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IN iNTlMPINAREA ALEGERILOR

PENTRU MAREA ADUNARE NAȚIONALA

Minibaschetul in județul Timiș
O propunere excelentă^

\2 MARTIE
te*, --iv

Șl CONSILIILE POPULARE

In scopul popul&ruArlî mini- 
b as chei ului !n Județul Itmis. 
CJ.EJ’.S. a laat o serie de 
mXsurl printre care : irrtrod- 
cerea ««iul joc In mal multe 
unitiLți țcolare din TimHoara- 
SinnicoLaul Mare și Lngef. «r- 
ganizarea uaol festival al *i- 
nibucberalui 1= pnaaZrari 
ca și a unei rompetrțil datata 
cu .Cupa cpmlviel jodețeee- 
penvru echipe tnaseolt»* r>

Meciuri pentru Centura Sportul, 
înaintea europenelor de box

-f=

ROMANIA—PRESTIGIU SI RESPLCT
♦

I Pe pirtia de bob de la Sinaia,

Hogea-Crist. cel mai bun timp

IN SPORUL MONDIAL la antrenamentul de ieri
Reclădite, cu un sfert de veac in urmă, pe cu toiul alxe 

temelii, viguroase, înnoitoare, educația fizică și sportul — 
importante activități sociale, sprijinite permanent de partidul 
și statul nostru — contribuie, de la an la an tot mai mult, 
la menținerea și întărirea sănătății, creșterea capacităților 
fizice și intelectuale, buna folosire a timpului liber, dezvol
tarea armonioasă fizică și morală a populației.

Cu aceeași forță de propulsie, eliberată prin noile con
cepte, sportul românesc, primind tot ceea ce ii era necesar, 
s-a plasat definitiv pe rampa afirmării pe plan internațional 

Foarte curînd, talentul 
putere de muncă și dăruire și-au spus cuvîntul, cu demnitatea 
vremurilor noi, în arena continentală și mondială. Trofee 
strălucitoare au început să fie 
a sportului românesc.

tineretului nostru, marea lui

rînduite in vitrina de onoare

Au sosit și boberii elvețieni

Sînt extrem de plăcute, dă
tătoare de noi energii și — 
de ce nu ? — stârnind alte 
ambiții îndrăznețe, aceste cli
pe ale cîntăririi muncii și 
faptelor, a împlinirilor care 
generează 
rnism.

Iată, de . 
ceste zile, cînd, animat 
profund elan patriotic, 
gul popor întâmpină alegerile 
de la 2 martie — eveniment 
ae seamă în viața politică, a 
țării — făcînd, în toate do
meniile, bilanțul înfăptuirilor 
și pregătindu-se, plin de în
credere în înțeleaptă condu
cere a partidului, să pășească 
mai departe pe drumul desă
vârșirii construcției socialiste 
în România.

Să deschidem și noi cartea 
sportului românesc și să răs
foim cîteva din filele scrise 
în acești ultimi patru ani, o 
„olimpiadă" cum sîntem ten
tați să o denumim folosind 
terminologia sportivă.

I

satisfacții și

pildă, acum,

★

opti-

în a- 
de un 
între-

reamintim, 
că în acest 
românesc a

Ar trebui să 
înainte de toate, 
răstimp sportul 
continuat să-și aducă o im
portantă contribuție la înflo
rirea acestei activități sociale 
care slujește nemijlocit mun
ca și viața, dezvoltarea re
lațiilor de prietenie, cunoaș-

terea și respectul reciproc, 
pacea în lume. A crescut — 
expresie tocmai a acestei 
idei fundamentale — numărul 
țărilor cu care România în
treține și dezvoltă legături 
sportive. Sportul românesc 
face astăzi schimb de infor
mații cu publicații de spe
cialitate, cu federații și insti
tuții sportive din peste 100 
de țări. în diferite foruri in
ternaționale, reprezentanții 
României se pronunță consec
vent pentru dezvoltarea con
tinuă a relațiilor sportive 
între tinerii de pe toate me
ridianele globului.

Apreciindu-se remarcabila 
înflorire a mișcării sportive 
din țara noastră, eforturile 
depuse pentru triumful no
bilelor 
sportul, 
deseori 
stea de
ții de amploare, cum au fost 
campionatele 
eaiac-canoe.
mondiale de lupte și popice 
ș.a.

Din numeroasele aprecieri 
ale oaspeților amintim doar 
două declarații:

ROGER COLTON, 
dintele F.I.L.A., 
vizitei făcute
„F.I.L.A. acordă 
dreptul de organizare a ma
rilor competiții acelor fede-

Idei care onorează 
România a primit, 
în ultimii ani, cin- 
a organiza competâ-

europene de 
campionate! e

cu 
în
de

preșe- 
prilejul 

1957 : 
obicei

I
I
I
I
I
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CresMstrțâ sietialâ

MLHAI BOIA 
soreapocuăec;

li K a 4-a

Pr^strt buberBor 
naâi pentru 
ownutele 

■ondiale

ia b Lake Plăcii
Ion Baciu. _ prima treaptă a 

fie a campionatelor mondia.
rații care își aduc constant — 
contribuția la dezvoltarea ■- 
cestei frumoase ramuri de 
sport, țărilor in care luptele se 
bucură de tradiție si care, 
de-a lungul anilor, au de
monstrat nu numai entu
ziasm, dar și pricepere in

Dan GARiEȘTEANU

(gonU-iuare I» pag. a Îs'

Interviul nostru cu tov. 'UIMEA ANGLUSCf-vicepreședinte dl rcdcretici rraidic de i*t»dl

1969 acord deplin între
legea sportului și 
federației 
Responsabilități 
de realizare 
Normele etice

eficacitatea

SI mijloace

societățiia

și moralitatea
Necesitățile experimentelor 
și condițiile create cluburilor

jucătorilor

Ca de ob 
căutări

cientul speranței. £ poate intr-un fel ecoul ritmurilor din 
discret explozia sevelor de primăvară, analogie legitimată 
izgonit iarna intr-un plan puțin, onorabil pentru sportul 
goliu suferă.

Și totuși nimeni nu l-a uitat. Mărturii sînt destule 
vor înmulți intr-o progresie 

Inaugurăm dezbaterile 
acordat ziarului nostru, de 
derației Române de Fotbal.

— Federația de fotbal ara 
atribuții, responsabilități, rela
ții de muncă șl de colaborare. 
Plnă acum, acestea s-au dove
dit mai mult sau mai puțin 
eficiente șl,- uneori, stagnante 
1n planul vertical al relațiilor 
sale cu cluburile șl asocia
țiile. V-am ruga aă ne Infor
mați dacă, in prezent, condi
ția federației de fotbal s-a 
«ehimbat 7

— Orice Încercare de analiză 
• activității fotbalistice trebuie 
realizată în funcție de cîteva 
repere prealabile. Educația fi
zică și sportul constituie, în țara 
noastră, activități de interes na
țional, desfășurate în cadrul 
unei concepții unitare, care pre
supune o continuă adaptare la 
evoluția fenomenului sportiv, 
pentru sporirea realizărilor și 
îndeplinirea obiectivelor sale.

în cadrul Conferinței pe țară 
a mișcării sportive, din iulie 
1967, au fost cercetate si adop
tate modalități capabile să pună 
capăt deficiențelor anterioare, să 
permită obținerea unui randa
ment sporit. Atunci, s-a con
cluzionat, printre altele, necesi
tatea ca federațiile să joace un 
rol mai accentuat în viața fie
cărei ramuri sportive. Procesul 
de aplicare a hotărîrilor Conte- J 
rinței, precum și a prevederilor . 
Legii cu privire la dezvoltarea 
activității de educație fizică și

Citeva notații pe marginea
I
I
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SPORTUL I
„ I

A OPTA ARTA I

s l
I

al atleților seniori
campionatului de sală

i t -

ratai

ICsa-

a

1U4 »: >a ut
lisat a* ie Întrevadă In 

kp cu mult mai 
arătase Șerban în

Gbeorgha ZÎMBREȘTEANU
artrercr federal I

a de obicei, la început de an fotbalul nostru devine obiect de analiză, zonă 
[ și de proiecte. In această perioadă opiniile se înmulțesc, înfruntările 

planul ideilor s« faa cu sporită vigoare, eforturile se potențează prin coefi- 
natură, unde se pregătește 
de faptul că fotbalul este 
rege, unde augustul său or-

de
P*

consolatoare.
de fond ale fotbalului românesc — 1969 — cu interviul 

către tovarășul Mircea Angelescu — vicepreședinte al Fe-

sport este complex, iar, în ceea 
ce privește fotbalul, are un ritm 
de desfășurare lent, vechiul ta
blou rămînînd aproape intact. 
Tocmai, de aceea, sînt necesare 
eforturi continue, însoțite de 
confruntări lucide cu realitatea, 
în această perspectivă se cuvin 
înțelese unele recente preocu
pări ale CNEFS-ului și federa
ției de specialitate. Se caută 
forme optime de conducere a 
fotbalului nostru, concordante 
cu spiritul legii menționate și 
cu puternica specificitate a a- 
cestei ramuri sportive.

— înseamnă, deci, că fede
rația Ișl caută un profil mal 
adecvat, pentru care ziarul no
stru a pledat In repetate rîn- 
duri. — ‘
ldeea
- în

fixarea 
federale 
pe de altă parte, stabilirea unor 
relații optime între CNEFS, fe
derație și unitățile în subordine. 
Conducerii federației îi este ne
cesar și solicită un grad sporit 
de autonomie față de Consiliul 
Național, atît cît este necesar 
pentru îndeplinirea rolului de 
for conducător al activității fot- 
bglișfice și. în același timp, este 
convinsă că trebuie să acorde. 
La cluburilor și sec-

V-am ruga să dezvoltați 
exprimată.
prezent sa urmărește 
unor responsabilități 

majore și precise, iar,

Atleti de valoare din Cehoslovacia
>

si Polonia la startuls
„internaționalelor României

.•antâncare In pag. ■ 2-a)

Mariana Goth a câștigat 
clar finala cursei de 50 m 

plat
Foto î A. NEAGU

I
I

portul — o opta artă ?
De unde această îndrăznea

lă si ce argumente nu ne-ar 
face să zimoim ?

Dcr, așa este uneori istoria 
omenirii : plină de curiozități,

paradoxuri si erori. Nici as|ronomia 
r-a fost o știință. Medicina oparținea 
vrac or, ch:(T>io alchimiștilor, biologia 
misterelor și șarlatanilor. Pînă la Bacon 
cite ști'rțe au puiuț fi cu adevărat 
așa?

