecul său 
și al marii coaliții (Magnan, Revenu, Noel), dar disputa 
pentru intîietate, pe continent, și pe glob, rămine deschisă. 
Ea urmează să se tranșeze, fie din nou la Paris, în „Cupa 
Adrien Romei", fie in „Cupa Giovanini", însă și mai cert 
la Campionatele mondiale din Cuba, in septembrie.

In fotografie — cei doi matadori ai floretei mondiale, 
in plină bătălie, pe podiumul din sala „Pierre de Cou
bertin".

DUSSELDORF, 29. — în 
vederea întîlnirii cvadruple 
de scrimă, programată sîm- 
bătă cu reprezentativele Româ
niei, federația de speciali
tate a R. F. a Germaniei a 
alcătuit echipele pe care le 
va opune oaspeților în trei 
orașe (la Bonn : floretă fe
minin și masculin ; la 
Koblenz — sabie, și la Dus
seldorf — spadă).

Echipele cuprind pe lingă 
consacrați 
mente tinere în plină afir
mare și sînt formate astfel : 
F1 o re t ă - feminin : Heidi

Schmid. Ruth Armbrust, Ka
rin Giessemann, Helga Koch, 
Hella Gnaier ; masculin: 
Hein, Wessel, Reichert, Wal- 
de, Sensgorius ; Spadă: 
Bohnen, Beierstettel, Hehn, 
Behr, Muck : Sabie: Well- 
niann, Wiescheidt, Wolina- 
kowsky. Hohne, și Duschner.

La Cervinia a nins pentru 
prima dată în ultima săptămînă. 
Un strat de zăpadă de 10 cm 
s-a așternut în cursul nopții. 
Dar vrednicii îngrijitori ai pis
tei, cu mult spirit de sacrificiu, 
au curățat porțiunile principale 
și, în special, curbele. Depozitul 
subțire de nea, rămas încă în 
liniile drepte, a îngreuiat, fi
rește, puțin alunecarea la antre
namentele de astăzi. Ceea ce 
n-a împiedicat, însă, bobul roșu, 
pe care scrie România, să rea
lizeze, din nou, cei mai buni 
timpi în cele două manșe. îm
bucurător este faptul că a cres
cut viteza de start, că împinge
rea la plecare se face cu mai 
multă forță. în formula Panțu- 
ru — Focșeneanu — Țancov — 
Neagoe, s-au parcurs primii 
50 m în 6,21, iar în manșa a 
doua, în care Pătrașcu l-a în
locuit pe Țancov, s-au obținut 
6,31. încercăm să nu exagerăm 
nădejdile, ©ar în toate cercu
rile de aici, se face evident că 
favoritul nr. 1 al probei de 4 
rămine echipajul României. Se 
anunță redutabile și după an
trenamentele de azi echipajele 
Austriei și R.F.G.

Cu aceeași ocazie s-au putut 
primi cîteva răspunsuri de prin
cipiu privitoare la participarea 
unor echipaje străine la con
cursul internațional de la Sinaia 
unde, probabil, vor fi la start 
reprezentanți 
liei, Austriei, 
ței.

Principalele 
trenamentelor 
nia — manșa 1 : 6,21—47,78— 
1:14,32; manșa a Il-a: 6,31— 
48,12—1:14,43 ; Austria III — 
manșa I : 6,40—48,15—1:15,25 ;
manșa a Il-a: 6,65 — 48,65 — 
1:14,99 ; R.F.G. III — manșa I : 
6,27—47,75—1:14,61 ; manșa a 
Il-a : 6,31—48,01—1:15,16.

ai Elveției, Ita- 
Angliei și Fran-

rezultate ale an- 
de azi: Româ-

„TOUR DE L’AVENIR" i
10 ETAPE-1800 km!

J»

o serie de ele-

în cadrul concursului in
ternațional de patinaj viteză 
dotat cu „Trofeul Doria", 
desfășurat Ia Cortina d'Am
pezzo, norvegianul Dag For- 
naes a stabilit un nou record 
mondial în proba de 3 000 m 
cu timpul de 4:17,4. Proba 
de 500 m a fost cîștigată de 
vest-germanul Erhard Keller 
— 40,4. In proba de 1 000 m, 
victoria a revenit olandezu
lui Jan Bazen cu 1:25,6.

La Sofia s-a disputat primul 
meci dintre formațiile Spar
tak Sofia și S.A. Lyon, con
tând pentru optimile de - fi
nală ale „Cupei cupelor" la 
baschet masculin. Victoria a 
revenit baschetbaliștilor bul
gari cu scorul de 86—53 
(41—29).

