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& Interviu cu ing. PASCU ZÎMBRAN, prim-vicepreședinte al Consiliului popular
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deprinderecotidiană
noi 

ni cuuluiiu HZ.IUU, uim care 
s-a dezvolta) avintul sportului 
răspîndit în cercurile largi 
ale populației de la orașe și 
sate s-a realizat aproape in 

timp cu apariția unei orien- 
în sociologie.

onstituirea unei direcții 
în educația fizica, din

i
I
i
I
I
I

Orașul de pe Mureș cu
noaște în anii puterii popu
lare, alături de celelalte a- 
șezări ale țării, profunde 
și înfloritoare transformări. 
Aradul, care a depășit cu 
peste trei decenii memorabi
la vîrstă de* 800 de ani. se 
situează — în zilele noastre 
— printre puternicele cetăți 
industriale ale socialismului, 
cu unități specializate în pro
ducția de strunguri și va
goane. ca și în cea textilă. 
In același timp, noua reșe
dință de județ își cultivă cu 
și mai 
țiile sale din domeniul social- 

ț cultural.

județean provizoriu Arad
ceste meleaguri, 
preocupările sale multiple, 
tov. P. Zimbran,

Cu toate

entuziast 
susținător și al acestui 
tor de activitate, nu a 
getat să ne ofere date 
nificative.

pe aportul voluntar al 
de cetățeni, am în-

mult succes tradi-

’ arie de activități
în care educația fizică și 
sportul ocupă un loc însem
nat.

Acum. în preajma impor
tantului eveniment de la 2 
martie, cînd localnicii se în- 
tîlnesc cu candidați! Fron
tului Unității Socialiste, par- 
curgînd rodnice 
luînd cunoștință 
realizări, ne-am 
inginer PASCU 
prim-vicepreședinte al Con
siliului popular județean 
provizoriu, pentru a ne schi
ța harta sportivă arădeană, 
a afla date noi despre pre
zentul și viitorul bazei ma
teriale a sportului de pe a-

bilanțuri și 
de viitoarele 
adresat tov.
ZÎMBRAN,

t' «k

sec- 
pre- 

sem-

con-— Este firesc ca în 
textul preocupărilor noastre 
social-culturale, să-i acordăm 
educației fizice și sportului 
atenția cuvenită. Răspundem 
astfel dezideratului unei so
cietăți înaintate, de întărire 
a sănătății poporului, de spo
rire a capacității 
intelectuale a 
nere.

fizice și 
generațiilor ti

bază materială 
ora actuală

— De ce 
dispune la 
sportul arădean șl ce rea
lizări locale au fost con
semnate în ultima vreme ?

i destul 
i toate 
sportive

de greu să 
amplasa- 
care 

ani în

— Ar fi 
enumerăm 
mentele i 
apărut în ultimii 
dețul nostru. Voi încerca, 
tuși, o scurtă trecere în 
vistă a unor obiective 
largă utilizare în acest 
meniu. Cu concursul foruri
lor sportive, al celor sindica
le și de învățămint, al or
ganizațiilor U.T.C., bizuin-

au 
ju- 
to- 
re-
de 

do-

du-ne 
miilor 
cercat să completăm un in
ventar care să țină pasul, 
în mai bună măsură cu ce
rințele și amploarea activită
ții de educație fizică și sport 
din așezările județului. în 
municipiul Arad, de pildă, 
s-a reamenajat sala de sport 
pentru jocuri și gimnastică, 
s-a construit o sală corespun
zătoare pregătirii boxerilor, 
ca și o modernă sală de te
nis de masă, s-a dat in fo
losință pista de atletism de 
la stadionul Gloria. Acestea 
sînt doar citeva piese care 
s-au adăugat la realizări, des
tul de recente și ele, ca să
lile de gimnastică de la 
Școala sportivă, liceele nr. 
1, 2 și 3, Liceul pedagogic, 
de Ia școlile generale, sala 
de lupte Vagonul, bazinul de 
dimensiuni olimpice, citeva 
popicării și numeroase tere
nuri simple de handbal, vo
lei și baschet, ca și unele 
baze nautice cărora trebuie 
să le aducem, insă. îmbună
tățiri substanțiale. Ieșind din 
granițele orașului putem să

Constantin ALEXE 
Neagoe MARDAN

(Continuare tn pag. a 2-a)
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Maestrul sportului Gheorghe Bălan (A. S. Armata Brașov), unul dintre cei mai 
buni schiori „alpini" ai țării.

ÎNCĂRCATUL WEEK-END
AL SCHIORILOR

•. Marele concurs de la 
Spindleruv Mlyn • „Cupa 
Poiana" — probe alpine (ju
niori) cu oaspeți de peste 
hotare • Fondiștii juniori se 
întrec în competiția interna
țională de la Bușteni • Alte 
mari întreceri interne: „Cupa
Județelor" (la Suceava) si 
„Cupa U.A.S.R." (la Predeal)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ION ALEXE

N. LINCA, GH 
M. DOBRESCU,

Trimisul nostru special, VICTOR BÂNCIULESCU, transmite:

ULTIME CLIPE DE DESTINDERE
• Artizanat montan intr-un tîrg datind din anul 

Palatul Municipal din Aosta ® Formația bobului
10001 • Momente emoționante la

de 4 care va lua startul la C. E
CERVINIA, 31 (prin telefon). 

Membrii delegației române au 
avut vineri o singură, ultimă și 
binemeritată zi de odihnă îna
intea startului oficial al Cam
pionatelor europene de bob 4 
persoane, care încep sîmbătă. 
Boberii români s-au deplasat la 
Aosta, capitala Regiunii Auto
nome Valle D’Aosta, unde au 
participat la două evenimente 
interesante, dintre care unul 
poartă o semnificație deosebită.

în cursul dimineții, boberii 
români s-au amestecat în mul
țimea de localnici, valdaostani, 
francezi și elvețieni, care au 
blocat lunga stradă Anselmo

TEHNICIENII CARE VOR AJUTA 
IA ORGANIZAREA „EOROPENELOR“

(un fel de Lipscani italian), tre- 
cînd în revistă exponatele unui 
străvechi tîrg artizanal, care se 
află la incredibila 969-a ediție 
anuală ! Pe un traseu lung 
și strimt, străjuit la capete de 
vestigii romane, Arcul lui Au
gust de o parte și Poarta Pre
toriană de alta, sportivii noștri 
au admirat operele manuale ale 
muntenilor din împrejurimi, de 
la obiecte utilitare pînă la crea
ții de artă naivă, în special în 
lemn, în ceramică, în fier for
jat. Plimbarea se termină obiș
nuit cu tradiționalul vin fiert 
roșu, sorbit din cupe de lemn, 
de la care, firește, sportivii noș
tri s-au abținut.

La ora prînzului, delegația 
română a fost primită la Pala
tul Municipal de către avocatul 
Giorgio Chanu, primarul Aostei, 
care a evbcat in cuvinte căldu
roase relațiile prietenești ce 
leagă orașul său de stațiunea 
montană românească Sinaia. 
Multă plăcere ne-a făcut ascul- 
tîndu-1 pe bătrînul inginer-șef 
al Municipiului, Binel, citind în 
românește versurile: „Românul 
are șapte vieți în pieptu-i de a-

ramă", pe care le-a învățat de 
la niște studenți români la Mi
lano. Aflînd că majoritatea bo-, 
berilor români sînt sinăieni. 
primarul Chanu a acordat o în
semnătate sporită acestei vizite, 
oferind oaspeților un fanion cu 
emblema orașului. în cursul 
conversațiilor au fost evocate 
posibilitățile unui schimb da 
sportivi între cele două locali
tăți, încercindu-se astfel o con
solidare a raporturilor dintre 
orașele înfrățite Sinaia — Aos
ta. Se 
Valea 
stradă 
giunii 
curs de stabilire o stradă cu nu
mele de Sinaia.

După o astfel de zi, plină de 
desfătare și de destindere, bo
berii români, reveniți la Cer- 
vinia. au purces la ultimele re
vizuiri ale boburilor, odihnin- 
du-se apoi, pentru proba grea 
care-i așteaptă începind de sitn- 
bătă dimineața, de la orele 8.

Antrenorul Pașovschi s-a o- 
prit asupra următoarei formule 
de echipaj, care va lua startul; 
Panțuru, Focșeneanu, Țancov, 
Neagoe.

știe că în stațiunea de pe 
Prahoyei există deja o 
Aosta ; și în capitala Re- 
Valle D’Aosta este în

Week-end-ul schiori
lor noștri se prezintă, 
fapt îmbucurător, deo
sebit de încărcat. Pri
ma competiție de care 
amintim — Spar tach ia
da de iarnă a Arma
telor din țările socia
liste, pe care o găz
duiește una din cele 
mai renumite stațiuni 

® montane din Cehoslo
vacia, Spindleruv Mlyn. 
Vor participa sportivi 

i din 
siria,

Qermană, Polonia, Mon
golia, Cehoslovacia 
România. In 
figurează. în 
sărituri de la 
lina mijlocie, 
km. slalom 
b i a 11 o n 
combinata nordică, fond 
15 km, slalom uriaș, 
ștafeta 4 x 10 km, 
coborîre. ștafetă biatlon 
și sărituri de la tram
bulina 
sportivii țării noastre 
se vor 
informațiile 
le deținem, numeroși 
campioni sau protago
niști ai luptei pentru 
titlurile naționale, iar 
faptul că și din cele
lalte echipe prezente 
la Spindleruv Mlyn 
vor face parte tot 
schiori din elita țări
lor respective, auten
tifică importanta și 
amploarea concursuri
lor.

La Poiana Brașov, 
.Cupa Poiana", compe
tiție alpină internalio-

U.R.S.S., Unga- 
Bulgaria, R. D.R.

program 
ordine, 

trambu- 
fond 30 
special, 

individual,

mare. Printre

număra, după 
pe care

nală rezervată junio
rilor, în care, alături 
de reprezentanții tine
rei generații din Ro
mânia. vor concura și 
juniori din Italia și 
R. F. a Germaniei. în 
program — slalom spe
cial. sîmbătă și slalom 
uriaș, duminică ; pri
mul în zona superioa
ră a Sulinarului, cu 
plecarea din împreju
rimile cabanei Cristia
nul Mare, cel de-al 
doilea pe Pîrtia Lupu
lui, cu plecarea tot 
din împrejurimile ca
banei Cristianul Mare.

La Bușteni, în cadrul 
„Cupei Caraimanul". se 
vor întrece tot juniori, 
dar în probele de fond. 
Pînă la ora actuală, 
nu sînt prezente în lo
calitate decît forma
țiile românești și cele 
din Bulgaria, dar, ori
cum, concursul este 
foarte interesant și va 
permite verificarea ti
nerelor noastre talente.

La Suceava, cei mai 
buni fondiști din țară 
(exceptîndu-i, firește, 
pe cei plecați peste ho
tare) își vor disputa 
„Cupa Județelor".

La Predeal, 
petiție sub 
entuziasmului 
râm. sub al unui nivel 
tehnic imbunătâțit față 
de alți ani — „Cupa 
UA.S.R.", eveniment 
major angrenînd pe 
cei mai buni schiori 
studenți care practică 
probele alpine.

o com- 
semnul 

și. spe-

lugoslavia-România in luna martie
• In activitatea de pre

gătire a campionatelor euro
pene vor fi angrenați o serie 
de foști boxeri care au re
prezentat cu cinste, de-a lun
gul anilor, culorile sportive 
ale țării noastre. Printre a- 
ceștia, ne face o deosebită 
plăcere să amintim citeva 
nume: Nicolae Linca, Gheor
ghe Negrea, Dumitru Ciobo- 
taru, Constantin Gheorghiu, 
Lucian Popescu, Gheorghe 
Fiat. Eustatiu Mărgărit, llie 
Dragnea, Mircea Dobrescu, 
Victor Șchiopu.

O telegramă sosită în cursul 
serii de vineri, anunță accepta
rea de către Federația iugoslavă 
de box a propunerii forului ro
mânesc de resort privind dispu
tarea unei întîlniri între pugi- 
liștii iugoslavi și români, pe 
data de 9 martie, la Belgrad, în 
cadrul pregătirilor pentru Cam-

V. Drăgan II provoacă 
pe I. Nica pentru 
„Centura Sportul"

După cum se știe, la 6 februarie 
lotul reprezentativ de box va e- 
voiua la Oradea în compania 
Fiugiliștilor din această localitate, 

n programul galei figurează, 
printre altele, partida dintre V. 
Drăgan și I. Nica (Oradea). Dră
gan ne-a vizitat Ieri la redacție, 
rugindu-ne să anunțăm provoca
rea pe care o lansează pugitistu- 
lui orădean, deținător al „Centu
rii Sportul" la categoria semlmus- 
că. Ceea ce și facem. Așadar, 
amatorii boxului din Oradea vor 
putea viziona șl un meci „cu 
miză", de mare atracție. Profi- 
ttnd de prezența lotului reprezen
tativ și la Craiova (8 februarie), 
sugerăm boxerului Emii Constan- 
tinescu din această localitate, să-1 
provoace pe deținătorul „Centurii 
Sportul1! ia categoria mijlocie 
ușoară. Ion Flțu.

pionatele europene pe care le va 
găzdui capitala României.