Uitima artă recunoscută de estetică 
o tos* cinematografia. Astăzi cine ar 
cuteza să omită cinematografia dintre 
cele 7 crte ? Mai mult chiar, cinema- 
ocrafui a devenit sinieza artelor și 

moi populară dintre e'e !
n nou pretendent apare la orizont, 
fi el p- — • cu aceeași rezervă, cu 
ta pregânte sub scut, sau din tnțe- 
: _-ec timpului va picura accepta- 
i-e eeotocre ?

Oiimp ade'e si tot ceea ce a fost 
r>a sportului, ce cinci mii de 
! -te si ce o sută de ani încoace, 
un răspuns : nu pcr.em et cir

ci cultul sănătății, al mișcării, 
pr e‘e* e._ Xo emfiteatre singeroc- 
cc oetua e'e coride, om contra 

mcL Ci o— cu om. cu spațiul și 
• meu - neprevăzutul luptei sportive, 

zeci ce m sute de mii de spec
tatori. Toate 
singur an, 
Misccrec în 
și in plina, 
cu artele : 
tic, baletul . _ ___T____ ,
Grange greu de trasat între arfă și 
spert, e. însuti arte. Stadionul inspirind 

•ercturo muzica, teatrul, plastica, ar- 
■ ’eci-'o, coregrafia, filmul. Întreceri 
o .—.aice de crto. însoțind Io vechii 
cred și la noi astăzi, O!imp:adele spor
tive.

Campioni sportivi cu strâduinți și 
țineți care întî esc și sugereeză măies- 
tria artistică. Ca șl actorii, ei se pre- 
gătesc îndelung, cocr în feto publi
cului. reușesc crea'ii sau căderi, culeg 
aplauze, inspiră cronici și uneori chiar 
versuri și statui. Și ei sînt maeștri, ca 
și maeștrii crtei.

Gndva, sportul se preda în aca
demii, împreună cu filozofia, poezia 
și retorica. Astăzi este dreptul lui, 
cîștigat de un secol, sa stea alături 
de cele șapte arte și să-l facă pe om 
mai bun, mai deștept și mai fericit.

Sportul — a opta artă.
Sînteți oare acum de acord să nu 

mai punem semnul întrebării ? !
Virgil LUDU

teatrele lumii dînir-un 
—'■o singură Olimpiade, 

formele ei cele moi Dure 
p areoscâ, nature. înrudiri 
□ — nastico, pctinajul arris- 
pe gheată, înotul artistic.

I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

{iilor de fotbal posibilitatea de a 
iniția și hotărî toate acțiunile 
determinante pentru randamen
tul acestora. în alți termeni, 
ldeea aceasta oferă, de fapt,

Romului BALABAN

(Continuare tn pag. a 3-a)

fi de acum înainte ele ie

3.
4.

a sosit pe primul loc, 
eforturilor depuse de 
său.

1. CONSTRUCTO- 
MOLDOVE-, 
Gh. Maco- 

cam- 
2. A.S.A. Bra- 

Tractorul Bra- 
Clubul sportiv 

5. Constructorul

Federația de atletism din Ce 
nicat numele celor cinci spo: 
parte, sâmbătă și duminică, .a 
Il-a a .internaționalelor* Ro
mâniei pe teren acoperit. Este 
vorba de \adenicek (13,6 s 
pe 110 mg), Svabv (10,1 s pe 
100 m), Baudis (2,11 m la 
înălțime), Janousec (18,62 m 
la greutate) ș> Putnova (11,6 
s pe 100 m fete).

Din Polonia vor evolua ur
mătorii atleți : Markowski 
(prăjină), Kobuszewski și 
Chwaluczik (lungime), Novos 
și Kiszko (50 in) și Koczwara 
(lungime fete).

Ștafeta de biatlon Constructorul Cimpulung
Moldovenesc

CIMPULUNG MOLDOVENESC 
(prin telefon). In ziua a doua a 
campionatelor naționale da biat- 
lon pentru juniori, echipa aso
ciației sportive Constructorul 
Cimpulung a reușit să cîștige lo
cul I la ștafeta 3X5 km, după 
o luptă strînsă cu tinerii spor
tivi de la A.S.A. Brașov. In pri
mele două schimburi, Catrici și 
Macovei de la Constructorul au 
avut timpi apropiați cu Babeș șl 
Dihoi de la A.S.A. și au realizat 
punctajul maxim la trageri. In 
ultimul schimb, brașoveanul Veș- 
tea a condus, dar adversarul său 
direct, Papuc, s-a apropiat sim
țitor de el, făcînd ca disputa să 
fie extrem de pasionantă. Spre 
sfîrșlt, Veștea a fost penalizat 
cu o tură, iar , în ultima buclă a 
traseului Papuc a preluat cou-

ducerea șl 
In eluda 
adversarul

Clasament : 
RUL CIMPULUNG
NESC (Gh. Catrtd, 
vel, V. Papuc) lh 3)3,49 
ploană națională ; 
șov lh03:52 ; 
șov lh07:37 ; 
Sinaia lh09:51 ; 5. C-.. 
II Cimpulung lhl7:12.

De menționat neparticiparea 
biatlonlștilor juniori de la Di
namo șl Steagul roșu Brașov și 
a celor din Lupeni, deși au pri
mit sprijin material din partea 
F.R.S.B, pentru practicarea aces
tui sport. Se impune ca federația 
de specialitate să ia măsurile de 
rigoare.
C. ALEXA — coresp. principal
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ȘI LA CIUDAD DE MEXICO I

LUPTĂTORII ROMÂNI I
I

AU ONORAT TRADIȚIA I
I

Dintre toate sporturile, lup
tele sînt, fără îndoială, cele 
mal „olimpice”, tradițiile lor 

purced din antichitate, dacă nu 
cumva coboară direct din Olirnp, 
din mitologie. Caracterul pur, 
clasic, diapazonul larg de calități 
p* care le reclamă (spre a atinge 
desăvlrșirea, atletului din arenă 
li trebuie șl puterea lui Hercules, 
și șiretenia lui Ulisse, și pasiunea 
nefericitului prinț troian, Paris), 
au făcut din lupte o disciplină de 
mare popularitate șl de un imens 
prestigiu.

Nelipsit la Jocurile vechi și noi, 
acest sport a cunoscut de-a lun
gul anilor necontenite acumulări, 
marcind Ia Ciudad de Mexico un 
spectaculos moment de vlrf. Olim
piada aztecă a constituit, In a- 
ceastă ordine de idei, cel mai 
drastic trial, a pulverizat ierarhii, 
a nesocotit cărți de vizită cu sub
titluri prestigioase, așezind laurii 
gloriei pe umerii celor intr-ade
văr mai buni.

In această Încleștare nemailn- 
tilnită ca dimensiuni șl voltaj, re
prezentanții României au făcut o 
figură onorabilă, și-au confirmat 
valoarea. CUCERIND 3 MEDALII 
și ACUMULÎND 20 de PUNCTE, 
sumă foarte greu de agonisit in 
condițiile disputei de pe „pati
noarul rebelilor*.

Dar, despre toate pe rlnd.

rențl, fiind eliminat dup* trei 
meciuri egale (unul dintre ele cu 
tînărul I. Enache). In sfîrșit, pri 
mii doi clasați la „mondialele- 
de la București, la aceeași catego
rie, E. Tapio (Finlanda) și A. Ster 
(Ungaria), n-au ajuns nici măcar 
în semifinale !...

Și exemple ar mal fi. Oricum, 
reiese clar că a urca Pe podium 
la Ciudad de Mexico a fost mult 
mai greu dectt oriunde în 
parte !

Nimic nou

a'.tâ

T
cînd 
cut, 
tind 
nîndu-i la grea încercare pe cei 
însărcinați cu întocmirea stipu
lațiilor de regulament. Cum spu
neam, luptătorii n-au venit, în 
general, cu lucruri noi dar — în 
schimb — pe cele vechi și le-au 
însușit plnâ la virtuozitate. Spor
tul acesta reprezintă — ca și șa
hul, poate — o familie, al căror 
membri se cunosc perfect șl care

umeul de lupte n-a avut, ca 
atletismul, de pildă, un Fos
bury, un om, deci, care adu- 
un procedeu nou, necunos- 

a revoluționat o probă, sor- 
insomnii tehnicienilor șl pu

bal șl altele, pentru a da doar 
cîteva exemple.

Luptele greco-romane au fost 
mulți ani apanajul absolut al re
prezentanților Uniunii Sovietice. 
La Ciudad de Mexico tradiția a 
fost. Insă, infirmată. supunln- 
du-se rigorilor unei legi obiective 
a sportului și anume că o perfor
manță atrage ca un magnet o altă 
performanță și câ măiestria naște 
măiestrie, totul funcționlnd. ca 
un sistem de vas* comunicante.

Desigur. pentru luptătorii sovie
tici. mari favoriți (7 titluri mon
diale din 8 In 1965, 1 in 1966 și < 
in 1967, nici o In f ring ere din 1964 
in competițiile pe echipe) bilanțul 
olimpic '68 poate fi socotit un 
(parțial) eșec. Dar el arată câ an
trenori și aehntciem din alt* țăru 
prelulnd experiența înaintat*, 
adoptind-o și Imbu.-.âtățind-o. au 
reușit să-i ajungă șl s*-i întreacă 
pe maeștrii lor. In ultimă Instan
ță, acesta este motorul prin care 
progresează orice sport, inima Iul 
vie și neobosită.

In acest sens a făcut o semnifi
cativă declarație antrenorul so
vietic ANATOLI KOLESOV : .Am 
prezentat la această confruntare 
tot ce aveam mai bun. Pentru 
a-i menaja pe .olimpici* nu am 
trimis declt unu] singur dintre ei 
la campionatele europene. Sorții

semifinale, cu suedezul 
Svensson, el a căutat hotărit 
lași rezultat, fiind de două 
pe punctul de a-l obține. In re
priza a doua gongul l-a salvat 
pa Svensson. Mizind totul pe o 
carte, Martinescu a pierdut me
ciul in ultima repriză, asigurîn- 
du-șț o prealabilă medalie de 
bronz. Epilogul se cunoaște. Cu 
Iakovenko el a fost învins dato
rită unui avertisment, iar la Ra
fiei' tușul primit a fost mai mult 
un joc al hazardului. De bucurie, 
luptătorul bulgar (care cucerea a 
doua medalie olimpică de aur) a 
sărutat salteaua, anunțînej că se 
retrage din activitatea competi- 
țlonalâ !