MUNCHEN 29 (Agerpres). 
La Miinchen sint în curs de 
desfășurare lucrările de pre
gătire în vederea celei de-a 
XX-a ediții a Jocurilor Olim
pice. Marți, in cadrul unei 
conferințe de presă, Avery 
Brundage, președintele Comi
tetului internațional olimpic, 
oaspetele municipalității din 
Miinchen și al Comitetului de

organizare a Jocurilor de 
vară, a împărtășit punctele 
sale de vedere asupra dife
ritelor probleme organizato
rice. El s-a pronunțat in fa
voarea unei simplificări a 
protocolului J.O.. dar a recu
noscut că nu are multe șanse 
ca punctele sale de vedere să 
fie acceptate <le C.IO

ROD LAVER
CISTIGA FINALA>

DE IA BRISBANE

O GHEATA

„MINIOLIMPIADA

vor defila pe 
aprinsă chiar 
iimpică !

urma victoriei ima.e d:n „World 
Cup” 1966. Cei vizați au botărit 
să se întrunească pentru a dis
cuta înaintarea unei petiții că’.r» 
Ministerul de Finanțe. Ei moti
vează că este vorba de un pre
mia excepțional, remis cu tith> 
personal fiecărui jucător ți — 
în principiu — scutit de taxe. 
„De altfel. a țî—sâ precizeza 

■tarul eebioei. Bobby Moore.

Jean Claude Killy într-o nouă ipostază... Iată-1 pe popularul as 
al schiului francez, micșorînd sensibil viteza după coboririle m trombă 
pe pirtiile albe, sau virajele cu peste 100 km pe oră la volanul auto
mobilului de curse. într-adevăr, Kllly urcă acum zilnic in șaua unui 
mustang veritabil cu care turnează, în deșertul Colorado, într-un 

nou film serial din producția Hollywood-ului.

mondială, a avut surpriza de
zagreabilă de a descoperi în cu
tia de scrisori o notă din partea 
fiscului. Acesta reclama o taxă 
de aproximativ 400 lire sterline 
pentru cele 1 000 de lire ster
line încasate de fotbaliști în

SURPRIZA NEPLĂCUTĂ

In cursul ultimelor săptă- 
mîni, fiecare jucător al echipei 
de fotbal a Angliei, campioană

Peste 2 000 de copii intre 7 și 
15 ani vor participa anul acesta 
la cea de-a IlI-a ediție a „Mi- 
niolimpiadei”, care va fi inau
gurată la 2 februarie pe tere
nurile Universității Cuahute- 
moc din Ciudad de Mexico. Ei 
vor reprezenta pe cei mai mici 
locuitori ai diferitelor cartiere 
ale capitalei mexicane, fiind im- 
părțiți în 20 de delegații. „Mi- 
niolimpiada” prevede întreceri 
la patru sporturi: atletism, înot, 
ciclism și fotbal. Nu a fost omis 
nici un amănunt de organizare; 
drapelul național mexican va fi 
purtat dg fostul campion olim
pic de sărituri de la trambuli
nă, Joaquin Capilla, delegațiile

Tiparul I. P. „informația", sir. Brezoianu nr. 23—25, București

stadion și va fi 
și o... flacără n-

NEOBIȘNUITA

s-a 
in 
din

fruntea

1 000 DE MECIURI PENTRU 
„CHARLTON BROTHERS"

remarca: 
cursul 
cadrul

rinthians — 
șie Belgrad 
versidad —

Proba de simplu bărbați 
din cadrul turneului interna
țional „open” de tenis de la 
Brisbane a fost cîștigată de 
Rod Laver, care l-a învins 
în trei seturi (6—3. 6—4, 
7—5) pe spaniolul Andres 
Gimeno.

Turneele rezervate juniori
lor au fost cîștigate la mas
culin de J. Alexander (4—6, 
6—3, 8—6 cu Dent) și la 
feminin de Leslly Hunt (4—6, 
6—1, 7—5 cu J. Young).

PARIS 29 (Agerpres). — Organi
zatorii celei de a 9-a ediții a Tu
rului clclist al Franței pentru 
amatori („Tour de l’Avenir”) au 
dat publicității traseul competiție! 
ce se va desfășura între 11 și 21 
septembrie, în 10 etape. însumind 
peste 1 800 kilometri. Concurenții 
vor lua startul din Le Mans, vor 
traversa Normandia și Bretania, 
terminind cursa in Auvergne, la 
Clermont-Ferrand.