• Joi ne-a vizitat la re
dacție antrenorul Ion Chi- 
riac care, după cum se știe, 
pregătește, împreună cu Titi 
Dumitrescu, o parte din lo
tul ce se va deplasa la Con
stanța. La 5 februarie vor 
pleca in orașul de pe litoral 
11 pugiliști din grupa aces
tor antrenori : J.umezeanu, 
Canea, Ivan, Nedelcea. Do- 
brescu, Ene, Năstac, Gyorfi, 
Cojocaru, Alexe și Sănătescu. 
Au existat unele semne de 
întrebare privind participa
rea „ușorului" Ch. Ene la 
Criteriul tineretului. In pe
rioada de pregătire la mun
te, acesta a suferit o entorsă 
la piciorul drept, tn pre
zent, ne-a asigurat antreno
rul Chiriac, Ene este perfect 
valid.

• A fost stabilit progra
mul campionatelor europene. 
Primul gong, Ia 31 mai. Ul
timul, la 8 iunie. In fiecare 
zi, cu excepția finalelor, se 
vor disputa cite două reu
niuni. la ora 13 și ora 19.

Campionatul republican de atletism al juniorilor mari

SE ANUNȚĂ ÎNTRECERI ATRACTIVE
Juniorii mari se vor pre

zenta la startul primului cam
pionat republican de atletism 
in sală. Evenimentul se va 
petrece astăzi, în noua sală 
„23 August". întrecerile — 
ce se vor desfășura timp de 
două zile — se anunță foarte 
interesante. Este de altfel, fi
resc să fie așa pentru că în 
campionat vor evolua repre
zentanți* de vază ai atletis
mului nostru, în fruntea lor 
situîndu-se „olimpicii școlari" 
Cornelia Fopescu (1,68) și Csa- 
ba Dosa (2,06), aflați pe pozi
țiile secunde pe lista celor mai 
buni performeri români din 
1968 la săritura în înălțime.

Alți performeri a căror evo
luție va putea fi urmărită, 
sînt Tamas Szabo din Satu 
Mare (10,5 pe 100 m — locul 2 
la „europenele" de juniori) 
și Mariana Filip din Roman 
(în 1968 — printre primele 
zece atlete din țară Ia toate

alergările de plat). De ase
menea, Marta Szatmari (50 
mg) și Cornel Anton (prăjină), 
ciștigători săptămîna trecută 
la juniori mici. In afară de 
concurs vor participa sări
torii cu prăjina seniori Dinu 
Piștalu și Cristian Ivan (cre
ditați cu 5,00 m și respectiv 
4,80 m în 1968), ceea ce va 
da concursului un plus de 
atractivitate.
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Astăzi primul joc de hochei pe 
artificial din Poiana:

ROMÂNIA BULGARIA LA
Astăzi, noul patinoar artificial 

din Poiana Brașov, va găzdui 
pentru prima oară un joc de 
hochei pe gheață. Este vorba de 
întîlnirea dintre selecționatele de 
tineret ale României și Bulgariei, 
care se anunță interesantă și a- 
tractivă, mai ales prin faptul că 
în componența ambelor formații 
intră hocheiștl de valoare. De 
pildă. In echipa noastră de tine
ret vor juca printre alții r.Iolș,

patinoarul

TINERET
Sgincă II, Bucur,Iordan, _ _____ .

șl Oswath care au îm-
portarul
Fodorea ---------- -----  -- -
brăcat die citeva ori șl tricoul 
primei garnituri.

Oaspeții și-au Început turneul 
joi la Miercurea Cluc, pierztnd 
la echipa locală Avintul. Primul 
dintre cele două jocuri dintre se
lecționatele de tineret ale Româ
niei și Bulgariei are loc azi de 
la ora 11.

același
lori noi ... _____ „ __

împrejurarea nu a fost întimplă- I 
toare. Ea a fost determinată de fap- | 
tul că la baza teoriei și practicii aces
tor două activități a stat o concep- I 
ție comună despre societate, despre | 
rolul științei sociologice în dezvoltarea 
societății, precum și despre rolul edu- I 
cației fizice în societate.

(Domenii de știință și activiștii care 
lucrează în domeniul sociologiei au 
convingerea că societatea poate fi 
adusă ia trepte superioare de organi
zare și funcționare prinfr-o activitate 
conștientă, îndrumată de știință. Ei 
sint convinși că promovînd cultura în 
masele populare, ca activitate care 
asigură omului o dezvoltare armonioa
să, vor crea acele forțe sociale în mă
sură să contribuie la o nouă orien
tare în societate.

în cercetarea sociologică a vieții 
sportive din țara noastră nu au de pus 
întrebări numai sportivii sociologilor, 
ci ou de pus întrebări și sociologii 
sportivilor, deoarece există multe fe
nomene pe care sociologii nu le vor 
putea lămuri decît cu concursul celor 
care reprezintă azi teoria și practica 
în domeniul educației fizice. O aseme
nea întrebare s-ar referi, spre pildă, 
la dezvoltarea pe care a luat-o azi 
spectacolul sportiv. Este oare acest fapt 
întîmplător ? Nu cumva la o asemenea 
orientare a contribuit și concepția ac
tuală despre educație fizico ? Nu mă 
refer la concepția despre sport, pentru I 
că, după părerea mea, și în termino- I 
logia științifică națională a domeniu
lui, mi se pare mai cuprinzător con
ceptul de educație fizică, întrucît am 
convingerea că acolo unde poporul 
este lipsit de posibilitatea de a face 
mișcare, acolo va fi foarte greu să 
existe și fenomenul sport. Consider cu
prinzătoare noțiunea de educație fi
zică, pentru că văd în ea pătrunderea 
educației și, deci, și a culturii, în stra
turile cele mai largi ale populației de 
la sate și de la orașe.

Nu cred că ne putem lipsi vreodată 
de practicarea exercițiului fizic in 
cursul vieții noastre. Nu cred că există 
pătura socială care s-ar putea lipsi 
de edutație fizică. Nu înțeleg această 
disciplină, drept o activitate ocazio
nală. Apreciez că posedă educație 

I fizică poporul în viața căruia aceasta 
a devenit o deprindere cotidiană, așa 
cum este lectura. In timpul său liber, 
dar și plecînd de la lucru, omul care 

| cumpără ziarul de seară, va simți și 
nevoia de a petrece o jumătate de 

I ceas sau 
I mișcare.

Â fost 
I zenta un 
| de urmat 

modernă al omului armonios, complet, 
I bun, frumos, drept, sensibil, receptiv 
I la arte și filozofie, al antichității 

greco-romane, omul care-și punea în- 
I demînările și capacitățile fizice și mo- 
I rale în serviciul celor mai înalte 

cauze sociale. Imaginea aceasta a 
I atletului, ca un ideal clasic al omu

lui, a constituit un ideal de urmat 
pentru tineret, dar și pentru sportivi.

Așa stînd lucrurile, consider legitim 
și obligatoriu să ne întrebăm, azi, dacă 

Inu avem datoria de a reînvia tradițiile 
naționale ale începuturilor, cînd edu- 

Icația fizică din România a mers mînă 
în mînă cu 
grală, ca o 

I bilă a ei.

I
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un ceas cu exercițiile de

o vreme cînd atletul repre- 
ideal educativ, un model 

ca un continuator în lumea

I
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APOI mu RO'IÎS PEMRl IINAIAI 
„C.C.I." U POLO

Sîmbătă va avea loc la Belgrad prima manșă 1 
a finalei .Cupei campionilor europeni- la polo, | 
care opune formațiile Mladost Zagreb și Dinamo 6 
Moscova. Partida va fi 
condusă de arbitrul in
ternațional dr. I. Dră
gan.

I
acfiunea culturala inte- 
componentă indispensa-

dr. Octavian NEAMȚU

ARBITRII MECIURILOR
STEAUA - CSEPEl

BUDAPESTA LA VOLEI
(C.C.E.)

Jocurile dintre Steaua 
51 Cs^pel Budapesta din 
turui II al WC.C.E.“ vor fi 
conduse de un arbitru bul
gar (turul, la București) șl 
de un arbitru din R.D.G. 
(returul, Budapesta).

SPORTIV
EXTERN

Febțuarie ne atrage aten
ția, încă din primele zile, 
că este luna campionate

lor mondiale în sporturile ier
nii. Azi și mîine, de exemplu, 
agențiile de presă vor transmi
te primele nume de campioane 
și campioni ai lumii la patinaj 
viteză — feminin și săniuțe. Pa
tinatoarele de viteză se întilnesc 
pe inelul de gheață de la Gre
noble, cel ce a consacrat, cu un 
an în urmă, pe campionii și 
campioanele celei de a X-a edi
ții a Olimpiadei de iarnă. Și, 
fără îndoială, că printre actua
lele competitoare la titlurile

I
I
I
I
I
I
I
I

O „poziție" nu tocmai indicată pentru un schior... Karl Schranz pe 
patul de suferință, la spitalul din Măgeve.

mondiale în cele patru probe 
ca și la multiatlon, vom regăsi 
multe din concurentele olimpi
ce. Este, însă, mai puțin cert 
că podiumul de onoare va fi 
urcat, mai ales, de medaliatele 
olimpice, pentru că —așa cum 
s-a întîmplat săptămîna trecu
tă la campionatele europene ale 
patinatorilor — asaltul tinere
ții se anunță, și aici, foarte 
puternic. Ni se pare concludent, 
în acest sens, succesul tinerei 
patinatoare sovietice Ludmila 
Mohnaceva în campionatele ță
rii sale, în timp ce campioana 
olimpică Ludmila Titova s-a

clasat abia pe locul VI. în ori
ce caz, alături de Mohnaceva, 
apar la Grenoble, cu justifica
te pretenții la titlurile mondia
le, patinatoarele finlandeze (pro
babil, în frunte cu Mustonen), 
cele din Olanda (ca Geijssen 
sau Kaiser) și, probabil, cele 
din Norvegia și Statele Unite

a ora campionatului mon
dial se află și acest sport 
născut dintr-o joacă a co

pilăriei noastre: săniuța. La 
Konigsee, lingă Berchtesgaden, 
și la doi pași de celebru1. Inzell 
al patinatorilor, pe o pîrtie care

conține, in infrastructura sa. 
peste 55 km țevi de refrigerare, 
se întrec —azi și mîine— can- 
didații la titlurile de campioni 
mondiali ai săniuței. Nu vor 
lipsi de la aceste întreceri re
prezentanții Austriei, care au 
dat, la J.O., pe campionul pro
bei individuale (Manfred 
Schmid), așa cum nu vor lipsi 
sportivii din R. D. Germană 
care, la J.O., au obținut meda
lia de aur în proba de dublu-

S. BONIFACIU

((Sgntinuure In pag. a 4-a)
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PREZENT Șl VIITOR IN DEZVOLTAREA
BAZEI SPORTIVE ARADENE

(Urmare din pag. 1)

continuăm Imaginarul 
poposind la Ineu, Li- 
Pecica, Sînmartin. Sa- 

Olari, Sîmbăteni,
pova, 
tul Nou,
Șemlac. Sîntana, Șimand, Și- 
ria etc. unde găsim nume
roase terenuri simple de 
voleî. handbal sau fotbal, a- 
menajări pentru atletism, 
toate îmbogățind zestrea lo
cală. în general, am urmărit 
ca flecare comună să dispu
nă de un minimum de bază 
materială destinată sportului.

de fir. Cit privește viitoarele 
amenajări din afara munici
piului, menționez două săli 
de sport Pe lingă licee, piste 
de atletism ca aceea de la 
Lipova. 15 terenuri de bas
chet, cîte 20 de handbal și 
volei, multe dintre 
minizate.

— Ce va fi 
Pluș, 

meție ?
iubitorilor

ele bitu-

oferit. în 
de dru-

I 
turismul va Inregis- 

progres în județul

F.R.A. TRAGE SEMNALUL DE ALARMA!

— Cum se îngrijesc or
ganele locale de păstrarea 
acestui patrimoniu și, în 
special, consiliile popu
lare ?

. — După reorganizarea te- 
ritorial-administrativă a ță
rii, s-a purces la o inventa
riere generală a bazelor spor
tive aflate pe întinsul jude
țului, cu menționarea celor 
care răspund de administra
rea lor. . Paralel, pentru a 
preîntîmpina unele ingerin
țe, Comitetul executiv al 
Consiliului popular județean 
provizoriu a elaborat decizia 
616 din 19.XI.1968 care inter
zice dezafectarea bazelor 
sportive, indicind — totoda
tă — ca în cazuri deosebite, 
amenajările desființate să fie 
înlocuite prin alte dotări si
milare de către beneficiarii 
terenurilor respective.

— Ce se proiectează pen
tru dotarea județului Arad 
cu noi obiective sportive ?

- Și 
tra un 
nostru al cărui peisaj variat 
și atrăgător nu mai are, cred, 
nevoie de recomandare. Vom 
valorifica cu mai multă per
severență condițiile naturale 
oferite de apa Mureșului, 
prin dezvoltarea canotajului 
popular, eventual a turismu
lui nautic ți extinderea no
nei de agrement. Nu vor fi 
neglijate citeva repere turis
tice cunoscute datorita ca
drului natural reconfortant 
ca pădurea Ceala. Trei insu
le etc. Va fi sporit ți numă
rul campingurilor. Astfel, 
ne-am propus amenajări la 
marginea orașului Arad. în 
Pădurea de lingă Vinga. Ia 
Valea Frumoasă. Sintem pre
ocupați de ameliorarea con
dițiilor existente la cabanele 
Debelagora, Ghioroc, Căsoaia 
și altele, tn fine, vor fi in
vestiți 800 000 Iei pentru 
stațiunea Moneasa, in scopul 
unor ample lucrări. Acestea 
ar fi principalele obiective 
Pe care ni le-am propus să 
le susținem în ceea ce pri
vește lărgirea bazei materiale 
sportive.