In sfirșlt. al treilea medaliat 
SIMION POPESCU (cat. 68 kg), 
după un început mai mult declt 
promițător (o victorie prin tuș 
și alta la diferență de puncte) a 
remizat cu Lothar Schneider 
(R.D.G.). Acest egal l-a handica
pat In meciul din semifinala cu 
japonezul Hideo Fujimoto, pe 
care l-a pierdut In ultimele două 
secund* I Dacă nu ar fi avut cele 
două puncte penalizare de la 
Schneider, Popescu intra In finală 
pentru medalia de aur sau argint 
chiar cu înfringerea suferită la 
Fujimoto. Dar șl bronzul acesta 
este de preț pentru că la el n-au

Sarabanda
surprizelor

Chiar din primele tururi, spec
tatorii, cronicarii și iubitorii 
acestui sport, aflați — prin 

forța împrejurărilor — departe de 
locul disputei, dar urmărind-o cu 
ardoare prin televiziune, radio și 
presă, aveau să-și dea seama că 
turneul de lupte GRECO-ROMANE 
va fi o competiție a marilor ne
cunoscute. Campionul mondial al 
categoriei 87 kg — de pildă — 
Slllay Laszlo (Ungaria), Ilustrul 
sărbătorit de la București, avea 
să piardă consecutiv, la puncte, 
tntîlnirile cu polonezul K. Kwle- 
cinskl șl bulgarul P. Krumov tre- 
cînd fulgerător pe banca elimi- 
naților. Dar, nici Krumov nu va 
avea vreme să-și savureze victo
ria, fiind învins (încă prin tuș) 
de reprezentantul nostru N. Ne
guț și trimis să-i țină de urit lui 
Sillay, In tribună. De altfel, Ne- 
guț a barat drumul și unui alt 
mare luptător, turcul Teflk Kis, 
dublu campion mondial, pe care 
l-a eliminat In turul IV. La ace
eași categorie a părăsit prematur 
competiția (turul III) medaliatul 
cu argint de la Tokio, J. Korma- 
nlk (Cehoslovacia). Reprezentan
tul U.R.S.S., V. Igumenov (cam
pionul mondial al categoriei 
78 kg la ultimele două ediții), 
după ce l-a învins la puncte pe 
Zarev (Bulgaria) și Țăranu (Ro
mânia) a pierdut prin tuș, in 
turul următor; la norvegianul 
Baril*; Ieșind din întrecere. Si
multan părăsea competiția șl du
blul campion european S. Acar 
(Turcia), Învins Ia puncte de Za
rev. Cîștlgătorul medaliei de aur 
la Olimpiada de la Tokio, turcul 
K. Ayvaz (cat. 70 kg), deși nu a 
pierdut nici o partidă, n-a mal 
figurat In turul IV printre concu-
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Comentarii olimpice
atunci cind se Îmbrățișează băr- 
bătește pe saltea știu absolut pre
cis ce are de gînd să facă adver
sarul, dnd șl cum anume. să 
deosebească acțiunea de Intenție, 
realitatea de păcăleală.

Succesul a surfs anelor sportivi 
care au avut o pregătire fizică 
ireproșabilă, care n-au greșit 
(sau au greșit mai puțin), care a j 
executat cu maximum de exacti
tate procedeele tehnice. Evident, 
dificultatea a fost și ea maximă 
In astfel de împrejurări. Așa se 
explică, de pildă, succesul Iul Ion 
Baciu care a fost nevoit să sus
țină într-o singură zi 4 meciuri. 
Dacă nu s-ar fi bizuit pe o ex
celentă condiție fizică, el n-ar fi 
reușit să-șl pună In valoare pri
ceperea tehnică. Acesta a și fost, 
în general, punctul forte al luptă
torilor români.

Și acum despre noi

Caracterul pozitiv
al concurentei
ea lungul anilor, istoria spor
turilor cunoaște multe exem
ple dnd o disciplină era 

total dominată de reprezentanții 
unei singure națiuni, care cumu
lau succesele șl victoriile lâslnd 
celorlalți puținele rămășițe de la 
ospățul lor regesc. Franța șl Ita
lia la scrimă. Statele Unite la 
patinaj artistic. România la hand-

Se pregătesc
viitoarele performante

Curs de perfecționare

a antrenorilor

In scopul ridicării calificării profesionale a antrenorilor, 
Federația de gimnastică a organizat, la finele lunii ia
nuarie, la Brașov, un curs de perfecționare metodică. La 
invitația noastră au răspuns „prezent" antrenorii pentru 
gimnastica masculină din principalele secții de perfor
manță. Programat la începutul perioadei pregătitoare a 
anului 1969, an de bază în noul ciclu de pregătire pentru 
Jocurile Olimpice de la MQnchen, cursul și-a propus să 
abordeze probleme de importanță majoră pentru gimnastica 
sportivă : orientarea metodico-tehnică și tactică unitară în 
probele poliatlonului de concurs ; sarcinile ce revin antre
norilor în procesul de antrenament, sarcini izvorîte din 
cerințele astuale ale gimnasticii de performanță.

Despre utilitatea acțiunii întreprinse de federație au 
vorbit toți participanții la «urs. Ei s-au declarat cu totul 
satisfăcuți de lecțiile teoretice șl practice, întotdeauna în
soțite de demonstrații (efectuate de gimnaști), de filme, 
discuții și concluzii metodice. Au fost analizate elementele 
de bază și unele mișcări de mare dificultate, caracteris
ticile motrice, tehnice și metodice la fiecare aparat, s-au 
organizat dezbateri pe probleme metodice privind încăl
zirea, pregătirea fizică, volumul de muncă, intensitatea. 
Organizarea antrenamentului și munca educativă. Extrem 
de folositoare s-au dovedit proiecțiile filmelor întrecerilor 
de gimnastică din Mexic și din cadrul „Cupei F R G ".

A fost, de asemenea, binevenită participarea la lecțiile 
practice a gimnaștilor din lotul de tinere: (aflați pentru 
o scurtă perioadă de pregătire în orașul ce ia poaleie 
Tîmpei) și s-a bucurat de o excelentă apreciere contribuția 
adusă la reușita cursurilor de cercetătorul Iosif Maier, 
de la centrul de cercetări științifice, care a prezentat în 
mod atractiv și convingător multiple aspecte științifice în 
legătură cu tehnica și metodica de lucru la diferite apa
rate, a vorbit despre pregătirea fizică și despre corelația 
dintre acestea și orientarea procesului de pregătire.

O sintetizare a dezbaterilor din cadrul acestui curs 
evidențiază cîteva concluzii ce trebuie să servească ca 
îndreptar pentru activitatea viitoare pe tărîmui gimnas
ticii masculine :

— Există suficiente forțe și posibilități pentru a obține 
[ rezultate mai bune și, în consecință, un salt calitativ în 
gimnastica masculină, dacă se aduo îmbunătățiri în me- 
todele folosite pînă în prezent în pregătirea tehnică a 
gimnaștilor;

— însușirea tehnicii trebuie făcută de la început la cel 
mai înalt nivel posibil, asigurînd — în paralel — dezvol
tarea capacității 
ce se învață ;

— Pregătirea 
trebuie să aibă 
trenament;

— Este necesar să se facă mai mult pentru ridicarea 
calificării profesionale a antrenorilor. Aceasta se poate 
realiza prin aprofundarea procesului de pregătire și a 
problemelor tehnico-metodice. Ridicarea nivelului pregă
tirii teoretice a gimnaștilor ar trebui să se afle mai des 
în atenția antrenorilor ;

— în desfășurarea lecțiilor de antrenament, «ompunerea 
exercițiilor și metodica pregătirii, fiecare antrenor trebuie 
să manifeste mai mult spirit creator, stimulînd acest lucru 
și la sportivii pe care îi antrenează ;

— Se impune o planificare mai judicioasă și o mai 
mare precizare a sarcinilor de antrenament ale fiecărui 
sportiv, de la o lecție la alta și de la

— Trebuie mărită exigența privind 
țelor referitoare la modul de execuție 
cativă ;

— Din partea federației se impune 
pentru asigurarea unei legături mai strînse cu antrenorii, 
în vederea unui sprijin și îndrumări mai eficiente, pentru 
a consolida lucrul început la Brașov. Aceasta presupune 
o contribuție mai activă și din partea membrilor comisiei 
tehnice masculine.

Pe linia preocupărilor federației pentru perfecționarea 
muncii metodice a antrenorilor, se înscrie și organizarea 
cursului pentru gimnastica feminină, prevăzut la Bucu
rești pentru zilele de 20—23 februarie.

motrice în raport «u structura mișcărilor

fizică și, în special, dezvoltarea forței 
o pondere mai mare în lecțiile de an-

un «ialu la altul; 
respectarea cerin- 
și la munca edu-

luarea de măsuri

prof. Nicolae VIERU
secretar generai al F. R. Gimnastică
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Orice intervenție a apărătorilor este inutilă. Mingea 
expediată cu sete va poposi în poartă.

Aspect din meciul Dinamo Brașov — Rafinăria Teleajen.
Foto: A. NEAGU

Antrenorii lotului
au cuvintul

La încheierea celui de-al doilea turneu al campionatului 
național de handbal masculin am solicitat antrenorilor lotului 
reprezentativ cîteva impresii cu privire la valoarea între
cerilor (in comparație cu primul turneu) și asupra jucătorilor 
care s-au impus selecționării.
LA CLUJ S-A JUCAT MAI BINE

pentru e-și cuceri pe merit un 
loc în echipa reprezentativă. 
M-au impresionat în acest tur
neu, printre alții, Penu, Orban 
și Dincă (portari), Samungi, Pa- 
raschiv, Moldovan, Gheorghe- 
vici, Gruia, Nica, Guneș, Chi
cid, Coasă, Oțelea, Palko, Sten- 
țel și Iacob.

Irtdiscutabn. luptătorii romani 
au Inreg-strat la J.O. un suc
ces notabil. Cele 3 medalii șl 

29 de puncte n-au „căzut din 
cer*, ele sfint urmarea unor trans
formări structurale pe care le-a 
cunoscut această disciplină spor
tivă In țara noastră. Dac* in 1958 
existau ca legitimați in scriptele 
federației doar 913 sportivi, astăzi 
numărul lor a trecut de 7 5**! 
Față de 6 s*U cite erau In 1959, 
acum atletica grea beneficiază de 
26. Să adăugăm triplarea cadrelor 
de tehnicieni și specialiști care 
se ocup* cu pregătirea tinerilor 
spre a avea imaginea acelui su
port material, indispensabil ori
cărui succes statornic. Sportul 
luptelor merge pe un drum ferm 
In România, drumul seriozității și 
al hărniciei. Iar confirmarea prac
tic* pe care au parafat-o Jocurile 
Olimpice reprezintă nu numai o 
mare satisfacție dar și un Înflă
căra: Îndemn

Deși de la palpitantele dispute 
de la „I.-isurgentes" au trecut mal 
bine de 4 luni, cîteva aspecte ne
arătate In cronici ar fi — credem 
— interesante de relatat.