Iată ordinea etapelor : prolog la 
Le Mans — cursă contracronome- 
tru individual (10 km) ; etapa 1 : 
prima semietapă : Savigne l’Eve- 
que — La Ferte Mace (92,500 km): 
a doua semietapă, cursă contra- 
cronometru pe echipe <10 km) în 
localitatea La Ferte Mace : etapa 
a 2-a : La Ferte Mace — Cher
bourg (218 km); etapa a 3-a : 
Cherbourg — Saint Hilaire-du- 
Harcouet (180,5 km): etapa a 4-a : 
Saint Hilaire-du-IIarcouet — 
Paimpol (193 km); etapa a 5-a : 
Paimpol — Quimper (164,500 km); 
etapa a 6-a : prima semietapă : 
Quimper — Reguiny (110.5 km); 
a doua semietapă : Reguiny — 
Ploermel, contracronometru indi
vidual (41 km): etapa a 7-a : Plo
ermel — Angers (178,5 km); etapa 
a 8-a : Angers — Argenton-sur- 
Creuse (209,5 km); etapa a 9-a : 
Argenton-sur-Creuse — R i o m 
(206 km) ; etapa a 10-a : prima 
semietapă : Chatel Guyon — Cler
mont-Ferrand (138,5 km) ; a 
doua semietapă : „Circuit de 
Charade- (10 ture, in total 80 ki
lometri.

La cursă vor lua parte 12 echi
pe a cite 8 alergători (dintre care 
5 sub virsta de 25 ani). Printre 
țările Invitate se numără șl Ro
mânia.

ȘLi’/efer radio telefon^
turneul hexagonal dc 

fotbal de Ia Santiago de 
Chile, echipa Dinamo Mos
cova a învins cu scorul de 
2—1 (1—1) formația Univer- 
sidad (Chile). iar San Lo
renzo Amaigro (Argentina) a 

■spus cu scorul de 3—2 
!—1) de Steaua Roșie Bel- 
rad. înaintea ultimei eta

pe. care se va desfășura vi
neri, în clasament conduce 
Dinamo Moscova cu 6 p. ur
mată de San Lorenzo Amal
gro, Colo Colo — 4 p, Co- 

3 p. Steaua Ro- 
2 p șj Uni- 
P-1

Selecționata de hochei a 
U R.S.S. a dispus de Canada 
cu 3—2 (1—0, 1—1, 1—1) la 
Winnipeg, obținînd cea de-a 
șasea victorie consecutivă 
de la începutul turneului în 
Canada. Au marcat: Harla
mov. Petrov și Malțev, res
pectiv Danny O'Shea (2).

Una dintre cele mai faimoase 
perechi de fotbaliști-frați, Ja
ckie Charlton (Leeds) și Bobby 
Charlton (Manchester United! 
este pe cale să găsească un 
punct de glorie comun în cursul 
viitorului sezon. într-adevăr, 

posibil ca înaintea înche- 
sezonului fotbalistic 1969— 
fiecare din cei doi frați să 
înscris în palmaresul lui

LONGEVITATE SPORTIVA

este 
ierii 
1970 
aibă
cite 500 de meciuri susținute in 
campionat. Un record care fără 
îndoială nu va fi așa ușor de 
doborît.

Englezul Joe Deaktr. a ciștigat. 
in unnâ cu 61 de am. la Jocu
rile Olimpice din 1906. o medalie 
de aur în cursa de 3 mile. Astăzi, 
in virstă de 89 de ani, Deakin 
continuă să alerge in fiecare 
duminică o distanță de două mile, 
într-un parc londonez. „Nu inten
ționez să pun capăt acestor curse" 
a declarat veteranul atletismului 
britanic, care a ținut să precizeze 
că și medicul lui consideră aceas
tă activitate drept „cea mai bună 
rețetă ce i-o poate prescrie".

Cu prilejul 
atletism pe

unui concurs de 
teren acoperit, 

care a avut loc la Houston, 
jamaicanul Lennox Miller a 
ciștigat cu’-sa de 100 y, cu 
timpul de 9,5. Proba de să
ritură cu prăjina 
americanului Dick 
cu 5,18 m.

In runda a 17-a a campiona
tului unional de șah, care 
se desfășoară în prezent la 
Alma Ata, Holmov l-a în
vins pe Vasiukov, iar K!o- 
van a ciștigat la Nikitin. 
Restul partidelor s-au între
rupt. In clasament continuă 
să conducă A. Zaițev cu 
H P-

a revenit 
Railsback

meci deLa Paris, intr-un ____
fotbal între selecționate de 
juniori. Franța a învins Bel
gia cu 2—1 (1—0).

Intr-un meci internațional 
de handbal disputat la Oslo, 
selecționata masculină a Nor
vegiei a învins cu scorul de 
29—17 (15—7) reprezentativa 
Finlandei.
■
La Reykjavik, în revanșă, 
echipa masculină de handbal 
a Islandei a dispus de cea 
a Spaniei cu 25—17 (14—7). 
în primul joc, Islanda cîsti- 
gase cu 24—21.
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