— în acest sens a fost în
tocmit un plan. Ne vom stră
dui să-I respectăm întocmai 
și, în funcție de posibilită
țile materiale viitoare, chiar 
să-l îmbunătățim avind în 
vedere că el este încă mi
nimal raportat la cerințele 
actuale. înainte de a oferi 
citeva detalii, țin să preci
zez că a fost instituit un co
lectiv, format din factori de 
răspundere, reprezentînd Con
siliile județean E.F.S., sindi
cal, al pionierilor. Comitetu
lui județean al U.T.C., In
spectoratul de învătămînt,

După cum se poate vedea, 
tov. Pascu Zîmbran ne-a pre
zentat o suită de însemnate 
realizări și interesante pro
iecte susținute de C.N E.F.S., 
M.I., organele sindicale și 
ale U.T.C. Sintem convinși 
că harnicii gospodari pe ea- 
re-i cunoaștem vor da viață 
și acestor proiecte, oferind 
astfel condiții optime de re
creare și, în același timp, un 
mai larg cîmp de afirmare 
sportivilor arădeni.

spectoratul
Institutul de proiectări și, 
bineînțeles,
Iar județean Arad. Aceasta 
în scopul unei planificări cît 
mai judicioase a amenajări
lor în perspectivă. Dintre 
toate, cele mai importante 
sint: terminarea construirii 
tribunelor de la stadionul 
C.F.K.-Vagonul — al doilea 
după stadionul U.T.A. — a 
cărui capacitate a crescut Ia 
peste 15 000 locuri, acoperi
rea bazinului de înot, muta
rea ștrandului pe malul drept 
al Mureșului și extinderea 
lui, crearea

Consiliul popu-

unui complex 
cultural-sporliv al „cravatelor 
roșii", în Pădurice lingă ba
zin — cu terenuri de bas
chet, volei, handbal și por
ticuri de gimnastică — reali
zarea în microraioanele ridi
cate în ultimii ani — cum 
ar fi Podgoria, Lacului și 
Războieni — a unor terenuri 
de joacă și sport pentru co
pii, îmbunătățiri și dotări 
corespunzătoare la poligonul

(MnUe 
mergem

AZI

ATLETISM. Sala din par
cul „23 August11, 
16 : Campionatul 
al juniorilor mari 
14 — prăjina).

de la ora 
republican 
(de la ora

MÎINE

ATLETISM. Sala din par
cul „23 August", de la ora 
9,30: Campionatul republi
can al juniorilor mari.

VOLEI. Sala Dinamo, de 
la ora 8 : Liceul M. Basa- 
rab
(f), Dinamo — Liceul Găești 
(f). Dinamo
lăți (m); sala Progresul, de 
la ora 8 : Viitorul — Clubul 
sportiv școlar (m), Sănăta
tea — Steaua (m). Progre
sul — Șc. sp. 1 (m). Șc. sp. 
3 — Rapid (m); sala Con
structorul, de Ia ora 8,30: 
Șc. sp. 1 — Șc. sp. 3 (f), 
Cutezătorii — Rapid (f). Con
structorul — Șc. sp. 2 (f), 
C.P.B. — Viitorul (f) — me
ciuri în cadrul diviziei na
ționale școlare Si de juniori.

Liceul 3 Tîrgoviște
Liceu] 1 Gă

BASCHET. Sala Giulești, 
de la ora 9: Rapid — Uni
versitatea Cluj (m) ; sala Flo- 
reasca, de la ora 10,30: Di
namo — Politehnica Galați 
(m). Politehnica București — 
I.C.H.F. (m).

AaalMnd concursul republi
can de sală al juniorilor mici, 
biroul federal apreciază pozitiv 
interesul manifestat de o serie 
da secții, antrenori șl atleți pen
tru a obține performanțe cît 
mai valoroase. Totuși, în an
samblul său, concursul a avut 
un nivel aesatisfăcăter, el reer- 
cînd un regres față de ediția din 
anul 1968. In legătură cu aceas
ta biroul federal atrage atenția 
asupra următoarelor:

1. La concurs au luat parte 
sportivi din numai 17 județe, 
fapt care denotă slabul interes 
pentru atletism, manifestat la 
Bacău, Galați. Dolj, Arad, Hu
nedoara, Maramureș, Satu 
Mare, Buzău și în alte județe, 
deși condițiile bune existente 
permiteau dezvoltarea acestei 
activități. Biroul F.R.A. reco
mandă comisiilor județene de 
atletism și conducerilor secțiilor 
să analizeze foarte serios aceaa-

tă problemă șl mai alee să ta 
măsurile ce se impun. Neeores- 
punzător »-au prezentat ți ju
dețele Ilfov (un participant), Co 
vama ti), Mehedinți (3), Neamț 
(3), Brăila (3).

2. Din punct de vedere teh
nic s-a remarcat faptul că mal 
sînt ’neă folosite procedee vechi 
la săritura în înălțime, că nu 
au fort însușite elementele de 
bază la săritura în lungime șl 
aruncarea greutății. De aseme
nea, s-a constatat că nivelul ca- 
litâților fizice a fost deficitar 
la majoritatea atleților.

1 Necunoașterea regulamen
tului a dus la descalificarea a- 
tleților care nu s-au prezentat 
cu cîte 2 numere de concura. In 
privința înscrierii, Biroul F.R.A.

la 
ți 

Tr.
sp.

atrage atenția secțiilor da 
Ș.S_A., Cutezătorii, C.S.S. 
Viitorul București, Liceul 1 
Severin, Șc. sp. Reșița, Șc.
Roman, Lie. 2 Brașov, CS.M.

LA SEMICERC...
CUPA DE IARNA

Handbalul reintră In actua
litate din această duminică. 
.Cupa de iarnă" pentru Ju
niori. organizată de clubul 
Tinărul dinamovis» In co
laborare cu C.M.E.F.S, reu
nește la start opt echipe de 
valori sensibil egale i Steaua, 
Școala sportivă nr. 2, Rapid, 
Tinărul dinamovisț I. Școa
la sportiva nr. 3. Școala 
sportivă nr. 1. Școala spor
tivă Ploiești și Tinărul di- 
namovist II. întrecerile, care 
se anunță deosebit de pa
sionante, se vor desfășura 
sistem turneu, cu începere 
de la orele 15. In sala Di
namo.

UNIVERSTTATEA TIMIȘOARA 
IN R.D.G

Campioana țării noastre la 
handbal feminin, Universitatea 
Timișoara, va participa, între 
5 ți 9 februarie, la turneul in
ternațional dotat cu .Capa o*»- 
țului Leipzig". La acest turneu

vor participa echipele Empor 
RostocA, S. K, Magdeburg șt 
S K. Leipzig din R.D.G., pre
cum și echipele Acedemteki 
Zu~teaecA Sportoicy Wroclaw. 
Ftmcrzrai Budapeitz, Șcce'.z 
Superioară de Educație Fizici 
din Sofia și Trud Navei-a. Tur
neul se va desfășura In două 
grupe a rite 4 echipe, iar ciști- 
gătoerele iți var disputa lacu
rile I—n, respectiv, HI—IV. In 
acest scop. echipa ,V* Timișoa
ra, aatresată de C. Laehe. se 
p.-egliMte eu renșf■ nrlaritate 
pentru a face fată cu racces la 
această importantă competiție. 
(P. Arme — coresp. principal)

Cluj că nu au respectat regu
lamentul în ceea ce privește ter
menul de definitivare, fapt care 
a dus la serioase difieultățl or
ganizatorice și, implicit, la di
minuarea spectacolului sportiv.

4. In ceea ce privește nive
lul performanțelor, se remarcă 
— față de anul 1968 — un re
gres la 9 din cele 11 probe. Este 
îngrijorător faptul că perfor
merii ediției anterioare au ob
ținut acum rezultate mai slabe 
(Crețu Elvira — S.S.A. Bucu
rești, Lucia Jinga — Șc. sp. 
Ploiești).

5. Deși au fost stabilite ha
remuri de participare, comu
nicate încă în luna decembrie, 
comportarea în concurs a unor 
etleți de la C.S.M. Reșița, Șc. 
sp. Constanța, C.S. Pitești, Șc. 
’sp. Oradea, Lie. nr. 1 Tr. Seve
rin și altele, denotă ori o înde
plinire formală a acestor ha
remuri, ori un slab control al 
comisiei județene asupra auten
ticității rezultatelor obținute în 
competițiile de nivel județean.

Biroul F.R. Atletism își ex
primă convingerea că, în pofida 
unor greutăți obiective în acti
vitatea unor secții, se vor lua 
măsurile care se impun pentru 
a se urgenta procesul de creș
tere cantitativă și mai ales ca
litativă a juniorilor, că atît co
misiile județene de atletism, 
consiliile județene de educație 
fizică și sport, cit și antrenorii 
ș: profesorii de educație fizică 
vor analiza cu toată răspunde
rea activitatea atletică și vor 
S'.g.-a premisele necesare pen
tru obținerea saltului valoric aș
teptat.

/

.CUPA ZIARULUI 
ST IACA ROȘ IF

•»

A luat sfîrșit primul con
curs de tenis pe teren aco
perit din acest sezon, desfă
șurat în sala Steaua din Ca
pitală. întrecerile, la care au 
fost prezenți cîțiva dintre 
cei mai buni jucători bucu- 
reșteni. au fost viu dispu
tate. La masculin, victoria a 
revenit lui Sever Mureșan 
(Progresul), care în finală a 
dispus cu 6—0, 5—7, 7—5 
de Ion Sântei (Construcții). 
In semifinale. Mureșan eli
minase pe Popovici (Steaua), 
iar Santel pe Sotiriu (Con-

strueții). Turneul fem -in s-a 
încheiat cu victoria Eiec-.o- 
rej Dumitrescu (Steaua) în
vingătoare cu 6—2, 2—6,
6—3 în fața Ecaterinei Horșa 
(Progresul). Ciștigătoarea se 
calificase în finală după o 
victorie cu 6—4. 6—t în fata 
Marianei Ciogolea.

• Comisia de tenis de 
cîmp a municipiului Bucu
rești organizează în perioaca 
februarie-martie un r_r» ce 
arbitri. înscrierile se fae în 
ziua de 3 februarie, ora 18, 
la cabana Centrului de an
trenament nr. 2.

SLALOMUL
. „Dacă coborîrea liberă este o chestiune de stomac — 

scria Arnold Lunn în cartea sa „Schiul alpin" — referindu-se 
la curajul și mai ales la senzațiile resimțite de schior la viteză 
m®re — slalomul este o chestiune de cap" Este • întrecere a 
virajelor precipitate, o probă a antrenamentului, preciziei, 
indeniinării și coordonării mișcărilor, în care orice viraj este 
condiționat de cei precedent și condiționează pe ce| următor, 
în funcție de o curbă ideală pe care o urmăresc schiorii, 
cu obsesia păstrării vitezei maxime. Slalomul este proba 
tehnicii și de aceea istoria sa este intens legată de istoria 
tehnicii schiului alpin, de școlile de schi și metodele de 
schi în special norvegiană, austriacă și franceză.

■ ti

1

Slalomul — cuvînt de ori
gină norvegiană compus din 
„slad“, care înseamnă puțin 
înclinat, și „lom", 
sată pe zăpadă de 
tras sau împins, 
ca întrecere prin 
Oslo (Cristiania) ca 
tă. un ,joc de 
printre tufișuri, 
stînci, pentru cei 
Telemarkul. ca procedeu teh
nic de ocolire, părea să fie 
ideal, aspirație supremă 
pentru vremea aceea, dar fu- 
nicularele, telefericele, pante
le abrupte din Alpi și mai 
ales exercițiile făcute de 
Zdarskj la Lilienfeld au pus 
bazele unei tehnici noi — 
alpine — al cărui sîmbure 
empiric provenea tot din 
nord — de la săritori — vi
rajul executat cu schiurile 
paralele— prima „cristianie" 
și care au permis în 1905. 
și de atunci în continuare, 
organizarea primei curse 
slalom, cu porți din 
nioane.

Multă vreme tehnica 
fost confuză, fără metodă, 
fără să devină apanajul unei 
școli, pînă cind un austriac 
— Hannes Schneider — din 
St. Anton, a definit-o minu
țios. A fost o epocă înflori- 

—m————

urma lă- 
un lucru 
a apărut 
1767 la 

o varian- 
coborire* 
pomi și 
curajoși.

ti'

de 
fa-

a

toare (1930) a metodei din 
Arlberg, a faimosului „sterr.- 
bogen" stilizat și cizelat în 
forma cunoscută mai târziu 
.stemeristianie". Austria în
locuise și eliminase Norve
gia în domeniul tehnicii, 
creației, al organizării comer
ciale a școlilor de schi (mo
dele ale gen’ului) care se 
răspindesc cu repeziciune la 
Sestriere (școala lui Noble 
— viraje paralele cu f.exie- 
extensie). la Megeve (școala 
lui Toni Duda 
cu rotație) sau la Seefeld 
unde Seeias poate fi conside
rat adevăratul promotor al 
tehnkii actuale relativ mai 
naturală

Austriecii erau omnipo
tenți in schi, omniprezenți la 
concursuri și pe podiumul 
învingătorilor, atotputernici 
în teorie, practică ș organi
zare. rână cind a apărut un 
mare campion francez. Emile 
Allais — care. priB perfor
manțe. a devenit celebru, 
iar prin cartea sa. scrisă fn 
colaborare cu un rafinat teh
nician. Paul Gigurux, a pus 
bazele primei .metode fran
ceze" a rotației și avir.tării. 
Franța schiului trecuse exa
menul maturității sale și de 
atunci schiorii săi

viraje

a

Dintre evenimentele acestui debut de an Internațional, 
angrenînd participarea reprezentanților noștri, cel mai 
demn de atenție mi se pare a fi dublul campionat euro
pean de bob de la Cervinia. O dată mai mult, Panțuru și 
colegii săi au confirmat revenirea culorilor românești în 
primele rîndurl ale ierarhiei, cu veleități legitime la su
premație. O dată mai mult, comentatorii avizați de pretu
tindeni relevă clasa „vijelioșilor români11 și răsfoiesc co
lecțiile îngălbenite ale ziarelor de specialitate, pentru a 
evoca numele unor compatrioți celebri: Papană, Hubert, 
Prim, Dumitrescu... Paradoxal, dar incontestabil, se poate 
vorbi astăzi, pe bună dreptate, despre o tradiție a boberi- 
ler din Carpați în această disciplină a curajului absolut.