Mai Ir.til despre ION BACIU, 
acest ttnăr cuminte dar ambițios, 
care a depus eforturi demne de 
toată lauda pentru a ajunge la 
medalia de argint. După cum s-a 
arătat, Baciu utilizase la campio
natele mondiale de la București 
cîteva procedee noi, anume pre
gătite, cu o mare eficiență, care 
i-au adus, pînă la urmă, medalia 
de aur. Dar secretul n-a putut fi 
păstrat și la Ciudad de Mexico, 
chiar din primul meci (cu ameri
canul David Hazewinkel), cam
pionul avea să constate că „bre
vetul* invențiilor nu-i mai apar
ține tn exclusivitate. După consu
marea reprizei întîl, Baciu s-a 
văzut condus la puncte, america
nul utilizlnd chiar procedeele sale 
(Hazewinkel îl Înregistrase pe 
peliculă încă de la C.M. 1967). In 
următoarele partide, bulgarul 
Hristo Traikov (campion euro
pean la ediția de la Vfisteras) și 
egipteanul El Sayed Ibrahim l-au 
înfruntat cu propriile sale arme. 
Dar Baciu mai avea în arsenal 
surprize tehnice și în fața lor 
adversarii au fost nevoiți să se 
încline. De bună seamă, ele se 
află acum In „laborator" pentru 
a 11 se afla antidotul.

NICOLAE MARTINESCU a fost 
sfătuit să caute tușul In toate par
tidele. pentru că la categoria sa 
concurau doi maeștri recunoscuți 
ai acestui procedeu : Bolan Radev 
(Bulgaria) — campion olimpic la 
Tokio — șl Nikolai Iakovenko 
(UJt.S.S.) — campion mondial la 
București. In fața dublului cam
pion european Ferenc Kiss (Un
garia) și a medaliatului cu bronz 
de la Tokio, Heine Kiehl (R.F.G.), 
Martinescu a aplicat tușul. In

ajuns alțl luptători cu cărți de 
vizită impresionante.

NICOLAE NEGUȚ (cat. 87 kg) 
a fost 1* un pas de a produce 
cea mal mare surpriză a turneu
lui de lupte greco-romane. După 
ce l-a Invlnsela puncte pe bulga
rul Petar Krumov (locul n la eu
ropenele de anul trecut) și a ter
minat la egalitate cu dubiul cam- 
pion mondial Teflk Kis (Turcia), 
el a susținut un meci decisiv cu 
Lothar Metz (R.D.G.) și în caz 
de victorie obținea titlul de cam
pion olimpic. In prima repriză 
iul Metz l-a reușit un tur de cap, 
dar Neguț l-a prins pe adversa
rul său intr-un „pod* șl a ega
lat. In următoarea (mulțumit cu 
un meci nul, care-1 asigura me
dalia de aur) Metz a refuzat 
lupta, primind două avertismente 
pentru .non combat*. In ultima 
parte a întilniril Neguț a trecut 
pe lingă o mare victorie. Rlsclnd 
totul pentru a obține tușul sau 
descalificarea lui Metz (altfel se 
c.asa pe jocul IV), curajosul Ne
gii*, a plecat Intr-un formidabil 
salt. amuțind tribunele. Dar a 
fost contrat și Metz a luat astfel 
din nou conducerea cu un punct. 
Din acel moment luptătorul din 
R.D. Germană a trecut intr-o de
fensiv* disperată. Arbitrii au ce
rut. pe bună dreptate, dictarea 
celui de al treilea avertisment, 
care l-ar fi proclamat pe Neguț 
campion olimpic. S a opus, ins» 
șeful de saltea. lanis Karaianls 
(Grecia). Șl astfel, reprezentantul 
nostru a trebuit sâ se mulțu
mească cu locul patru.

Deșt n-au urcat pe podium, C. 
BUȘOI (cat. +97 kg) și i. țA- 
RANU (cat. 78 kg) au meritul de 
a fi acumulat puncte prețioase 
pentru echipă, iar tinerii GH. 
BERCEANU (cat. 52 kg) și I. 
ENACHE GO kg) au trecut la 
Ciudad de Mexico prin purgato
riul experienței, plecind cu ba
gaje prețioase de noi cunoștințe, 
foarte folositoare pentru viitor.

Ca o constatare generală, reie
șită la analiza participării luptă
torilor de la „greco-romane" la 
J.O. făcută în plenul federației 
a reieșit câ onorind tradiția, spor
tivii noștri s-au comportat la 
înălțimea prestigiului lor. cucerit 
greu, dar pe merit. Și, un merit 
substanțial revine antrenorului 
emerit Ion Corneanu. Colocviul 
specialiștilor acestui sport a rele
vat totodată că olimpicii români 
s-au arătat deficitari la capitolul 
tehnic. Această carență (de care 
majoritatea dintre ei erau absolut 
conștlenți) a fost o frînă serioasă 
în meciurile hotărltoare.

★

Olimpiada s-a terminat, Olim
piada începe. La orizont stau 
alte întreceri grele, toate 

constituind criterii, teste șl expe
riențe pentru pregătirea viitoare
lor jocuri, din 1972. Primul mare 
examen începe în ziua de 3 mar
tie, la Mar del Plata : campiona
tele mondiale.

Valeria CHIOSE 
Costin CHIRIAC
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Am urmărit cu mare atenție 
toate partidele desfășurate la 
sfîrșitul săptămînii trecute în 
Capitală și pot să afirm că în 
comparație cu turneul anterior 
de la Cluj, ele s-au situat la un 
nivel calitativ mai scăzut, 
foarte adevărat că și sala 
jeană oferă posibilități 
mai mari de desfășurare a
joc variat, cu mai mare accent 
Pe contraatac. De asemenea, de 
data aceasta multe din arbitra
jele prestate 
slabe.

în ceea ce 
remarcați, aș 
prese

postul de portar), Guneș, Gru
ia, Nica și Papp. Oțelea și Ia- 
cob manifestă o accentuată re
venire de formă, iar Chicid a 
evoluat mulțumitor dacă ținem 
seama că se află în perioadă 
de convalescență.

prof. Eugen TROFIN

MULTE CANDIDATURI 
LA TRICOUL NAȚIONAL

i
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Este 
clu- 
mult 
unui

prof. Oprea VLASE

LUPTA PENTRU EVITAREA 
RETROGRADĂRII ȘI-A PUS 
AMPRENTA PE CALITATEA 

ÎNTRECERILOR

la Penu

au fost foarte

privește jucătorii 
vrea să mă o- 
$1 Orban (pentru

campionat il 
care se dă în 
a clasamen- 

multe echipe
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TURNEUL

JUNIORILOR

BUCUREȘTEN!

Unul din punctele de atrac
ție ale actualului 
constituie disputa 
partea inferioară 
tulul, unde mai
luptă pentru evitarea ultimelor 
două locuri. Acest lucru trans
formă partidele respective în- 
tr-o luptă acerbă, în care cali
tatea handbalului este trecută 
pe un plan secundar.

Totuși, se poate sublinia efor
tul meritoriu pe care mulți din
tre handbaliștll fruntași îl fac

Fără a mă declara pe deplin 
mulțumit de comportarea ce
lor mai mulți dintre handba- 
liștii noștri fruntași, trebuie să 
subliniez faptul că spre deose
bire de sezonul trecut, de data 
aceasta sînt pus în fața unui 
număr mai mare de candidaturi 
la tricoul național. în postul de 
portar — deocamdată Penu și 
Orban. La semicerc — Samungi, 
Marinescu, Laub, Bota și Gheor- 
glievici. Iar pentru linia de 
9 metri și conducători de joc — 
Gruia, Coasă, Nica, Papp, Gu
neș, Chicid, Speck, Oțelea și 
Gațu. Rămîne însă ca ultimul 
turneu, de la Cluj, să decidă 
definitiv asupra acestor candi
daturi și chiar a altora oare 
s-ar mai ivi pe parcurs.

prof. Nicolae NEDEF

A
A

Din inițiativa clubului spor
tiv Dinamo și în colaborare cu 
C.M.E.F.S. București a fost or
ganizat un turneu pentru ju
niori, în scopul verificării și 
afirmării tinerelor talente. La 
turneu concurează 8 echipe de 
juniori participante în cam
pionatul național divizionar. 
De-a lungul primelor două e- 
tape (duminică 2 februarie, și 
duminică 9 februarie) am putut 
remarca cîteva talente cu fru
moase și reale posibilități de a- 
firmare: Cosma, Ghena, Gu- 
nescu (Dinamo); Fedeleș, I. Ni
colae (Ploiești), Chiripuci, Fin- 
țeșteanu (Steaua); Ion Viorel 
(Șc. sp. 2), Neagu (Rapid). în pri
ma etapă s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Steaua—Șc. 
sp. 3 27—17, Dinamo I— Rapid
23— 21, Dinamo II—Șc. sp. Plo
iești 28—19, Șc. sp. 1—Șc. sp. 2
24— 18. în etapa a doua rezul
tatele înregistrate au fost: Di
namo I—Șc. sp. 1 23—21, Stea
ua—Șc. sp. Ploiești 26—21, Șc. 
sp. 2—Rapid 22—18. Etapa fi
nală programează duminică 23 
februarie cele mai importante

I jocuri pentru desemnarea câș
tigătoarei.

GH. DINU — corespondent

Pe marginea campionatului de sală
(Urmare din pag. 1)

cîteva luni vor avea loc ..euro
penele* din Grecia, l-au făcut pe 
șerben lean să realizeze o strinsă 
legătură Intre năzuințele și com
portarea sa. față de un trecut 
nu prea îndepărtat In care visele 
erau de asemenea mari, dar nu 
erau corelate strins cu compor
tamentul său.

Din Întrecerile la care am *- 
sista: simbătâ șl duminică se 
cuvine remarcată lupta extrem de 
disputată de la 30 mg. Perja. 
Hitfioșanu ți Suctu, pare* anume 
flcuțl pentru seeastă probă, se 
anunță In continuare puși pe fap
te mari. Mariana Goth, marea 
speranță a sprintului nostru femi
nin. a egalat recordul probei de 
50 m. deși a avut un start slab 
șl a fost lipsită de o concurență 
puternică. Valeria Butanu a Inau
gura: lista recordmanelor cursei 
de 50 mg. dar cu prețul unei 
accidentări determinată, după rit 
se pare, de o ambiție nelalocul 
el.