Paradoxul constă în disproporția dintre nivelul perfor
manțelor (medalii olimpice, titluri de campioni europeni 
și mondiali) — pe de o parte — și înzestrarea tehnică, 
bazele de concurs, competițiile interne de mare anvergură
— pe de altă parte. La noi acasă, zborul pe serpentinele 
de gheață a fost și a rămas pînă mai ieri un fel de rudă 
săracă. Cenușăreasa sporturilor de sezon — practicat și 
susținut cu fervoare de cîțiva entuziaști incurabili. Cam
pionate naționale se organizau sporadic — un an da, trei 
ani ba —, pîrtiile se reduceau, de obicei la una singură, 
cît despre întreceri cu participare internațională, nici nu 
putea fi vorba, în condițiile menționate. în pofida tuturor 
vicisitudinilor, bobul nu numai că a dăinuit — acolo, în 
leagănul său ivernal, între Caraiman și Postăvaru — dar, 
într-un singur deceniu de relativă impulsionare, și-a re- 
ciștigat pozițiile fruntașe pe plan mondial, făcînd să se 
vorbească din nou, la superlativ, despre „miracolul româ
nesc". Oricît de zgîrcițl am fi — din precauție — cu Iau 
dele fără rezerve, trebuie să recunoaștem că nici un ad
jectiv și nici o exclamație admirativă nu sînt nelalocul 
lor, în contextul faptelor la care ne referim. Pentru că 
atunci cînd performeri din zone alpine prin excelență — 
Elveția, Austria, Germania, Scandinavia — înclină stea
gul, fără drept de apel, în fața celor 2—3 echipaje trico
lore, cînd recordurile pîrtiilor clasice sînt spulberate sis
tematic de aceleași formații cvasi-anorame, pînă ieri-alal- 
tăîeri — trebuie să convenim că avem de-,a face, intr-a
devăr, cu o situație — mai precis, cu o mînă de sportivi 
de excepție.

Exemplul entuziasmant al boberilor constituie, cred, cea 
mai convingătoare pledoarie pentru elementul decisiv in 
oricare ramură sportivă, elementul acela rarisim, mai pre
țios decît toate teoriile tactice — care se cheamă, simplu
— suflet!

Dan DEȘLIU
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for.diști pe
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Innsbruck. considerat drept unul dintre 
lumii In ultimele

stadion. și de 
a-eea el înfruntă mereu pe
ricolul fie de a merge prea 
fr.cet — și atunci nu se cla
sează onorabil — fie de a 
.'orta* rezultatul gonind și 
atur.rL. poate să cadă. Iată 
ce ce slalomul este atît 
spectaculos și atît de plin 
neprevăzut.

Noutăți regulamentare 
fac și mai atractiv. Din 1?65, 
cu ocazia congresului F.I.S. 
de la Mamaia, a fost recu- 
r.oscu: și experimentat sla
lomul marcat cu un singur 
far.ior., căruia îi corespunde 
un viraj, dar mai ales sla
lomul paralel. în această 
probă, deosebi: de spectacu
loasă. ți practicată îndeosebi 
în matchurile bilaterale pe 
echipe, se marchează două 
slalomuri în paralel, identice, 
in care pornesc simultan coi 
concurer.ți și cine ajunge 
primul este ciștigător, elimi-

cîe 
de

îl

•y

i

decenii.
cei

adversarul din con-

evoluează, se dife- 
în probe specifice 
ca r.umitor comun

nîndu-și 
curs.

Schiul 
rențiază 
păstrînd
numai zăpada și — poate — 
tehnica, o tehnică de com
petiție — funcțională — care 
urmărește cîștigul de timp 
și securitatea personală. Și 
dacă altă dată au existat 
schiori — campioni în toate 
probele schiului, astăzi acest 
lucru 
puțin 
Pășit 
lizări
nale. ... ___
lităților personale. In' acest 
context vom aprecia — poa
te — mai just uluitoarele 
performanțe ale lui J. C. 
Killy, extraordinara sa popu
laritate. și vom înțelege că 
in curînd. slalomul, ca și 
coborirea, își va avea „așii11 
săi.

este din ce în ce mai 
posibil. Concurenții au 
pe calea unei „specia- 
stricte" mai profesio- 

mai apropiată posibi-

Mihai BÎRA

VALUL DE CĂLDURĂ
ATACA PÎRTIA DE BOB

NU ESTE EXCLUS UN REZULTAT
MA! BUN CA LA BUCUREȘTI.

Astăzi, echipele reprezentative 
de scrimă ale României susțin — 
in deplasare — primul colocviu 
Internațional. Parteneri — forma
țiile Republicii Federale a Ger
maniei.

înainte de plecare, l-am rugat 
pe ing. ANDREI ALTMAN, vice
președinte al F.R.S. șl conducă- 
:orul delegației sportivilor noș- 
ri, să ne facă o succintă prezen- 
are în legătură cu perspectivele 
pierite de această cvadruplă între
cere.
„nin capul locului, aș dori să 

ubliniez că, aflindu-se la înce
putul pregătirilor — practic, pri- 
nele asalturi de antrenament au 
ost efectuate după 10 ianuarie — 
crimerll din loturile noastre nil 
iot viza o performanță deosebi- 
ă. De altfel, noi am comunicat 
ederației de resort a R.F.G. a-

coastă situstie, arătlnd că am pre
fera o altă dată, în aprilie sau 
chiar spre mijlocul anului. Ni s-a 
argumentat că scrimerii vest- 
germanl au un calendar extrem 
de încărcat in lunile care urmea
ză, astfel că pînă ja urmă a tre
buit să acceptăm data de 1 fe
bruarie.

Sigur, meciurile cu echipele 
B.F.G. nu au decît un caracter

amical. Tocmai de aceea, ne-am 
gindit să au deplasăm garniturile- 
ștandard. ci să le întinerim, șă 
oferim și unor trăgători de pers
pectivă posibilitatea de a-șl va
lorifica talentul ți cunoștințele.

Și. totuși, în ciuda faptului că 
loturile sint mult schimbate, nu 
este exclus să se obțină rezultate 
mat bune ca ia București, anul 
trecut, în august. Atunci, doar 
un accident ai floretistelor noas
tre a oferit scrlmerhor vest-ger- 
mani un nesperat 3—1. Acum este 
foarte posibil un 2—2 : victorii la 
floretă șl înfrîngerl la spadă și 
sabie, să sperăm la scoruri 
mai strînse.

Repet însă, pentru actuala 
tapă de pregătire, rezultatul 
teresează mal puțin*-1.

SINAIA, 31 (prin te
lefon de la trimisul nos
tru). — De vineri, ba
rometrele și termome
trele sint cercetate cu 
mane atenție și îngrijo
rare de către boberi și 
organizatorii întreceri
lor programate in aceste 
zile pe pîrtia din loca
litate. Intr-adevăr, valul 
de căldură și, mai ales, 
soarele au dat și conti
nuă să dea emoții, întru- 
cit deteriorează pe-a- 
locuri jgheabul de ghea
tă. La virajul Mihail și 
la virajul 10 s-au ivit 
spărturi, iar pe unele 
porțiuni în linie dreaptă

s-au format 
line".

îngrijorare 
eeamnă însă

„trambu-

nu in
și pesi

mism. Dimpotrivă, cei 
ce vor participa la dis
pute sînt convinși că în
trecerile programate vor 
avea totuși loc, fie chiar 
și cu scurte amînări. 
Deocamdată, s-au dis

putat, vineri, două man
șe de antrenament, în 
cursul cărora s-a vădit 
îmbunătățirea tehnicii 
conducerii bobului, in 
special la piloții mai ti
neri. Timpurile înregis
trate nu au prea mare 
însemnătate, în schimb

e semnificativ faptul că 
în ultima coborîre vete
ranul Constantin Dra- 
gomir l-a avut drept fri- 
nar pe fiul său Mihai. 
Amintindu-ne de zicala 
cu așchia care nu sate 
departe de trunchi, spe- 
ram ca ea să se adeve- 
reaseă și în cazul fami
liei Dragomir, iar nu 
peste multă vreme să-l 
vedem pe 
gomir pe 
lui său.

Sîmbătă 
dihnă, de
nere la punct a bobu
rilor, iar duminică, se 
speră cel puțin, „Cupa 
României11 de-a lungul 
a două manșe.

Mihai Dra- 
„trasa11 tată-

este zi de o- 
fapt de pu-

!n acest sezon vor fi reluate concursurile repu
blicane de săniuțe. In fotografie, imagine de la o 
competiție desfășurată in anii trecuți pe pîrtia de 

la Sinaia.

Foto: V. ZBARCEA P« STANCULESCU



ȘEDINȚA
BIROULUI LA ORIZONT, RETURUL
FEDERAL

stabilit ca returul dlvi- 
eă înceapă In ziua de 9 
și si ie sfirșefiscă la 15

K Aseară a avut loe prima »e- 
jțîlință pe anul 1969 a biroului 
f federal.L
! La primul punct pa ordinea 

de zi — programul competițio- 
j nai intern (campionat și rapă) 
B- s-a 
!'giei A

martie 
funie.

Datele de desfășurare a eta
pei finala tn Cupa României 
șînt următoarele t

j 5 III — 16-lmlț n in - 
i optimi j 21 V — sferturi î 28 V 
1 — semifinale (jocurile tur); 4 
VI — semifinale (jocurile re
tur) ; 22 VI — finala (dată pre
zumtivă In funcție de progra
marea jocurilor din cadrul Cu
pei balcanice).

în continuare, antrenorii fe
derali Angelo Niculescu (lotul 

* A), Dîncă Schileru (tineret) și 
; Gh. Ola (juniori) au prezentat 
informări în legătură eu planu

rile da pregătire a fotbaliștilor 
«elecțfonabili In loturile res
pective,

t Lucrările tu fost conduse de 
Iov. Mircea Angelescu, Vice- 
.președinte al F, R. Fotbal.

CAUZE ADlNCI

i

De ani șl ani» probleme ale fot
balului românesc, situate la ni
velul preocupărilor majore ale 

î mișcării sportive din țara noas- 
î tră, au constituit, și continui sâ 
.constituie Încă, prilej de mani
festare publică a celor mai di
verse încercări de rezolvare, ex
primate attt in limbajul preten
țios al specialistului, cit șl In 
acela mal puțin academic al slu
jitorilor neplătiți al „sportului 
rege*.

căutările, studiul șl soluțiile, 
limitate Insă de cele mal mult» 
ori la un cadru Îngust al dez
voltării, corespunzător aceluia al 
sportivului deja format, au ne
glijat originea șl esența fenome
nului, desigur mal greu de depis
tat, dar care, o dată cunoscute, 
ar fi dus fără îndoială la alege
rea celui mal sigur drum ce ar 
trebui urmat. Pe de altă parte, 
aprecierea — de cele mai multe 
ori subiectivă — a nivelului atins 
de fotbalul nostru In diferite e- 
tape ale evoluției sale, apreciere 
determinată de un palmares ali
mentat uneori și de succese mal 
puțin semnificative, a contribuit 
ta mod hotăritor la Întreținerea 
unei false concepții, potrivit că
reia munca de redresare ar pu
tea Începe șl de la jumătatea 
drumului șl nu de la baza edi
ficiului de făurire a sportului de 
performanță. Așa se explică de 
ce, in Încercările de elucidare a 
fenomenului de rămlnere In ur
mă a fotbalului nostru, sint e- 
ludate tocmai cauzele care con
tribuie la apariția timpurie a 
procesului de frlnare a dezvol
tării sportive, proces care, la un 
moment dat, reușește să limiteze 
și acțtunea muncii de Instruire și 
educație, la nivelul unui compro
mis intre Înălțimea năzuințelor 
si insuficiența potentelor. Așa se 
explică de ce, ta ciuda existenței 
de necontestat a unei bogate zes
tre de talente, numărul șl valoa
rea celor ajunși sus, pe treapta 
adevăratei afirmări sportive, nu 
satisfac Încă cerințele trecerii la 
o ofensivă victorioasă pe tărî- 
mul fotbalului internațional.

De aici, concluzia de ordin prac
tic că mai înainte de a căuta cau
zele apropiata ale stadiului de 
dezvoltare sportivă, care ar pu
tea să ne ofere cel mult posibi
litatea unor măsuri de suprafață, 
este incomparabil mai avantajos, 
pentru acțiunea de redresare a 
fotbalului nostru, să căutăm a 
depista Împrejurările mai Înde
părtate, care determină atit pla
fonarea timpurie a jucătorilor, cit 
și mediocra valorificare a aștep
tărilor In perioada de maturi
tate sportivă.

Primul aspect, acela al plafo
nării timpurii, reprezintă In mo
mentul de față principala formă 
de manifestare a neputinței de 
realizare la un nivel superior a 
sarcinilor de performanță. Ca ur
mare a acestui fapt, an de an 
numărul promisiunilor neîmpli
nite crește, dispar, ta pragul 
consacrării, tineri jucători ta care 
au fost Investite speranțe și, care, 
ta fața adevăratului asalt al 
vieții, apar obosiți, resemnați, 
purtlnd înainte de vreme stra
iele blazate ale bătrlnețil spor
tive. Care slnt principalele cauze 
care determină acest proces de 
plafonare timpurie, maladie cu 
adevărat cronică a fotbalului nos
tru 7

in primul rlnd, trebuie ținut 
seama de faptul că multe din

IOAN BENDEA, Piața Eca- 
terina Varga nr. 12, Turda. 
In plin sezon de iarnă — ne 
seriefi dv. — pionierii și elevii 
Școlii generale nr. 3 din Turda 
nu au uitat... fotbalul. De ce ? 
Un fost purtător al cravatei 
roșii din această școală a ju
cat, nu de mult, în reprezen
tativa țării noastre care a ter
minat la egalitate cu redutabi
la echipă a Angliei. Dind do
vadă de inițiativă — conti
nuați dv. — pionierii amatori 
de fotbal au trasat ca sarcină 
colegului lor Anca Ducu din 
cl. a Vl-a B să le prilejuiască 
o întâlnire cu fratele său mai 
mare, fotbalistul ANCA DAN 
de la Universitatea Cluj. Și 
cum pionierii își îndeplinesc 
sarcinile, la cîteva zile a avut 
loc întâlnirea mult așteptată. 
Ea s-a desfășurat, după cite 
am înțeles, în sala de clasă 
unde a învățat internaționalul 
nostru, avțnd ca „material di
dactic" o minge de fotbal

După expunere, pionierii au 
pus întrebări. Unele cam in
comode. Elevul Emil Crișan, 
din cl. a Vil-a B, de pildă, a 
întrebat de ce au pierdut me
atul din Belgia cu scorul de 
5-0 ? La rindul nostru, am în
trebat mai mulți specialiști. 
Ni s-a cerut să precizăm cine 
a pus o asemenea întrebare 
DUPĂ ACEL MEMORABIL 
1-1 CU ECHIPA ALBIONU- 
LUI ? Am răspuns că un elev 
din cl. a VII-a B. Întrebarea a 
fost considerată... COPILĂ
REASCĂ I

IOAN SZASZ, str. Rodnei

,11» din... 80

Lotul de fotbaliști (alcătuit 
din 80 de jucători) al clubului 
F.C. Argeș (divizia A șl tlneret- 
rezerve) se află In pregătire 
comună la Cozii. Procesul de 
instrulre-antrenament este con
dus de antrenorii Eugen Mladrn 
și Ion Bălineteu, care, rpre deo
sebire de trecut. In returul cam
pionatului vor forma »li*-le de 
bază din Întreg lotuL

In urma plecării antrenorului 
Ștefan Vasile la Oțelul Galați, 
cel doi tehnicieni au căzut de 
acord (avînd aprobarea condu
cerii clubului) ca In ziua 
ciurilor Eugen Mladln să 
pundă de pregătirea jocului 
mațiel divizionare, iar Ion 
lăr.escu de cea a echipei de ti
neret-rezerve.

0 Jucătorii de la lfetelal 
Hunedoara (divizia B, seria a 
n-a) efectuează dte sase an
trenamente pe săptămină (pa
tru In aer liber și două In sală), 
sub conducerea antrenorilor D. 
Pdtreșeu și A. Pțreu* în cen
trul atenției celor doi conducă
tori tehnici al echipei se aCă 
linia de înaintare, al cărei joc 
in tur a fort nesatisfăcător. 
Din lot fac parte 1 Soeol, Mălai, 
Duminici — portari. Ce au pi,

rebuturile sportive de mal tirzlu 
iși găsesc explicația In calitatea 
slabă a selecției efectuate ta pe
rioada copilăriei, ca urmare a n»- 
respectării eu strictețe a crite
riilor obiective (sănătate, aptitu
dini, conformație fizică etc), care 
stau la baza activității de alegere 
a celor mai buni dintre cel buni.

In al doilea rind, plafonarea 
timpurie Iși datorează apariția la 
tinerii jucători unor deficiențe 
importante In organizarea și des
fășurarea procesului instructiv- 
educatlv, cum ar fi : neaplicarea 
cu consecvență a principiilor di
dactice sportive, strlns legate de 
cunoașterea caracteristicilor dez
voltării stadiale și a particula
rităților individuale ale copiilor ; 
nerespectarea sistemului de or
ganizare a grupelor de pregătire 
după criteriul virstel fiziologice 
și al valorii sportive ; Întrerupe
rea Îndelungată a procesului de 
instruire ; lipsa de prudență ta 
ceea ce privește Intensitatea efor
tului fizic la copil. La toate a- 
cestea mai trebuie adăugate In
fluențele negative ale mediului so- 
cial-uman, determinante Îndeosebi 
In perioada adolescenței, și ma
rea varietate a preocupărilor tl- 
nărului, care nu Întotdeauna este 
capabil să pună de acord sarci
nile pregătirii intelectuale cu cele 
ale sportului de performanță.

In sfirșlt, cea de a treia cauză 
principală a plafonării timpurii 
este nemijlocit legată de modul șl 
condițiile în care s-a efectuat ac
țiunea de promovare. Dintre cele 
mai semnificative aspecte, ale 
căror urmări se repercutează asu
pra dezvoltării tinărulul jucător, 
pot fi menționate :

— Lipsa de curaj șl hotărlre a 
antrenorului ; determinată, prin
tre altele, șl de o anumită prac
tică In virtutea căreia promova
rea la unele cluburi are un ca
racter tntlmplător ;

— Efectuarea trecerii pe o trep- 
tă superioară a procesului de In
struire șl educație ta condițiunl 
neconforme cu particularitățile de 
vlrstă și individuale ale celor ta 
cauză. Această activitate, con
cretizată prin acel „moment al 
promovării*, poate avea urmări 
nedorite, atlt In cazul clnd este 
săvirșită prematur, cit șl ta si
tuația clnd este intlrziată, ade
sea In mod conștient, sacrifletnd 
și tntr-un caz șl tn altul, de dra
gul unei performanțe oarecare de 
echipă șl ca preț al Instruirii, ma
terial uman In plină formare ;

— Lipsa perspectivei de pro
movare caracteristică la unele 
cluburi mari, unde nevoile de 
completare a efectivului de ju
cători de performanță slnt aco
perite pe alte căi.

Spre deosebire de selecție șl de 
procesul instructiv-educativ, a că
ror Insuficiență calitativă poate 
influența cel mult dimensiunile 
plafonării jucătorului, deficiențe
le din acțiunea de promovare pot 
avea consecințe șl mai grave, ca
re se concretizează, de regulă, 
fie prin fenomenul de migrare a 
unor elemente cu reale aptitudini 
pentru fotbal ta cadrul altor dis
cipline sportive — cazul cel mai 
fericit — fie prin renunțarea de
finitivă din partea acestora la 
perspectiva performanței, care l-a 
atras de timpuriu pașii pe calea 
sportului organizat. Dar, asupra 
acestor aspecte vom mai reveni I

Mihai IONESCU

nr. 4, Săcele-Brașoy. Sînteți 
mare amator de schi. Mai pre
cis, ați fi... dacă schiuri s-ar 
găsiI Anul trecut, dragostea 
pentru acest sport frumos v-a 
purtat pașii prin Predeal și

DIALOG 
cu 
CITITORII

Brașov. Nimic! Ea Predeal, 
nefiind nici măcar maga
zin de sport; la Bra
șov, existând magazin de 
sport dar nefiind schiuri 
de .fond, tn sfîrșit, de luna 
trecută sînteți în posesia mult 
doritelor schiuri, însă nu gă
siți bețe de bambus și nici le
gături. Sau, mă rog, nu „ni
meriți" în ziua cînd acestea se 
pun în vînzare la magazine. 
După părerea dv. legăturile 
dindu-se aici numai în baza 
altor... LEGĂTURI. In orice 
caz, de la I.D.M.S. ni s-a co
municat că există asemenea 
materiale

NICOLAE BULUCEA, str. 
Ef. Murgu nr. 13, Reșița. Ca 
suporter nu sînteți obligat să.. 
suportați anumite cotizații 
„suplimentare" pentru a vizi»- 

Matad, VuJpea-is, Grezeecu, 
Staa, Apottolidu — fundași, Pie- 
ian, HrUtoi, Pîrvu — mijlocași, 
Păuaaeca, Steiner, Coreei, Car
go, Mareea și Jîefdnescu — 
înaintași. Lipsesc: Ciocânaru 
(care vrea să se transfere la 
Dunărea Giurgiu), Popa (sus
pendat pentru părăsirea echi
pei) șl Tătaru (care din motive 
de virstâ — ȚI de ani — vrea 
să ae retragă din activitatea 
competipccalâ'. Deocamdată, 
un singur Jucător nou — Fila, 
de la Mureșul Deva. Pinâ la

Știința Bacău, lider în divizia C, seria I. Studenții băcăuani pozează fotoreporterului V. Bog- 
dăneț, pe terenul acoperit de zăpadă, înaintea unui antrenament

începerea returului, Metalul va 
susține 12' jocuri de verificare 
cu formații din diviziile A, B 
Și C.

8. ALBU 
corespondent

'• Noul consiliu al asociației 
sportive Minerul Ghelar s-a 
angajat să sprijine mal mult 
echipa d« fotbal, care activea
ză în divizia C, să nu lase toa
te problemele, cele de ordin 
administrativ tn special, pe sea
ma antrenorului, așa cum a pro-

0 măsură de o importanță deosebită 
pentru practicarea turismului de munte

Expresie a grijii pe care 
o manifestă permanent con
ducerea de partid și de stat 
pentru sănătatea poporului, 
noul H.C.M. nr. 140/1969 este 
menit să asigure condiții din 
ce în ce mai bune pentru 
practicarea turismului orga
nizat și drumeției în țara 
noastră.

în baza acestei notărîri și 
a instrucțiunilor de aplicare, 
organele locale ale adminis
trației de stat vor trebui să 
ia măsuri corespunzătoare 
pentru prevenirea accidente
lor turistice, prin: îmbună
tățirea traseelor turistice de 
munte; revizuirea, completa
rea și întreținerea marcajelor 
conform normelor tehnice da 
specialitate; asigurarea cu 
mijloace de protecție a căi
lor de acces cu pericol de 
cădere în gol; transmiterea 
buletinelor meteorologice la 
cabane și instalarea de pos
turi telefonice; dotarea ca
banelor — în special cele de 
creastă — cu semnalizatoare 
luminoase și auditive.

Indicațiile de prevenire a 
accidentelor turistice se re
feră și la cabanele din ad
ministrarea O.N.T. și Cen- 
trocoop.

Acțiunea de salvare a celor 
accidentați sau aflați în pe
ricol va fi organizată fie di
rect de cabanieri în cazul în 
care au la dispoziție forțele 

na un meci de fotbal. Partea 
răutăcioasă este că dacă nu 
suportați, NU INTRAȚI! For
mula „BILETUL + 1 LEU 
PROGRAMUL" se aplică — 
obligatoriu — și în alte părți. 
Metoda este incorectă și ar 
trebui să facă obiectul contro
lului financiar intern. Incorect 
este și conținutul programu
lui. Am reținut o frază din 
biografia... romanțată a fotba
listului Constantin Spălățelu i 
„Tînărul Costel este preocupat 
încă de mic copil de mingea 
confecționată din cîrpe pe care 
o OBOSEȘTE zilnic". Aceasta, 
ca să nu ne mai... obosim în 
continuare!

MIHAI IONESCU, Găești, 
județul Dîmbovița, li vom a- 
duce la cunoștință maestrului 
Teașcă propunerea de a antre
na echipa Chimia din locali
tate. Se înțelege, fără ironie, 
motivînd admirația dv. pentru 
el, seriozitatea și ambiția ta- 
lentaților fotbaliști după care 
nu trebuie să umbli prin ba
ruri pentru a-i trimite acasă 
In sfîrșit, ideea — cum spu
neți dv. — de a prelua o for 
mație din „liga a IV-a“, dove
dind încă o dată lumii fotba
listice — care, cu siguranță, 
s-ar amuza la început — ci* 
omul sfințește locul, că orice 
echipă condusă de un antre
nor bun poate promova în pri
ma divizie a țării. Noi vom 
încerca. Recunoașteți, însă, că 
dificil în treaba aceasta nu 
este „dialogul cu cititorul", ci 
convorbirea cu... antrenorul!

V. TOFAN 

cedat vechea conducere a Mi
nerului. în viitor nu vor mai 
fi admiși în echipă .păsări călă
toare", cum au fost jucătorii C. 
Borbely și Gh. Vizitiu, și se va 
pune un accent serios pe pregă
tirea juniorilor. Minerul a în
ceput preparativela pentru 
noul sezon cu lotul din tur, ur- 
rnind ca in următoarele zile să 
fie primiți în formație 2—3 Ju
cători not

FL. OPRITA 
corespondent

• Noul antrenor al divizio
narei C Metalul Buzău, Ion 
Luca, Intîmplnă o serie de greu
tăți. La primele antrenamente 
n-au venit decît jumătate din 
cel 24 de jucători cîți sint In 
lot. în plus, echipa are nevoie 
de un substanțial sprijin mate
rial, pe care însă conducerea 
asociației Metalul nu-1 acordă. 
Fotbaliștii care frecventează cu 
regularitate ședințele de pregă
tire sînt: I. Ioniță, V. Vatcu, 
V. Țigănuș, Gh, Arghir, C. Bu- 
naziua, V. Caloianu, S. Ionescu, 

necesare (personalul cabanei, 
turiști și alpiniști aflați la 
cabană, personalul cabanelor 
vecine sau al unităților sil
vice sau militare din apro
piere), fie prin echipe spe 
dale, denumite „SALVA
MONT', formate din 4—6 al
piniști cu experiență din lo
calitățile unde se înființează 
și care sint organizate pe 
lingă comitetele executive ai® 
consiliilor populare respec
ți ve.