Virginia Bonei a sărit numai 
1,72 m. dar a arătat în mod con
vingător că este pregătită pen
tru rezultate cu mult mai înalte. 
Revelația concursului a fost ju
nioara Marghiolita Matei care a 
obținut un promițător 1.69 m. 
A mai fost aplaudată disputa să
ritorilor In lungime, foarte echi
librată, dar rezultatele sînt mo
deste, chiar șl noul record al 
lui Doru Bâdini.

Apreciem ca slabe rezultatele 
înregistrate la aruncarea greu
tății, bărbați ‘ 
prăjină șl 50

Participarea 
fost extrem 
fete pentru 5 
leți pentru 7 probe. Dintre a- 
ceștia doar 1 fete șl 14 băieți 
au reprezentat cluburile provln- 

Standarduri.e de partld- 
F.R.A. ar fl ln- 

puțln rite 12 at- 
parte la fiecare 
ar fi oferit mal 
Întrecerilor, mal

obținut acum performanțe mo
deste au fost totuși In apropie
rea cifrelor prevăzute In planul 
lor de pregătire (Vosminschi, 
Munteanu, Nichifor aveau plani
ficat pe 5» m 5.8 s, cit au șl rea
lizat : Sirucan 7,50 7,44 m ; V. 
Dumitrescu 15,80 15,83 m, Corbu 
15,7815,79 m ; EL Vintilă 5.90 5.84 
m. C. Popezcu 1,661,66 m, V. Bon- 
a L101.7» m). Esta o problem*

foarte delicată in aprecierea a- 
cestor performanțe, căci, fără dis
cuție, se recomandă ca un atlet 
să-șl urmeze planificarea făcută. 
Dar dacă aceasta se vede undeva 
depășită, in sensul că există po
sibilități evidente de creștere a 
sarcinilor antrenamentului care 
să conducă la rezultate mal bune, 
planificarea se cere restructurată. 
Este, cred, de preferat situația lui 
Șerban loan care, deși avusese 
planificat un rezultat de 2,03 m, 
a luptat pentru un record de 
2,16 m șl chiar mal mult. De 
acum înainte Iul îl va fl ceva 
mai dificil să-șl amelioreze pozi
ția recent cucerită, dar sînt con
vins că oricare atlet șl antre
nor ar dori să albă de rezolvat 
numai asemenea probleme I

și femei, triplu, 
m bărbați.
la campionate a 

de redusă : 29 de 
probe șl 79 de bă-

clale. 
pare fixate de 
gădult ca cel 
leți să fi luat 
probă, ceea ce 
mult dinamism 
multă valoare. Au fost trei probe 
(50 mg. înălțime șl greutate fe
mei) la care au concurat doar 
cite 5 atlete ! Absențele junio
rilor slnt motivate prin aceea 
că s-a evitat, cu bună știință, 
obosirea lor prin participarea la 
un nou concurs. Totuși, judecind 
la rece, nu putem fl de acord 
că trei concursuri grupate în se
zonul de sală sînt prea multe 
pentru un atlet junior, că sint 
prea obositoare și deci contrain
dicate. Experiența unor mart at- 
leți din străinătate ne dovedește 
contrariul I

în ceea ce privește rezultatele 
campionatelor trebuie arătat că 
unii dintre concurenții care au

România — prestigiu și respect 
mondial

(Urmare din pag. 1) 
buna desfășurare a întreceri
lor internaționale. Or, Româ
nia îndeplinește și depășește 
cu prisosință toate aceste 
condiții"...

H. RUSSEL — președintele 
A.I.B.A., cu prilejul vizitei 
făcute în 1967 : „Admirația 
mea pentru frumoasa dv 
țară pe care am cunoscut-o 
pentru prima dată, pentru oa
menii ei prietenoși, cu inima 
deschisă, pentru condițiile de 
viață și de sport de care se 
bucură tineretul român, ca și 
întreg poporul de altfel".

colorii" au îmbogățit șiragul 
succeselor de prestigiu 
sportului românesc cu 21 
locuri I la campionatele 
ropene, cu 12 victorii

ale 
de 

eu- 
în. 

„Cupa campionilor europeni" 
și cu multe alte rezultate 
excelente înregistrate în dife
ritele competiții internațio
nale.

Toate acestea au făcut, fi
resc, să crească prestigiul și 
respectul de care se bucură 
astăzi sportul românesc în 
arena mondială.

★

★

Doar patru ani. Este, de
sigur, puțin, dar cîte vise nu 
și-au aflat împlinirea I Sînt 
anii în care Viorica Viscopo- 
leanu a atins piscul consa
crării olimpice, în care lor.el 
Drîmbă, pînă atunci un flo- 
retist talentat și cam atît, 
a realizat un impresio
nant palmares al titluri
lor și medaliilor, în care au 
cunoscut gloria sportivă Ilea
na Silai, Panțuru, Patzaichin, 
Baciu și atîția alții.

Ștafeta afirmării interna
ționale a fost, de fiecare 
dată, purtată cu cinstire de 
„tricolorii" cărora le-a fost 
încredințată misiunea de o- 
noare de a reprezenta spor
tul românesc la cele mai 
mari confruntări ale acestor 
ani. Tezaurului olimpic, echi
pa României i-a adăugat, la 
Grenoble și Ciudad de Mexi
co,_ alte 16 medalii, demon- 
strînd trăinicia valorii ară
tate la edițiile anterioare 
(Helsinki, Melbourne, Roma 
și Tokio). Prezenți la aproa
pe toate campionatele mon
diale organizate în perioada 
celor patru ani, sportivii ro
mâni au cucerit 14 titluri 
și au ocupat, de asemenea, 
numeroase locuri fruntașe. 
Și tot în acest răstimp „tri-

în ’69, echipajele lui Pan- 
țuru au realizat eventul de 
argint de_ la Cervinia, des- 
chizînd pîrtia altor afirmări 
ale sportului românesc în a- 
cest an pe care-1 dorim plin, 
de satisfacții și împliniri, pe 
măsura condițiilor și a cerin
țelor, la nivelul prestigiului 
binemeritat pe care România 
socialistă l-a cucerit în so
cietatea contemporană.

\

AL. SUHALA

Să fie vorba doar de simple accidente?
Apropierea de finalul cam

pionatului cere echipelor situate 
In prima parte a clasamentului 
o maximă concentrare cu care 
să se poată evita unele accidente 
nedorite. Se pare însă că atit 
Dinamo cit și Steaua nu au ți
nut seama de acest lucru, capo- 
tînd în mod neașteptat.

Ce explicație poate fi găsită, 
totuși, pentru înfrîngerile celor 
două fruntașe ale clasamentu
lui, cărora, orice s-ar spune, nu 
le pot fi îngăduite asemenea 
scăderi de formă 7 Credem că 
dinamoviștii și-au subestimat 
adversarii, jucînd extrem de 
relaxat de parcă s-ar fi aflat la 
un meci de antrenament. Ei au 
abordat jocul lăsînd impresia 
că-1 consideră o simplă forma
litate, mai ales că evoluau în pro
pria sală de antrenament. Cînd 
!nsă și-au dat seama că pot pier
de, a fost prea tîrziu, studenții 
avînd de partea lor, în acel 
moment, avantajul moral și tac
tic. Novac ni s-a părut obosit 
și incapabil de un efort de voin
ță, Albu nervos și insuficient 
în apărare, Cernea șters, iar 
restul jucătorilor fără nici un 
fel de personalitate. Doar Dia- 
eonescu s-a zbătut pe alocuri, 
dar aceasta s-a dovedit insufi
cient față de ceea ce ar fi tre-

buit să fie pretențiile unei echi
pe campioane.

Cit privește echipa Steaua, 
înfringerea ei nu se poate pune 
în exclusivitate pe seama obo
selii pricinuite de deplasarea la 
Neapole. Să nu uităm că și du
minica trecută, la Timișoara, 
steliștii au fost la un pas de în- 
frîngere. Ar fi posibil ca dez
amăgirea pricinuită de pierde
rea calificării în „Cupa cupelor”, 
sau lipsa unui program rațional 
de odihnă a jucătorilor după 
partida cu Fides să fi contribuit 
la slăbirea rezistenței fizice și 
psihice, 
slevici 
ale lui 
cîștiga 
în rest, 
cabil, Dimancea a fost umbra 
celui din jocul cu Fides, iar 
Czmor, pur și simplu, inexis
tent. în plus, Steaua nu a reu
șit să se descurce în fața unei 
apărări combinate, pe care prof. 
V. Popescu o folosește cu suc
ces.

Iată, deci, că jucătorii și an
trenorii de la Steaua și Dinamo 
nu ar trebui să considere parti
dele din campionat ca pe niște 
galopuri de sănătate. Cu atit 
mai mult, cu cit majoritatea 
baschetbaliștilor din aceste două

echipe sînt și membri ai lotului 
național.

prof. Octavian DIMITRIU
secretar general al F.R. Baschet

Numai cu coșul lui No- 
și eforturile deosebite 
Savu, Steaua nu putea 
duminică după-amiază. 
Iecheli a ratat inexpli-

CLASAMENT
DUPĂ 15 ETAPE

1. Dinamo 15 14 1 1260—1039 292. Steaua 15 13 2 1274—1011 28
3. Rapid 15 10 5 1149—1087 25
4. Poli. Buc. 15 10 5 1032— 971 25
5. „U“ Timiș. 15 7 8 1113—1089 22
6. „U“ Cluj 15 6 9 1016—1023 21
7. Poli. Bv. 15 6 9 994—1093 21
8. I.E.F.S. 15 6 9 943— 976 21
9. Politehnica

Galați 15 6 9 1018—1071 2110. I.C.H.F. 15 5 10 999—1054 20
11. Farul 15 5 10 889— 990 20
12. Poli. Iași 15 2 13 954—1237 17

PROGRAMUL ETAPEI a XVI-a 
(16 februarie) : Rapid — I.E.F.S.; 
I.C.H.F. — Steaua ; Politehnica 
București — Politehnica Iași ; Fa
rul — Dinamo ; Politehnica Bra
șov — Politehnica Galați ; Uni
versitatea Timișoara — Universi
tatea Cluj.

ECHIPA SAPTAMÎNH

Nosieviei — V. Popa — De- 
mian — Cbivulcscu — F. Nicu- 
lescu.