Echipele Salvamont ca șl 
cabanele turistice vor fi do
tate cu toate materialele 
sportive și sanitare necesar® 
executării în cele mai bune 
con di ți uni a acțiunii.

Cabanierii care organizează 
acțiunea și echipele Salta- 
mont au sarcina de a pdsi. 
salva și transporta, pe mun
te, pe cei accidentali pini la 
locul de unde urmează s4 fi® 
preluați de cadre'e medico- 
sanitare (autosaniU.-e. av,a- 
san. elicopter).

Membrii echipelor Sa.’ta- 
mont care au calitatea de 
angajați vor fi scoși din pro
ducție In perioada desfășură
rii acțiunii, primind dreptu
rile legale ce se cuvin anga- 
jaților delegați in interes de 
serviciu (salarii, transport, 
cazare, diurnă), acordindu-li-se 
la plecare — de la unitatea 
respectivă — un avans in 
numerar spre decontare

Conducerile organizațiilor 
socialiste din care fac parte 
membrii echipelor Salvamont 
au sarcina de a-i pune pe a- 
ceștia, imediat, la dispoziția 
comitetelor executive ale eon-
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DE AUTOTURISME 
LA TRAGEREA 

EXCEPȚIONALA LOTO 
DIN 21.1 1969

Premiile tragerii excepțio
nale din 21 ianuarie 1969 sint 
următoarele :

Categ. I.: 21 autoturisme 
„Dacia 1100*; categ. a Il-a : 
11 autoturisme „Moskvici 408* 
cu 4 faruri și radio: categ. a 
IlI-a: 2 autoturisme „Skoda 
1100 M.B.*; categ. a IV-a: 
517 variante (50 excursii la 
Paris și 467 premii în nume
rar a 1941 lei); categ. a V-a: 
1830 premii in numerar a IO0 
lei; categ. a Vl-a : 4572 premii 
în numerar a 50 lei.

Cîștigătoni de autoturisme 
de la această tragere sînt ur
mătorii :

Dacia 1100: — Lupu Nico- 
lae — Sebeș-Alba, Moisesau 
Ion — Pitești, Vîrlan Ion ora
șul Gh. Gheorghiu-Dej, Scu- 
telnicu Radu — Dărmănești- 
Bacău, Vigh Gyula — Diosig- 
Bihor, Moise Ion — Brașov, 
Diaconu Toader — Brăila, 
Gădălean Alexandru — Cluj, 
Horea Ion — Cluj, Amza Con
stantin — Constanța, Bușoi 
Constantin — Craiova, Po

pescu N. — Craiova, Totolici

C. Mtfoecnn, Gk. Brcawre. C. 
Pî-.Mt, A. Xedeîcn șt M. Pireu.

Metilul a încheiat turul cam
pionatului pe locul 19, în aer-a 
a n-e, dar cu o astfel de frec
vență la ar.treramente nn run 
dacă își va putea ameliora si
tuația in clasament, așa cum 
așteaptă numeroșii iubitori al 
fotbalului din Buzău !

M. DUMITRU 
corespondent

• Conetmtcttrrnl Beta Mare 
(div. C. seria a vn-a) a trecut 
în etapa a n-a a pregătirilor, 

susținlnd jocuri-școală. Astfel, 
Constructorul a jucat recent cu 
Minerul Baia Mare (juniori). 
Scor: 5—2. Cel mal In formă 
Înaintaș a fost Trifu, autor a 
trei goluri. Antrenorii T. Siser 
și A. Micloș au folosit în acest 
meci următorii jucători: Ster, 
Sarcadi, Pavel, Csoma, Radu, 
Mihalcea, Nistor, Dullo, Mol
nar, Mare, Trifu, Rudici și 
Pop I.

V. SASARANU 
corespondent

SPORT* 
iMAFifl

/
MISTER GRAY (IF)

do Lamberto A.RȚIOLf

în ziua aeeea, Carbo tț compărut tn sfîrșit, în fața 
unui - tribunal. Dar să ne întoarcem puțin înapoi* 
.NEWSWEEK*, lntr-un număr apărut cu un an ți 
patru luni în urmă ~ la 4 august 1958 după ce 
menționa că Frankie avea o casă destul da modestă 
la Hollywood (o localitate din Florida, nu capitala 
callfomiană a filmului)» informa că Mr. Gray era 
„edutat — în acele zile ■— pentru că ar fi organizat 
între 31 ianuarie și 31 martie 1958 șapte întâlniri dintre 
care șase la Madison Square Garden și unul pe arena 
St Nicholas din Neto York', Se constatase că una din 
acesta întîlniri (săptămînalul nu precizează care), fusese 
aranjată aducînd mari cîștiguri unui grup de pariorl. 
Celelalte întîlniri fuseseră organizate tot de Carbo, 
fără să fl avut autorizația cuvenită. .NEWSWEEK* își 
încheia astfel articolul I „Mr. Gray a dispărut,. Ultima 
oară a fost văzut pe un hipodrom din Aguq Caliente 
tn apropiere de Tijuana, în Mexic. S-a emis împotriva 
lui un mandat de arestare; documentul cuprinde zece 
capete de acuzare. ■. Este pasibil de o pedeapsă de 
10 ani închisoare și 5 000 de dolari amendă".

A fost căutat în multe orașe din Statele Unite, în 
acel an 1958, mai ales la Chicago, dîndu-se cura unei 
sesizări care parvenise poliției și care părea veridică. 
Dar Mr. Gray a fost totdeauna un om al țărmului, fie 
la New York, fie la New Orleans; la Chicago^ orașul 
lui John Dillinger și Al. Capone, hregele clandestin al 
boxului* ' fusese văzut, ultima oară, cu nu mai puțin 
de 14 ani în urmă, în 1944, în timp ce asista în sala 
CYO Ia un antrenament al lui Willie Pep în diunul 
întîlnirii cu Willy Joyce. Managerul lui Pep era Lou 
Viscousi, devenit apoi manager al lui Joe Brown, fost 
campion al lumii la categoria ușoară, manevrat la rîn- 
dul lui de Carbo; după eum vedeți .socotelile" lui 
Frankie apar mereu.

Dar să revenim la anul fatal, 1960. La Washington 
fusese instituit un ■„Subcomitet senatorial împotriva 
trusturilor șl monopolurilor', pentru a face cercetări 
în culisele boxului din Statele Unite.

în dimineața zilei de 15 iunie 1960 a fost ascultat 
un martor, care se numea Irvin Mishel. Las să vor
bească despre această mărturie, aproape de necrezut, 
ziarul .NEW YORK TIMES' care a publicat o rela
tare, a doua zi, în pagina 42. Importantul cotidian 
scria textual s

„Din cauza fricii care-l stăpînea, un deținut nu a 
vrut astăzi să destăinuiască în fața Subcomitetului 
Senatului legăturile lui Frankie Carbo cu lumea boxu
lui. Deținutul, care n-a deschis gura decît pentru a 
repeta, la fiecare întrebare, textul celui de-al cincilea 
amendament din Constituție asupra drepturilor cetă
țenești („Refuz să răspund deoarece acest lucru poate 
duce la învinovățirea mea"), se numește Irvin Mishel. 
El a declarat că a fost amenințat cu violența în caz 
că s-ar hotărî să mărturisească ceva. Mishel, o figură 
proeminentă printre șantajiștii din lumea boxului, n-a 
vrut să destăinuiască numele celui care l-a amenințat 
cu moartea. Senatorul Philiph Hart i-a atras atenția 
că motivul invocat nu este suficient. Atunci, Mishel 
a recurs la invocarea dreptului său de a păstra tăcerea 
pentru a evita să fie și el incriminat. A refuzat, 
astfel, să răspundă la o serie de întrebări menite să-l 
facă să confirme că pariase în contul lui Frankie 
Carbo înaintea întâlnirii dintre Jake La Motta și Billy 
Fox, in 1947. La Motta a mărturisit, ieri, că a pierdut

siliilor populare care i-a so
licitat, în vederea îndeplinirii 
acestei acțiuni de salvare a 
unor vieți omenești.

Pentru gradul de pericol pe 
care-l prezintă aceste acțiuni, 
membrii echipelor Salvamont, 
cabanierii și alți oameni ai 
muncii care au participat e- 
fectiv la acțiunea de găsire, 
salvare și transport pe mun
te al celor accidentați, vor 
primi o indemnizație de pe
riculozitate, diferențiată în 
funcție de sezon.

Pentru a asigura condiții 
mai bune de acordare a asis
tenței medicale, toate caba
nele vor fi dotate cu medi
camentele necesare acordări: 
primului ajutor gratuit, cu 
cele necesare urgențelor me- 
dico-chirvrg:.ca!e și eu anu
mite prod .se farmaceutice u- 
zuale care se vor pune la 
d spez: ș soiiciianților con- 
tra-cosi

Des gur că un ral deosebit 
de importam in prevenirea 
accicenieioc revine turiștilor, 
in sensul respectării unar 
'erme obligatorii cu privire 
)a : pregătirea excursiei, echi
pamentul folosit, alimentația 
pe traseu și la cabane (unii 
preferă băuturile alcoolice), 
odihna, comportamentul cetă
țenesc. alegerea judicioasă a 
traseului sn funcție de timp 
și participant!, ritmicitatea în 
mers, alternarea efortului cu 
rețausul. Inlocu rea actelor 
copilărești de bravură cu 
prevederea și cumpătarea

dr. Eugen CARIANOPOL 
inspector de specialitate 

din CP-A.L.

Desen de N. CLAUDIU

Gneorghe — Galați, Kraml 
Ana — Orșova, Ionescu Gri- 
gore — Slatina, Radu Steli- 
an — Băicoi, Tibenschi Au
rel — comuna Hida-Sălaj, Ce- 
can Sergiu — Sînnicolaul 
Mare, Ciocîlteu Maria — Bucu
rești, Cernușcă Viorel-Ion — 
București, Tiță Ion C. — 
București.

Moskvici 408 : Chesariș D. 
— Blaj ; Capanu Ion — Bucu
rești, Demkd Alexandru — 
Tg. Secuiesc, Galesiu N. — 
București, Gulie Grigore — 
Timișoara, Leonăchescu C. — 
Govora, Mardale Maria—Voi- 
neasa — Vilcea. Scurt Gheor- 
ghe. Zamfir Floarea, Popescu 
Ion, Ștefănescu Felicia — toți 
din București.

Skoda 1000 M.B. : Hărăboiu 
Ilie — Cărbunești-Gorj, Do 
ciu Petre — București.

★
Marți 4 februarie este ultima 

zi pentru procurarea biletelor 
la concursul special Pronoex- 
pres din .5 februarie 1969.

LOTO
numerele extrase la tragerea 

din 31 Ianuarie 1969
EXTRAGEREA I : 26 H 21 6 11 

51 30 « 42 88 22 18
Fond de premii : 986.970 lei. 
EXTRAGEREA a H-a : 83 24

69 67
Fond de țrexnil ț- 704.938 lei.

acea întâlnire in mod cu totul cinstit, dar Mishel n-a 
fost de nici un folos. El n-a conceput nici măcar riscul 
de a admite lucruri evidente ca faptul că este căsătorit 
sau că este pușcăriaș. A perseverat în mutismul său 
chiar și atunci cînd directorul închisorii în care Mishel 
se afla deținut i-a făgăduit că Subcomitetul Senato
rial va uza de toate mijloacele de care dispune pentru 
a-l proteja După aceasta, unul dintre componența 
Subcomitetului, senatorul Harold, a afirmat că mîini 
foarte puternice, cu brațe lungi, au reușit să pătrundă 
pină și în sala aceea pentru a-i impune lui Mishel 
tăcere absolută. Mishel primise ordin să tacă pe cînd 
se înapoia la închisoarea din Dannemore după intero
gatoriile la care fusese supus în zilele de 20 și 21 mai 
trecut; și aceasta, cu toate că Irvin Mishel se afla sub 
paza unui subofițer de poliție. Mishel a spus doar 
că fusese amenințat cînd era la New York in „House 
of Detenction" (Casa de detențiune) in așteptarea ple
cării'.

Pină aici am citat din ziar. în acele îndepărtate 
zile de 20 și 21 mai. Irvin Mishel a fost amenințat cu 
moartea fiindcă mai înainte avusese curajul să de
clare, cu privire la întîlnirea La Motta-Fox: „Da, eu 
însumi am pariat 35 de mii de dolari în contul lui 
Carbo pe victoria lui Billy Fox. In ziua aceea erau cu 
mine Charles Bernoff, Eddie Coco și blestematul ăla 
de șantajist, Nogg Rosen". Cu un an în urmă, la 18 
februarie ’59, același Mishel dezvăluise sistemele prin 
care se făceau împrumuturi în lumea interlopă ameri
cană, pentru finanțarea jocurilor de noroc, a prosti
tuției și a traficului de narcotice. în ziua în care a 
fost adus în fața Subcomitetului, Irvin Mishel era 
deținut la Clinton State Prison, la Dannemore (New 
York), Unde își ispășea ultimii șapte ani din cei 20 
la care fusese condamnat pentru falsuri și emiterea 
unor cecuri fără acoperire. Prin 1947, el era un per
sonaj influent al lumii interlope din Chicago.