La 9 februarie, moartea l-a 
răpit fulgerător, în plină ac
tivitate creatoare, pe Alexan
dru Suhală, un vechi și de
votat lucrător pe tărîmui edu
cației fizice și sportului din 
țara noastră.

Născut la 16 august 1921, 
Alexandru Suhală a străbă
tut un drum de viață greu 
și spinos, dar cu atît mai 
onest și mai onorabil. Se ca
lifică și lucrează mai mulți 
ani ca mecanic — operator 
de cinema, apoi — dînd curs 
unei mai vechi vocații — își 
îmbină activitatea profesio
nală cu aceea obștească, de 
activist sportiv. Dovedește în 
acest domeniu 
lent, dar și o 
une, fiind — 
— președintele 
sportive, apoi 
cadrul sindicatelor și, în sfîr
șit, activist al Consiliului Na
țional. Ca secretar general al 
Federației de auto-moto nu 
și-a drămuit eforturile spre 
a relansa această ramură 
sportivă. în ultimul timp, în
deplinind funcția de inspec
tor principal în CNEFS, Sandi 
Suhală a fost același om de 
inimă deschisă și de elan ne
stăvilit, harnic, conștiincios, 
vesel, optimist.

Ni-1 vom aminti totdeauna 
cu surîsul și cu o glumă pe 
buze.

nu numai ta- 
nestinsă pasi- 
rînd pe rînd 
unei asociații 
instructor în

¥
Inmormîntarea va avea loc 

în ziua de 12 februarie ora 
15 la cimitirul Izvorul Nou.
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singurul mijloc de amplificare 
reală și de precizare a respon
sabilităților federației șl clu
burilor. Astfel, va fi împiedicată 
să se manifeste, sine die, atitu
dinea de subterfugiu, precum 
Și fenomenul de atrofiere a res
ponsabilităților, întflnlt frec
vent în sezonul trecut. Dorim 
ca expresia acestei viitoare con
diții îmbunătățită a federației 
să fie consfințită în propuneri 
pe oare le va dezbate comitetul 
federal, Iar prin girul acestuia 
ele să devină, ulterior, docu-

realizează o instruire adecvată 
jocului actual, bazată pa efor
turi intense ți pe specificitatea 
fotbalului, că sînt firi concesive, 
că pornesc ferm, iar apoi se 
repliază. E adevărat, unii teh
nicieni sînt vulnerabili la o ata
re analiză. DAR, SA NE ÎN
TREBĂM DE CE PROCEDEA
ZĂ ASTFEL, NU UNUL, NU 
ZECE, CI FOARTE MULȚI, 
CHIAR ȘI OAMENI RECU- 
NOSCUȚI CA AVÎND UN MA
RE RESPECT PENTRU PRO
FESIE, CAPABILI, DEASU
PRA ORICĂRUI DUBIU, EXI- 
GENȚI ȘI VOLUNTARE EX
PLICAȚIA ACESTOR LACUNE,

COMPETENȚA A FEDERAȚIEI 
SA NU SE MAI PRODUCĂ 
NICI UN FEL DE IMIXTIUNI. 
Voi exemplifica astfel de situa
ții: ANUL ACESTA, BIROUL 
FEDERAL NICI NU CUNOAȘ
TE MĂCAR CARE ESTE BU
GETUL FEDERAȚIEI. DEȘI 
ACESTA PROVINE. ÎN PRO
PORȚIE DE 90 LA SUTA, DIN 
RESURSE PROPRII; ANTRE
NORII TRIMIȘI RECENT ÎN 
STRĂINĂTATE SPRE DOCU
MENTARE N-AU FOST APRO
BAȚI DE CĂTRE BIROUL FE
DERAL ; REGIMUL JUCĂTO
RILOR DIN ECHIPELE NA
ȚIONALE NU ESTE VALIDAT 
ȘI APLICAT DE BIROUL FE
DERAL ; S-AU EMIS REGU
LAMENTE, PRIVIND ACTIVI
TATEA SECȚIILOR DE FOT
BAL, PE CARE BIROUL FE
DERAL NU LE CUNOAȘTE; 
PERSONALUL SALARIAT AL

tul, ei vor fi primii interesați 
ca unitatea de care răspund să 
prospere. Ideile, inițiativele, e- 
nergiile, eforturile lor trebuie 
să găsească cîmp de acțiune. 
De realizări se cuvine, firesc, 
ca tot ei să beneficieze, pentru 
greșeli merită critici și sanc
țiuni. Este necesar, de aceea, 
să ne îndepărtăm de mentali
tăți conform cărora atunci cînd 
o echipă se comportă mediocru, 
federația trebuie să îndrepte lu
crurile. Nu ea are datoria să 
construiască cluburilor terenuri 
de antrenament sau vestiare, nu 
federația are menirea să întă
rească echipele cu jucători de 
valoare etc. etc. ETAPA CEN
TRALIZĂRII EXCESIVE IN
ACTIVITATEA FOTBALISTI
CA A TRECUT. SÎNT ACUM. 
DE DORIT EFORTURI PE 
PLAN LOCAL, IDEI. ELAN. 
MASURI ȘI ACȚIUNI DINmente legale. ACTUALA LE-

l96F-nC0RD DEPLIN
GISLAȚIE A FEDERAȚIEI 
ESTE DEPĂȘITA. APARE 
LIMPEDE CĂ FEDERAȚIA DE 
FOTBAL NU-ȘI POATE ASU
MA ȘI EXERCITA NIȘTE RES
PONSABILITĂȚI SPORITE, 
PRIN INTERMEDIUL UNOR 
NORME ȘI INSTRUMENTE, 
INIȚIAL IMPROPRII, IAR UL
TERIOR DETERIORATE ȘI 
MAI MULT, ACȚIONÎND RI
GID ȘI FĂRĂ SA DISPUNĂ 
DE MIJLOACELE NECESARE 
APLICĂRII ÎN PRACTICĂ A 
HOTĂRÎRILOR SALE. PE 
SCURT, NU ESTE POSIBIL CA 
ACTIVITATEA FOTBALISTI
CĂ SA FIE COORDONATA ȘI 
RIDICATA PE O NOUĂ 
TREAPTĂ VALORICA, DE CĂ
TRE O FEDERAȚIE LIPSITA 
APROAPE ÎN TOTALITATE 
DE NIȘTE ATRIBUTE ELE
MENTARE ȘI INDISPENSA
BILE.

— Vreți să afirmați, poate, 
că federația nu și-a onorat, 
de multe ori, fiotărtrile fiindcă 
l-au lipsit mijloacele de con
cretizare t

— Cînd activitatea fotbalistică 
se compune din numeroase in
satisfacții (și mal puține rea
lizări) e normal ca spre fede
rație să se îndrepte tirul criticii. 
Așa s-a și întîmplat. Biroul fe
deral a receptat aceste luări de 
poziții din partea Iubitorilor de 
fotbal, a presei, sau a altor or
gane. DAR, TREBUIE SĂ ȘTIȚI 
CA, DEȘI MAJORITATEA A- 
CESTOR SUBLINIERI AU 
FOST JUSTE, FEDERAȚIA NU 
A REUȘIT SĂ IA MĂSURI DE 
CORECȚIE ȘI DATORITA 
SLĂBICIUNILOR EI, DAR ȘI 
PENTRU CĂ I-A LIPSIT PO
TENȚIALUL NECESAR. Iată 
exemple. Se afirmă, pe bună 
dreptate, existența unul număr 
insuficient de terenuri și a unei 
baze materiale reduse. Pe aces
te direcții, federația n-are cum 
să producă ameliorări. Pe de 
altă parte, în numeroase con
sfătuiri, ședințe sau convorbiri 
se rostesc, de multă vreme, sfa
turi stereotipe ca : „să fie îm
bunătățit procesul de instruire, 
să pregătim jucătorii pentru 
fotbalul modem etc., etc." DAR, 
FOARTE PUȚINI SE ÎNTREA
BĂ DE CE NU SE FACE A- 
CEST LUCRU DECÎT FOARTE 
TIMID ȘI SPORADIC ȘI DACA 
ESTE, ÎNTR-ADEVĂR, POSI
BIL CA PROCESUL DE AN
TRENAMENT SA ATINGA O 
NOUA TREAPTA CALITATI
VA. Antrenorii sînt, la rîndul 
lor, criticați că nu concep și nu

ACESTUI RECUL DE LA PRE
CEPTELE MESERIEI, CRED 
CĂ TREBUIE CĂUTATĂ ÎN 
INCINTA CLUBURILOR, ÎN 
SISTEMUL DE RELAȚII EXIS
TENT, GENERATOR DE MEN
TALITĂȚI NOCIVE ȘI CARE 
NU POATE FI AMELIORAT 
ÎN PREZENT DE CĂTRE FE
DERAȚIE. ÎN FINE. PRODU
SUL ULTIM AL ATMOSFEREI 
LA CARE MĂ REFER, ESTE 
FOTBALISTUL ÎNSUȘI, așa 
cum tl cunoaștem, cu ambiții 
mid, cu aspirații mărunte, bla
zat de succese. In fond nu prea 
mari, fără sentimentul respon
sabilității sociale, pe care de 
fapt o are, fără spirit competi
tiv.

— Ați atins. credem, un 
punct de maximă sensibilitate. 
Cum s-ar putea ca federația 
de specialitate să dobândească 
eficacitate ș! forță de trans
punere a hotârlrilor sale ?

— Prin viitorul statut al fe
derației, aflat acum In cur» de 
elaborare...

— Deci, statutul provizoriu, 
publicat în presă astă-vară, și 
pe care ziarul nostru l-a supus 
dezbaterii publice. culeglnd 
concluzia că prevederile sale 
nu se mulau pe profilul acti
vității fotbalistice, va fi alt
fel conceput de data aceasta T

— Da. în viitoarea sa formu
lare trebuie elucidată și con
sfințită responsabilitatea fede
rației într-o seamă de domenii 
asupra cărora mai planează nu
meroase echivocuri. în deplină 
concordanță cu Legea privitoa
re la dezvoltarea activității de 
educație fizică și sport, Biroul 
CNEFS este împuternicit să 
aprobe planurile federale de 
perspectivă, bugetul federației, 
calendarul internațional, deci 
participarea echipelor noastre 
reprezentative și de club la ma
rile competiții internaționale, 
precum și să controleze, perio
dic, desfășurarea în timp a ac
țiunilor preconizate.

Concomitent, dorim că sta
tutul să afirme dreptul organe
lor de conducere a activității 
fotbalistice (comitetul și biroul 
federal), latitudinea lor de a 
adopta hotărîri valabile. Federa
ției 1 se recunoaște dreptul de 
a-și desfășura activitatea pe 
baza planurilor și bugetului pro
priu. DAR, SIMPLA ENUNȚA
RE A UNUI DREPT NU ESTE 
SUFICIENTA. EA TREBUIE 
ÎNSOȚITA DE O SERIE DE 
PREROGATIVE ȘI DE UN SIS
TEM DE RELAȚII CARE SA 
PERMITĂ EXERCITAREA LUI. 
NOI DORIM CA ÎN SFERA DE

federație: nu este se
lecționat ȘI NUMIT DE 
CĂTRE BIROUL FEDERAL; 
AS1 r EL STÎND LUCRURILE. 
DEVINE UȘOR DE ÎNȚELES 
CE CAPACITATE DE ACȚIU
NE ARE FORUL OFICIAL DE 
CONDUCERE A FOTBALU
LUI NOSTRU. REMEDIEREA 
ACESTOR SERIOASE DEFI
CIENTE ESTE CU ATIT MAI 
NECESARĂ. CU CÎT ÎNSUȘI 
SPIRITUL LEGII. PRECUM ȘI 
PRACTICA ÎNTREGII NOA
STRE VIEȚI SOCIALE. NU LE 
ADMITE ȘI LE-A ELIMINAT 
DIN TOATE DOMENIILE DE 
ACTIVITATE. Deoarece toate 
forurile mișcării sportive sînt 
interesate sincer de situația 
fotbalului nostru, sintem con
vinși că s« va ajunge la acea 
delimitare a responsabilităților, 
La desființarea paralelismelor, 
la crearea unui potențial de ac
țiune, la stingerea reflexului 
unor practici greoaie, afectate 
de birocratism.

— Pretutindeni se recunoaș
te că destinul fotbalului e ho- 
Urlt In cluburi și asociații. Ele 
sînt. de fapt, singurele unități 
productive. Dar, mulțl ani. s-a 
creat impresia că soarta cam
pionatului șl capacitatea echi
pelor depind, ta principal, de 
măsurile și de vrerea federa
ției. Datorită dominației exce
sive a forurilor sportive asu
pra cluburilor, acolo Jos", s-a 
creat sentimentul că e mal 
bine sâ vil in pelerinaj după 
„ajutor" pe strada Vasile Con
ta. decit să muncești temeinic 
la tine acasă. Ce elemente de 
progres intenționează să in
troducă federația în viitoarele 
relații cu unitățile subiacente T

— SÎNT DE PĂRERE CĂ 
TREBUIA DE MULT RENUN
ȚAT LA MENTALITATEA DE 
TUTELARE MĂRUNTA. Rostul 
federației este de a organiza 
edificiul fotbalului, de a pro
mulga o legislație internă, adec
vată și principii de muncă, de 
a controla sistematic, de a ve
ghea la respectarea acestora. 
NUMAI CHESTIUNILE MAJO
RE SÎNT DE LATITUDINEA 
FEDERAȚIEI. Dar, organismul 
fotbalului e compus din celule 
vii. corelate intre ele. Vitalita
tea și bunăstarea fiecăreia va 
determina. In ultimă instanță, 
forța întregului. FIECARE E- 
CHIPĂ TREBUIE SĂ RĂS
PUNDĂ INTEGRAL DE REA
LIZAREA OBIECTIVELOR EI. 
O dată ce un antrenor sau 
conducător este angajat la o 
echipă se presupune că a- 
ceștia au capacitate și onesti
tate profesională. Prestigiul lor 
va fi proporțional cu randamen

PARTEA TUTUROR CELOR CE 
IUBESC ȘI RĂSPUND DE 
SOARTA FIECĂREI ECHIPE. 
INDIFERENT DE CATEGORIA 
VALORICĂ Ar avea un efect 
salutar pentru fotbalul nostru a- 
poriția unui număr cît mai 
mare de nuclee efervescente in 
toate județele, în jurul echipelor 
mar; sau mici. Federația tre
buie să stimuleze și să vegheze 
numai ca aceste acțiuni să de
curgă în spiritul legalității, fair- 
play-ului, și normelor de desfă
șurare a activității fotbalistice.

ÎN ALTA ORDINE DE IDEI, 
VREM SA ACȚIONĂM PEN
TRU FORTIFICAREA UNUI 
NUMĂR CÎT MAI MARE DE 
CLUBURI. TREBUIE LIMPE
ZITĂ SITUAȚIA DE LA F. C. 
ARGEȘ. DUPĂ ATÎTA TIMP, 
EL N-A AJUNS SA DEVINĂ 
UN ADEVĂRAT CLUB DE FOT
BAL. ASTFEL, EXPERIMEN
TUL RAMÎNE DOAR UN SI
MULACRU, O FIRMA NOUA 
AȘEZATA PESTE O REALI
TATE NECONFORMA. Dacă la 
Pitești nu sînt condiții de reali
zare, vom încerca atunci, in altă 
parte. ÎN ACCEPȚIUNEA NOA
STRĂ. CLUBUL DE FOTBAL 
AR TREBUI SA FIE UN LA
BORATOR DE PERFORMAN
ȚA, DE LA ECHIPA DE CO
PII PÎNA LA PRIMA FOR
MAȚIE. AVÎND O BAZA MA
TERIALA ADECVATA. CAPA
BIL SA TRĂIASCĂ DIN RE
SURSE PROPRII. ESENȚIAL 
ESTE, așa cum scria zia
rul Sportul. CA JUCĂTORII 
UNUI CLUB EXPERIMENTAL 
SA TRAIASCA ÎNTR-UN RE
GIM DE RELAȚII. DE DREP
TURI ȘI DE RESPONSABILI
TĂȚI ADECVATE. Pe viitor, 
ne gîndim să extindem acest 
gen de unități, in măsura în 
care experimentul de la Pitești, 
sau de altundeva, se va dovedi 
rodnic. Pină atunci, vom anali
za și von» căuta să creăm pre
mise favorabile pentru funcțio-

narea tuturor secțiilor de fot
bal din prima divizie. Deja bi
roul federal a inițiat o acțiune 
pentru rezolvarea acestor pro
bleme.

— V* rog să ne spuneți pini 
la ce cotă valorică considerați 
că poate fi ridicat fotbalul 
nostru, in viitorul apropiat ?

— Datoria noastră este de a 
face tot ce este posibil pentru 
ameliorarea fotbalului pină la 
obiectivele și disponibilitățile 
maxime, pe care mișcarea spor
tivă le oferă acestei ramuri de 
sport. Rezumind căile: prin or
ganizarea unor adevărate clu
buri de fotbal, prin perfecționa
rea mecanismului interior al ce
lorlalte unități, prin acordarea 
unor atribuții și responsabili
tăți mai largi, stabilind obligații 
ferme (construcții de terenuri 
și instalații, eșaloane de copii 
și juniori conduse eficace etc.). 
Pentru străpungerea unor iner
ții. pentru re vitalizarea resurse
lor locale va fi necesar să luăm 
măsuri drastice împotriva celor 
ce nu-și vor îndeplini obliga
țiile. mergind pină la exclude
rea din campionate. ULTIMA 
NOASTRĂ ASPIRAȚIE IME
DIATA DAR POATE PRIMA 
ÎN ORDINEA IMPORTANȚEI. 
ESTE ACEEA DE A SCHIMBA 
CLIMATUL ACTIVITĂȚII
FOTBALISTICE. MILITAM 
PENTRU UN FOTBAL SĂNĂ
TOS, BAZAT PE O STRICTA 
LEGALITATE, PE PROBITATE 
ETICA ȘI PROFESIONALA. 
PE ANGAJAMENT FERM DIN 
PARTEA JUCĂTORILOR, PE 
RELAȚII ONESTE ȘI COLE
GIALE. NU TREBUIE UITAT 
CA PRIN FOTBAL, PRIN 
SPORT, ÎN GENERAL, AVEM 
DATORIA SĂ MODELAM ȘI 
SA EDUCAM OAMENII ÎN 
SPIRITUL UMANISMULUI ȘI 
ÎNALTULUI CONȚINUT ETIC, 
PROPRII SOCIETĂȚII NOA
STRE.

— Amintindu-ne ceea ce spu
neați într-un alt interViu acor
dat ziarului nostru la 18 ia
nuarie 1968, constatăm aceleași 
idei ferme, pe care le susți
neați și atunci. Sîntețl convins, 
deci, că numai pe acest în
ceput de Itinerar fotbalul no
stru ar putea fi scos, cu ade
vărat, din depresiune, că în 
aria acestui sport este nece
sar să acționeze aceleași prin
cipii care au permis realizări 
excepționale In alte domenii 
de activitate din țara noastră. 
De ce atunci pasul de la idee 
la faptă se face attt de lent, 
de ce sînt încă ezitări, ne- 
sincronizări, blocaje și chiar 
dări înapoi, cînd, în principiu, 
toată lumea e bine intențio
nată ?

— Răspunsul la această în
trebare există, în mare măsură, 
în cele spuse anterior. Pe scurt, 
ar fi vorba de : lipsuri în ac
tivitatea organelor și aparatului 
federal; nerespectarea gradului 
de autonomie pe care îl are fe
derația de fotbal în conformitate 
cu prevederile Legii sportului ; 
imposibilitatea federației de a 
acționa, în toate direcțiile esen
țiale, datorită faptului că nu 
beneficiază de atributele cuve
nite ; un sistem de relații depă
șit și inadecvat între diferitele 
eșaloane ale activității fotbalis
tice, sistem care determină, în 
ultimă instanță. adevărate, 
cercuri vicioase.

Peste toate aceste carențe, în
crederea noastră rămîne in
tactă, susținută, de grija deose
bită acordată sportului, de efor
turile și bunele intenții care se 
întîlnesc în jurul fotbalului ro
mânesc.

Meciuri amicale

SPORT.
SMAFIA
Mister Gray <1X>

de Lamberto ARTIOLI

KEFAUVER: Este adevărat că Frankie Carbo, prin 
intermediul prietenului său, Billy Brown, controla pro
gramarea tuturor intîlnirUor de la Madison ?

WALLMAN: Da. Carbo îl controla ți pe campionul 
mondial la categoria pană, Dawey Moore, datorită fap
tului că era prieten cu managerul acestuia, Willie 
Ketchum. Frankie contribuie la succesul I.B.C mai 
mult prin influența sa și prin contracte permanente 
cu managerii decit cu ajutorul banilor.