în românește de S. BONIFACIU și A. BREBEANU

(Din «Sport e Mafia' — (C) 1968 — Casa editrice 
Valentino Bompiani — Milano).



Echipa de hochei
învinsă la Thun

Elveția-România 7-5 (2-t 2-4, 3-0)

campionatului 
de hochei a 
un turneu da 
Elveția. Prl-

THUN, 81 (prin telefon). — 
Continutndu-și programul da 
pregătire în vederea participării 
la grupa B a 
mondial, echipa 
României susține 
două meciuri in 
mul Joc a avut loc vineri seara, 
în mica localitate montană 
Thun. Formația noastră a În
ceput partida sub semnul unul 
trao inexplicabil, fiind condusă 
la prima pauză cu «corul de
2—1. Apoi, hochelștii români

La Ottawa s-a disputat o nouă 
intîlnire Internațională de ho
chei pe gheață dintre selecțio
natele U.R.S.S. ți Canadei. 
Din nou vicftoria a revenit 
hocheiștilor sovietici, de data 
aceasta cu scorul de 10—4 
(1—3, 7—1, 2—0).

La Duisburg ■ avut loc semi
finala „Cupei campionilor eu
ropeni" la tenis de masă fe
minin dintre echipele D.T.C 
Kaiserberg și Ferencvaros Bu
dapesta. Sportivele maghiare 
și-au apropiat victoria cu 
5—2.

Să punem puțin la încer
care memoria și să întoarcem 
cîteva file din hronicul aces
tor, inegalabile ca farmec, 
meciuri de cupă. Vrind ne- 
vrînd am fost tentați să cău
tăm cîțiva termeni de com
parație joi seara, la încheie
rea tumultuoasei întreceri 
baschetbalistice dintre Steaua 
și Fides Partenope Napolt, 
într-o serie de partide care 
ne-au impresionat de-a lun
gul anilor; să încercăm să 
alăturăm jocul exnloziv. dina
mic al ,.5“-ului de la Steaua 
unor evoluții la fel de pro
digioase. Poate jocurile memo
rabile realizate de cele-ru! 
(în istoria baschetului româ
nesc) cvintet al lui Folber*. 
Fodor, Novacek, Nosiev, ■ = 
Niculescu împotriva lui Di
namo Tbilisi sau Virtus Bo
logna, poate partida feminiră 
din Giulești între Rapid ți 
Daugava Riga sau, mai proas
pătă în amintiri, întrecerea 
dintre Dinamo și Spartak 
Brno... Să dăm însă Stelei 
ceea ce i se cuvine pentru 
partida de joi !

Venită cu surle și trompe:» 
de la poalele Vezuviului. e- 
chipa lui Fides (reprezentantă 
a unei mari industrii de apa
rate frigorifice) a crezut că 
prezența a doi jucători ame
ricani de culoare, de o incon
testabilă clasă, alăturată unor 
baschetbaliști cu mare expe
riență și stagii îndelungate în 
echipa națională 
falini, Gavagnin) 
ficiente pentru 
comodă, sau în 
caz o înfrîngere la limită, 
care să nu-i creeze probleme

(Vittori, Bu
ll vor fi su- 

o victorig 
cel mai rău

PANORAMIC
(Urmare din pag 1) 

bărbați și medalia de argint 
individual-femei. Sportivi 
sportive din R.F. a Germaniei.
Italia, Elveția și alte țări vor 
fi, de asemenea, prezenți la 
startul acestor întreceri

la 
Și

maximă tensiu- 
privește ierarhia 
cea a echipelor

In lumea schiului continuă 
întrecerea pentru „Cupa 
Mondială" care a ajuns 

într-o fază de 
ne în ceea ce 
schioarelor și
reprezentative. Numai în în
trecerea schiorilor, austriacul 
Karl Schranz își poate permită 
să privească — cel puțin deo
camdată — cu un calm olimpian 
disputa care se dă — departe 
In urma sa — între compatrio- 
ții săi Tritscher și Matt pe de 
o parte, și francezii Duvillard. 
Russel și Penz, pe de altă parte. 
De altfel, săptămina trecută. La 
Megeve, Schranz — deși pre* 
zent în stațiune — nu a mai 
participat la concurs, fiind ari
pat. Se spune — și cronometre- 
le o atestă — că și în eventua
litatea că s-ar fi încumetat să 
ia startul, el ar fi fost întrecut 
de „Dudu” Duvillard, care a 
parcurs pîrtia puternic înghe
țată într-o viteză infernală 
(aproximativ 90 km pe oră).

Actuala etapă a „Cupei Mon
diale", programată pe celebra 
pîrtie Arlberg-Kandahar de la 
St. Anton, reține din probele 
prevăzute tot coborîrea, atît 
pentru clasamentul masculin, cit 
și pentru cel feminin. Iar de 
data această, vor lua startul și 
Duvillard, și Schranz. Alături 
de ei vor fi prezenți și ceilalți 
fruntași ai clasamentului, pre
cum și Messner, Nenning, Pe- 
rillat, Mauduit, Sabich ș.a 

întrecerea schioarelor se a-

TÎI < Sj M llTl TO I ft

și-eu intrat în „mină", 
lat șl după repriza a 
reușit să-și depășească 
versarll eonducînd eu 5—4.

Ultimele 20 de minute
marcat o revenire puternică a 
gazdelor șl o scădere de poten
țial a formației noastre, care e 
primit trei goluri consecutive, 
două dintre ele fiind foarte dis
cutabile și datorlndu-se arbi
trajului părtinitor al cuplului 
austriac Moser — Valentin.

Au marcat: Luthi, Puzar, 
Hugnenin, Giroud, Hansen, Du
bois, Joris, pentru gazde, res
pectiv, I. Szabo (2), Ștefanov, 
Pană și Gheorghiu.

Sîmbătă echipa noastră sus
ține cel de al doilea meci.

CONCURSURI INTERNAȚIONALE
DE BOB LA SINAIA!

Sinaia va găzdui două mari 
concursuri internaționale de 
bob ! într-adevăr, începlnd de 
marți, vor sosi In localitate 
particîpanții de peste hotare. 
Dintre oaspeți și-au confirmat 
pir.ă acum prezența La aceste 
dispute două echipaje italiene, 
conduse de pCoțil R. Zardini și 
Toscani, un echipaj elverian și 
un echipaj austnac «rlndu-1 la 

declară Tonino Zorii, antrenorul lui Fides Napoli

MECIUL STEAUA - ROES IN CIRE SI PROCENTAJE

luat o întorsătură cu totul 
surprinzătoare ți- spre nemăr
ginita noastră satisfacție. e- 
chipa care a dat tonul, pen
tru ca apoi să domine cu au
toritate. a fost Steaua. Am 
venit să admirăm pe celebrul 
Jim Williams, sau felinul său 
compatriot Lee Franklin ți 
pînă la urmă— am ovaționat 
pe băieții lui Cost: Herold. 
O echipă, jucînd intr-un ritm 
amețitor timp de 40 de mi
nute. în genunchi ndu-și pur șl 
simplu cu această armă ad
versarul. O veritabilă mașină 
de marcat (cum numai 
Spartak Bmo re-a ma: de
monstrat pină acum) 
centajele din tabelul 
ne scutesc de alte 
tarii. Un cvintet.

Și Pio- 
alăturat 
corner.- 
luptînd

nunța mai îndirjită după etapa 
de la St Gervais, cind ftanc*- 
za Annie Famose preluase con
ducerea în clasament (101 p) în 
timp ce Gertrud Gab’, nu recol
tase acolo nici un punct, rămi- 
nind cu vechea zestre (90 de 
puncte). Un stupid accident a 
scos-o, însă, din luptă pe Fa
mose, 
pentru locurile următoare se 
va da în principal intre repre
zentantele Franței și Austriei. 
Isabelle Mir și, respectiv, Wfl- 
trud Drexel care, pentru a-și 
onora porecla de „Arlberg-Ex
press", ar trebui să cîștige azi 
pe Arlberg-Kandahar.

așa incit acum lupta

Competițiile pentru titluri 
europene se înscriu tot 
în aria sporturilor de iar

nă : campionatele de bob-4 per
soane de la Cervinia și cele de 
bob pentru tineret de la Corti
na d’Ampezzo, spre care aten
ția noastră se îndreaptă în mod 
deosebit și — cu totul justificat 
— pentru că în ambele compe
tiții sînt angrenați și reprezen
tanții țării noastre.

în treacăt — pentru că fac 
obiectul unei prezentări aparte 
— vom aminti campionatele eu
ropene de patinaj artistic, care 
se desfășoară la Garmisch-Par- 
tenkirchen, dar pe care televi
ziunea noastră ni le va aduce 
sub priviri în a doua jumătate 
a săptămînii viitoare. Așii ara
bescurilor pe gheață ne vor 
oferi, fără îndoială, clipe de 
mare desfătare în fața micului 
ecran pentru că, așa cum spu
nea Stendhal, „frumusețea este 
o promisiune de fericire", iar 
în patinajul artistic; totul, sau 
aproape totul, este subordonat 
legilor frumosului.

IN ARLBERG-KANDAHAR
OLGA PALL VICTORIOASA

au

pista 
mai

au 
ad-

au ega- 
H-a
net 1:39,72. 

cursă, învingătoarea 
ziariștilor : „Sint 

am relnnodat firul 
pentru că după ce 
titlul olimpic pe

In Austria, la Bt. Anton, s-a 
disputat proba feminină de oobo- 

rtre din cadrul clasicului con
curs Arlberg — Kandahar. Victo
ria l-a revenit «chioarei austriece 
Olga Pali, campioană olimpică a 
probei la Grenoble, cu timpul 
de 1:37,79. Au urmat tn clasa
ment Isabelle Mir (Franța) — 
1:38,28, Wiltrud Drexel (Austria) 
— 1:38,30, Giustlna Demetz (Ita
lia) — 1:39,22, Jutta Knobloch 
(Austria) — 1:39,50 șl Edith Zim
mermann (Austria) '

După ' 
declarat 
cită că 
torillor, 
cîștigat ...
de la Chamrousse nu am 
obținut nici un loc I tn proba 
care m-a consacrat. Mă simt acum 
tnsă In formă excelentă șl sint 
sigură că nu mă voi opri aici".

După disputarea acestei curse, 
în clasamentul individual al Cu
pei mondiale conduce Annie Fa
mose (Franța) cu 101 puncte, ur
mată de Gertrud Gabl (Austria! 
93 p, Wiltrud Drexel (Austria) 76 
p, Isabelle Mir (Franța) 73 p, 
Rosie Mittermeier (R. F. a Ger
maniei) 71 p, Kikl Cutter (S.U.A.l 
59 p. Olga Pali (Austria) 56 p șl 
Judith Nagel (S.U.A.) 49 p.

In clasamentul pe națiuni, pri
mele trei locuri sint ocupate, tn 
ordine, de Austria (631 p), Franța 
(586 p) Șl S.U.A. (223 p).

frunte pe Hofer. Se așteaptă, de 
asemenea, confirmarea din par
tea unui echipaj francez și a 
unuia er.glez.

In principiu, s-a stabilit ca 
prima întrecere să aibă loc sim- 
bătâ 8 «t duminică 9 februarie, 
apoi luni 10 o zi de pauză. iar 
marți 11 și miercuri 12 februa
rie un al douea concurs inter
național.

dîrzenie în 
unor talii 
țesînd cu

en « admirabilă 
«rărare. fe fața 
:mpres:oear. te și 
mare dtbârie în atac faze ca
re au tndinat definitiv pe 
napoiitani. După meci. Toni
no Zcrzi, antrenorul oaspeți
lor declara i „A™, scăpat des
tul de ușor și oricum ÎS punc
te nu constituie w handicap 
de ne^ecuperat. După părerea

^•<**•7! cn 
coate găs:

eroa

•nrc.), 
campiona- 

de

La Oberwiessenthal au luat 
sfirșit Întrecerile campionate
lor de schi (alpin și fond) ale 
R.D. Germane. Tinăra schioară 
Erika Ulimann, în vîrstă de 
16 ani, a cucerit victoria în 
cele două probe de slalom. în 
proba de slalom special titlul 
de campion în proba de 15 
km fond-masculin a revenit 
lui 
pe 
ba 
de 
p (81 m și 81 m).

Gerhard Grimmer, clasat 
primul loc cu 52:23,0. Pro- 
de sărituri a fost cîștigată 
Jurgen Dommerich, cu 227

La Bratislava, în cadrul 
campionatelor internaționale de

BEVERWIJK
ÎNAINTEA FINIȘULUI

Va reuși Patrick Pera să reînnoiască seria succeselor francez» în întrecerea continentală 
a „artiștilor gheții* ?

o 
rundă înainte de terminarea 
turneului Internațional feminin 
de «ah de la Beverwijkț Ale
xandra Nlcolau (România) ee 
menține în fruntea clasamentu
lui totallztnd T‘/j puncte, urma
tă de Timmer (Olanda) cu 8‘/i 
puncte. In runda a 10-a, Ale
xandra Nlcolau ■ cîștigat, eu 
albele, la Hellwig.

în turneul maeștrilor, pe pri
mul loc se află maghiarul Honfi 
cu 10 puncte șl o partidă între
ruptă, urmat de Kurajița (Iugo
slavia) șl Vesterinen (Finlan
da) cu cîte 10 puncte. Ciocîltea 
(România) — 9 puncte, Cortle- 
ver (Olanda) 8Vj puncte etc. în 
penultima rundă, Victor Ciocîl- 
tea (cu piesele negre), l-a învins 
pe olandezul Hartog. în tur
neul marilor maeștri, conduc 
Gheller (U.R.S.S.) șl Botvinnik 
(U.R.S.S.) eu cîte 10 puncte, ur
mați de Portisch (Ungaria) — 
9’/j puncta etc.

HAGA, 31 (Agerpres). Cu

MIine, în orele dimineții, 
patinatori și patinatoare par
ticipant i la campionatele eu
ropene de la Garmisch' Par
tenkirchen fac cunoștință cu 
gheața pe care vor trebui 
sâ-ț: etaleze măiestria în zile
le viitoare. Este programat 
antrenamentul oficial, cu 48 
de ore înaintea startului în 
întreceri. Majoritatea concu
rent bor apar pentru prima 

tul meciului, Nosievici a dus 
tot greul, ținînd pasul cu ar
tileria grea a lui Fides. Apoi, 
Iecheli și Savu. literalmente 
dezlănțuiți, au percutat coșul 
advers cu o rară dezinvol
tură. Iar în momentele lor 
de relaxare. Mihai Dimancea. 
ca un argint viu, un verita
bil cărăuș, a continuat cu 
brio recitalul. Tarău 
tut ca un leu sub 
panouri, iar Conor, 
pe teren in ultimele 
•tute, a acticnat cu un

:d că

s-a bă- 
ambele 
prezent
14 mi

ne©-
ici

Fîdes. E 
râ— pe ca

A- VAS’UU

tenis de masă ale Cehoslovaciei, 
selecționata feminină a tării 
gazdă a dispus cu 3—0 de re
prezentativa României, în tur
neul final al competiției. La 
masculin, în preliminarii, Ceho
slovacia — România 3—0.

■
Competiția internațională de 
tenis pe echipe dotata cu tro
feul „Coffee Bowl", desfășu
rată . i San Jose ('Costa Rica), 
a fost cîștigată de selecționata 
Republicii Sud-Africane, care 
în finală a învins cu 2—0 for
mația Argentinei. Reyno See- 

oară pe gheața stadionului o- 
limpic din Garmisch. Afară 
de cei care revin aci după opt 
ani. participanți la ediția din 
1960 a întrecerilor, găzduită 
tot în pitoreasca stațiune de 
sporturi de iarnă din Alpii 
Bavariei. Sînt însă foarte pu
țini asemenea .supraviețui
tori'. Au rămas în competiții 
doar veteranii Ludmila Belou- 
sova-Oleg Protopopov (atunci 
clasați pe locul 4) și o altă pa
tinatoare de perechi, berline- 
za Heidi Steiner. Timpul și 
— mai ales — tentațiile pro
fesionismului au făcut o triere 
severă printre fruntașii pati
najului artistic continental.

Este a 60-a ediție a campio
natelor, dacă ne ghidăm după 
cronologia competiției mascu
line. Intr-adevăr, patinatorii 
au fost mai grăbiți decît par
tenerele lor în a-și afirma su
perioritatea pe luciul gheții, 
primul campionat european 
masculin avînd loc la Ham
burg în 1891, în timp ce între
cerea feminină și cea de pe
rechi figurau pe programul 
întrecerilor abia 
Viena. Concursul 
mără doar 33 de 
ment de ripostă 
acuză patinajul artistic că ar 
fi _,un sport de domnișoare".

Trecutele ediții au cunoscut 
patinatori faimoși ca suedezul 
Ulrich Salchow, de 9 ori cam
pion între 1898—1913, austri
ecii Willy BCckl (1922—28) și 
Kari Schâfer (1929—36), ulti
mul ineheirdu-și cariera chiar 
aci la Garmisch, cu un triumf 
în a IV-a Oiunptadă albă. Mai 
aproape de ztiele noastre a 
sPrăl-jcit !b zaod deosebit tras-

în 1930, la 
feminin nu- 
ediții. argu- 
acelora care

T1NE1H FOTBALIȘTI MAGHIARI 
S. NGATORI LA YERA CRUZ

ii tumeGlui pe care 
tide fr. Mexic, ech:- 

inerea a Ungariei a jt*- 
Eera Cm cu o sejec- 

atâ locală. X5ctoria a re- 
t cu scorul ce 4—1 (2—I) 

r.erilor focbalișu maghiari.
F. C BARCELONA 

A OBT1NUT O VICTORIE 
DIRCILA

La Barceltx’a s-a disputat 
meci dintre echipele

Austriacul Jozef 
Feistmantel a ob
ținut cel mai bun 
timp tn coborâri
le p-imei zile de 
antrenament pe 
pista de la K6- 
nigsee (fiJ’/'fi 
gazda 
telor mondiale 

săniuțe.
Telefoto :

A.P.-AGERPRES

gers l-a întrecut cu 
pe Hector Romani, 
Bertram a cîștigat 
6—1 la Guillermo Vilas.

6—4, 8—6 
iar Byron 
cu 7—5,

In localitatea Seattle se des
fășoară în prezent campiona
tele masculine de patinaj ar
tistic ale S.U.A. După dispu
tarea figurilor impuse, pe pri- 
mul loc în clasament se află 
Tim Wood. Pe locul secund 
este Gary Visconti, principa
lul său rival în lupta pentru 
cucerirea titlului.

Patrick Pera, succesorul celor 
doi Alaîn, Giletti șl Calmat. 
Afară de cazul că .triplele' 
sărituri ale patinatorului ce
hoslovac Ondrej Nepela vor 
fi mai bine cotate de arbitri. 
Un duel pasionant promite în
trecerea feminină. Aci, sim
patica Hanna Maskova, au
toarea marii surprize de anul 
trecut, la Văsterăs, cînd a in
trat în posesia titlului euro
pean, va trebui să lupte acerb 
cu sprințara Gaby Seyfert, 
marea sa învinsă de atunci. 
La perechi va fi. desigur, o 
dispută între cuplurile sovie
tice (Belousova-Protopopov și 
Moskvina-Mîșcin), iar în. 
proba de dans emisarii Al- 
bionului, în frunte cu Diane 
Towler-Bernard Ford, trebuie 
să-și adjudece din nou titlul.

Tinerii reprezentanți ai Ro
mâniei, prezenți la Garmisch, 
nu aspiră la locuri fșuntașe, ci 
doar la șlefuirea talentului 
lor în contact cu așii patina
jului. Este mai ales cazul tî- 
năruluj Gheorghe Fazekaș, a 
cărui calificare pentru o ase
menea întrecere dificilă, la 
numai 12 ani, reprezintă de 
pe acum o frumoasă afirma
re a posibilităților sale. Cam
pioana țării. Elena Moiș, ia 
pentru a treia oară startul tn

IN „ClIPA CUPELOR1
LA BASCHET MASCULIN •
în cadrul optimilor de finală 

a> ..CUPEI CUPELOR* la 
baschet masculin s-au dispu
tat petru partide. De remar
cat câ în trei jocuri victoria 
a revenit oaspeților, care în 
acest fel și-au mărit în mod 
simțitor șansele de calificare 
pentru sferturile de finală ale 
competiției.
PANATHINAIKOS A ÎNVINS 

PE BENFICA
La Lisabona, echipa Pana- 

thinaikos Atena a învins cu 
scorul de 110—74 (52—42) for
mația locală Benfica. Baschet- 
balîstii greci au prestat un joc 
excelent, cele 110 puncte în
scrise in deplasare fiind edifi
catoare in acest sens. De re-

MECI DEMONSTRATIV: 
SANTOS—F.C. AUSTRIA 
stadionul din Lourențo

F. C. Barcelona si Lyn Oslo, 
cor.tiad pentru sferturile de 
finală ale .Cupei cupelor". 
Fotbaliștii spanioli au obținut 
victoria cu scorul de 3—2 
;2—1). Returul acestei intîlniri 
va avea ioc la 5 februarie, tot 
la Barcelona.

MACCABI TEL AVIV 
A CÎȘTIGAT „CUPA ASIEI'
In finala „Cupei Asiei", des

fășurată La Bangkok, echipa 
Maccabi Tel Aviv a învins cu 
scorul de 1—0 (după prelun
giri) formația Yang Zee (Co
reea de Sud). Golul victoriei 
a fost marcat de Doror Bar- 
mur. în meciul pentru locurile
3—4, Tokoyo Kogoyo (Japo
nia) a dispus cu 2—0 (1—0) de 
Mysore (India).
GORNIK ZABRZE A ÎNVINS 
SELECȚIONATA COLUMBIEI...

Peste 20 000 de spectatori au 
urmărit la Medellin (Colum
bia) întilnirea internațională 
dintre reprezentativa Colum
biei și echipa poloneză Gomik 
Zabrze. Fotbaliștii polonezi au 
obținut victoria cu scorul de 
1—0 (1—0).

„.IAR F.C. LIEGE PE CEA 
A LUXEMBURGULUI

într-un meci internațional 
amical disputat la Liege, echi
pa belgiană F. C. Liege a în
vins cu scorul de 1—0 (0—0) 
reprezentativa Luxemburgu
lui.

UN 
F. C.

Pe
Marques (Mozambic) va avea 
loc astă-seară meciul demon
strativ de fotbal dintre echipa 
vieneză F.C. Austria și cunos
cuta formație braziliană F.C. 
Santos, care a întreprins un 
turneu în țările Africii. Se 
așteaptă să asiste 45 000 de 
spectatori. F.C. Satons, avînd 
în frunte pe celebrul Pele, a 
terminat recent la egalitate 
2—2, meciul susținut în ora
șul Lagos cu o selecționată 
nigeriană. 

*

întrecerea continentală. După 
un debut modest, la Ljublja
na îrr 1967, ea s-a afirmat anul 
trecut, la Văsterăs, eu un bun 
program de figuri libere (lo
cul 17 din 25 concurente). 
Este interesant de menționat 
că prima participare a Româ
niei la campionatele europene 
datează din anul 1934 (Pra- 
ga), cind perechea Irina Min- 
culescu-Alfred Fieraru 6-a 
clasat a 7-a din 10.

Programul europenelor de 
la Garmisch Partenkirchen 
începe marți, cu figurile im
puse la băieți și perechi, ca 
în următoarele trei zile să*/ 
fie desemnați succesiv noi de
ținători ai titlurilor la perechi 
(miercuri), individual mascu
lin <joi), -dansuri (vineri) și 
individual feminin (sîmbătă). 
închiderea festivă are loc du
minică, prin tradiționala de
monstrație a laureaților.

Indiferent de vreme, de e- 
ventuale ratări sau absențe, 
succesul campionatelor pare 
asigurat pe plan spectacular. 
18 țări au preluat transmisiile 
de televiziune, care vor aduce 
pe orice doritor în fotoliile de 
orchestră ale patinoarului din 
Garmisch.

Radu VOIA

marcat că în cazul cînd se 
va califica (ceea ce este mai 
mult decit probabil), Panatni- 
naikos Atena va juca în sfer
turile de finală cu învingătoa- 
rea întîlnirii Steaua București 
— Fides Partenope Neapole.

OLYMPIA A CÎȘTIGAT 
LA MUNCHEN

O victorie prețioasă a rea
lizat și formația iugoslavă O- 
lympia Ljubljana care, jucînd 

■la Miinchen în compania echi
pei locale Bayern, a cîștigat 
cu scorul de 101—81 (56—42).

In sfirșit, la Helsinki, Sla
via Praga a întrecut la limi
tă : 76—74 (36—36) pe HKT 
Helsinki.
T.S.C. BERLIN CALIFICATA 

1N SFERTURI
Echipa T.S.C. Berlin s-a ca

lificat pentru sferturile de fi
nală. în meciul retur, dispu
tat la Berlin cu, Picadero Bar
celona, baschetbaliștii din 
R.D. Germană au cîștigat cu 
scorul de 82—69 (37—31). în 
primul joc, victoria revenise 
echipei Picadero cu 82—79.

GRAV ACCIDENTATA
VIENA, 31.— în cursul antre

namentelor efectuate în vede
rea tradiționalului concurs in
ternațional de schi „Kandahar", 
cunoscuta schioară franceză 
Annie Famose a suferit un ac
cident grav (fractură de peroneu 
și ruptură la tendonul lui 
Achille). Ea a fost transportată, 
urgent, la Paris, unde se află, 
în prezent, spitalizată.

UN NOU MECI 
FAMECHDN-LEGRA?

MADRID, 31. — Președintele 
federației spaniole de box, Ro- • 
berto Duque, a trimis o scrisoa
re lui Justiniano Montano, pre
ședintele Consiliului mondial al 
boxului, prin care cere ca pugi- 
listul spaniol Jose Legra să fie 
imediat desemnat șalanger ofi
cial la titlul mondial al catego
riei pană, deținut în prezent de 
australianul Johnny Famechon.

Președintele forului spaniol 
subliniază în scrisoarea sa că în 
meciul desfășurat la 21 ianua
rie la Londra, Legra se dovedi
se superior lui Famechon, însă 
arbitrul meciului, scoțianul 
Smith, l-a părtinit evident pe 
australian acordîndu-i centura 
de campion mondial. De altfel, 
federația spaniolă a trimis Con
siliului mondial al boxului fil
mul meciului pus la dispoziție 
de televiziunea engleză și ex
trase din presa engleză și fran
ceză care comentează decizia 
eronată pronunțată de Smith.