BONOMI: Cu toate că se află in închisoare, se pare, 
că, prin intermediul unor complici, Carbo continuă 
să-și exercite nefasta sa influență asupra boxului din 
țara noastră. Ce știți despre asta 7

WALLMAN: Am impresia că așa este...
BONOMI : Corespunde realității informația pe care 

o avem și potrivit căreia Carbo exercita un oarecare 
control și asupra lui Joe Girardello ?

WALLMAN .• După cite știu, da. Și nu numai asupra 
lui Girardello. ci și asupra altor boxeri ca Harold 
Gomes, Joe Brown, Jimmy Carter, Virgil Akins și 
asupra managerilor lor.

BONOMI: Ce fel de relații 
James Norris ?

existau între Carbo și

Desen de N. CLAUDIU

bune.
s-a

Dar in 1956 sau în 1957, 
răspîndit vestea că între

METBOM BRAȘOV — 
UNIVERSITATEA CLUJ 

•—1 (•—•)

Brașov (prin telefon). Afla ți 
în pregătire pe Valea Praho
vei. universitarii clujeni s-au 
deplasat Ia Brasov, dispuți nd 
o partidă amicală în compania 
formației locale. Metrom.

Mai :rtststen;i în final, stu
denții au obținut victoria prin 
golul marcat de Anca. în 
min. 64.

E. Bogdan — coresp.

DINAMO BACAU — 
POLITEHNICA BUCUREȘTI 

2—2 (2—0)
Piatra Neamț (prin tele

fon). Pe un teren destul de 
bun. curățat de zăpadă, s-a 
desfășurat duminică dimineață 
în localitate un interesant 
cuplaj : Ceahlăul a dispus cu 
3—-J (1—0) de C.F.R. Pașcani, 
prin golurile marcate de Ne
gustorii (min. 37), Pătrașcu 
(min. 50) și Bențea (min. 55), 
Dinamo Bacău și Politehnica 
București (aflată în P. Neamț 
de la 5 februarie) au oferit 
numeroșilor spectatori o a- 
tractivă dispută. în prima re-

priză, inițiativa a aparținut 
divizionarilor A, care au în
scris prin Kiss și Dembrov- 
schL Studenții au egalat prin 
Eftimescu și Ghergheață.

C. Nemțeau u — coresp.

BIHOREANA MARGHITA — 
CBIȘUL ORADEA 

0—7 (0 ~i)

Oradea (prin telefon). 
Partida s-a desfășurat la 
Marghita. Cele 7 goluri au 
fost înscrise de Suciu (3), 
Kun I (3) și Petrescu.

V. Sere — coresp.

Dinamo București 
întreprinde un turneu 

in Irak
Vineri dimineață urmează 

să plece în Irak echipa Di
namo București, care va în
treprinde în această țară un 
turneu de patru jocuri. Reîn
toarcerea este fixată la data 
de 25 februarie.

Joc de antrenament 
al lotului de juniori 
Componențll lotului republican 

de juniori domlciliați în Bucu
rești au In program mllne, pe 
stadionul Dinamo, de la orele 
14,30, un joc da pregătire cu 
echipa de tineret dinamovistă. 
Echipa de juniori va fi alcătuită 
din următorul lot : Stana (por
tar), Cristache, Gligorie, Sandu, 
Ricinei, Drigan (fundași), Bel- 
deanu, Naom, Stoica, Libuf (mij
locași), R. lonescu. Fătu, Vlad, 
Stefinescu, Petreanu (înaintași).

Una dintre speranțele antre
norului băcăuan, Nicușor, se 
leagă in acest retur de tînă- 
rul Simionaș... Iată-l in ima
gine — surprins la un recent 
antrenament de colaboratorul 
nostru, V. Bogdăneț — in 
luptă cu doi adversari ți 

cu... zăpada I

LOTO • PRONOSPORT
TRAGERILE LOTO DUPĂ 
NOUA FORMULA TEHNICA

Cu tragerea din 31 ianuarie 
1969 s-a aplicat o nouă for
mulă tehnică la Loto, formulă 
prin care șansele participan.- 
ților au crescut considerabil.

Ea s-a bucurat de un mare 
succes: 1.691,908 led fond de 
premii la ambele extrageri, 
2 premii de peste 100.000 lei, 
1 premiu de 65.814 lei, 2 de 
49.360 lei și 6.835 câștiguri în 
bani.

Noua formulă — care se a- 
plicfi ți în continuări — este 
simplă, pe înțelesul tuturor și 
constă din 2 extrageri, după 
cum urmează:

— prima extragere de 12 
numere din 90 ;

— a doua extragere de ,4 
numere din 90.

La prima extragere se a- 
tribuie premii pe 5 categorii, 
iu ia * doua extragere, pe

4 categorii. în total se atri
buie premii pe 9 categorii.

Precizăm că la fel ca și la 
Pronoexpres nu se poate par
ticipa numai la cea de-a doua 
extragere.

Ca o noutate, vă reamintim 
că prin noua formulă se pot 
obține premii fixe în bani de 
cîte 100 lei cu numai 2 nu
mere câștigătoare.

Oricare participant poate 
obține numeroase premii de 
valori diferite, pină la maxi
mum 200.000 lei pentru fie
care variantă câștigătoare.

Participați săptămînal la
LOTO.

• Astăzi este ULTIMA 
ZI pentru procurarea bile
telor la concursul Pronoex
pres de miercuri 12 februa
rie 1969, care va avea loc la 
București în sala din strada 
Doamnei nr 2 cu începere de 
la ora 18.30. Tragerea va fi 
radiodifuzată.

Post«restant

OMISIUNI Șl CONFUZII
Tovarășe redactor,

Vreau si vi spun de la bun 
început ci, pe lingi informații 
și tot ceea ce scrie despre eve
nimentele „la zi”, citesc cu 
multă plăcere ți acele rinduri 
pe care cite cineva de-un leat 
cu mine le așterne, evocator, 
pe hirtie. E, desigur, tn aceasta 
și un pic de nostalgie firească 
și e, mai mult poate, ș» O— 
solidarizare cu generațiile mai 
vechi de sportivi care, prin ei 
înșiși și prin performanțele ge
nerate de ei, nc-au tncdlzit ini
mile în urmi cu ani și ani.

Uneori, insă, tovarășe redac
tor, aceste referiri la oameni 
și evenimente din trecut sini 
umbrite, zic eu, de mici omi
siuni sau de mici confuzii care 
pot trece — ți trec, desigur, — 
neobservate de marea majori
tate a cititorilor, dar care, nouă, 
veteranilor, ne produc cel pu
țin nedumeriri. Chiar dumnea
ta — nu te supăra, zău, că-ți 
spun — ai căzut în greșeala a- 
ceasta atunci cînd, mai de mult, 
ai «cri» articolul acela intitulat 
Animatorii. în fuga condeiului 
sau speriat de lipsa de spațiu, 
ai pomenit acolo numai de cei 
socotiți de dumneata drept cei

mai reprezentativi animatori ai 
sportului nostru. Probabil, Eu 
cred, totuși, ci șase litere tipo- 
grafiate la plus iși puteau găsi 
loc în cuprinsul articolului pen
tru ca si aduci vorba, măcar 
ața, numissdu-l doar, de Viziru 
— factotumul vechiului și popu
larului club de fotbal Turda 
de la Ghencea, acolo unde s-a 
format o serie de foarte ta ten
tați jucători, dintre care voi a- 
minți aici numai pe vijeliosul 
acela pre nume Lupu, a cărui 
tărie de șut doar marele Dobay 
a întrecut-o cu foarte-foarte 
puțin.

Și dacă nu te lăsat prins de 
condei, ar fi trebuit să mai furi 
tiparului încă patru litere ca 
sd-l amintești ți pe Nițu, su
fletul acelei modeste, dar mi
nuna.* echipe de cartier Glo
ria, ajunsă, la o vreme, pepi
niera Sportului Studențesc din 
divizia A, un splendid animator 
cum l-ai numit dumneata, și 
care, țin minte bine, la un meci 
a confecționat băieților săi cele 
11 perechi de chiloți din.., cear
ceafurile întinse la uscat în 
curtea părintească. Că pe a- 
tunci așa se-ncropea cite-o e- 
chipă de fotbal mai sărăcuță și 
care numai la zile mari îți per-.

mitea luxul să se ducă spre 
terenul de joc cu... tramvaiul.

Să trec acum, ca să închei, 
la concluziile de care am po
menit.

Am citit cu destulă mirare o 
declarație a lui Piter Steinbach, 
pe care trebuie sd-l socotim cu 
toții primul jucător și antrenor 
român, documentat științific în 
ale fotbalului, în care spunea 
că Song Niculescu, acest atit de 
talentat fotbalist autohton, a 
fost creația... Unirii Tricolor, 
ba, pare-mi-se, chiar a lui per
sonal. Maestre, pardon I De trei 
ori pardon: Sony Niculescu a 
învățat fotbalul la Turda. A- 
colo s-a format. De acolo el a 
venit — vedetă în toată regula ! 
— în Obor. Eu știu, și știe mul
tă lume, ci vechiul club obo- 
rean a creat nenumărate talen
te îvezi: Sucitulescu, Florea, 
Boteanu, Johny Dumitrescu, Aii 
Popescu, Ionici Bogdan, Traian 
lonescu, Lulu Mihăilescu, Ma
rin Apostol, Ozon etc.) dar NU 
și pe Sony Niculescu.

Acesta e adevărul I
Și cu asta închei.

Al d-tale,
V. T. RANU

P. conf. C. GRIGORIU

WALLMAN : Foarte 
nu-mi amintesc exact, 
Carbo și Norris nu mai există armonia de mai înainte. 
Am hotărit atunci să-i invit la mine acasă la un prînz 
amical, la sfirșitul căruia cei doi s-au despărțit zinibind.

BONOMI: Au mai fost atunci și alte persoane ?
WALLMAN: Da. Au fost Jimmy White, organizator 

din Denver, Billy Brown de la Madison și Freddie 
Pierro, un antrenor din subordinea mea. S-a discutat 
posibilitatea unei întilniri contind. pentru titlul mondial 
la categoria semi-mijlocie, între Isaac Logart și Virgil 
Akins, iar White a făcut o ofertă ispititoare pentru a 
se programa întîlnirea la Denver. La începutul discuției, 
Frankie Carbo a susținut — aparent — propunerea lui 
White dar, la un moment dat, a intervenit în discuție 
James Norris care a spus textual: „Am obținut, apro
barea să organizăm meciul la New York și la New 
York îl vom organiza". Discuția a continuat apoi, fixîn- 
du-se asupra numelui unui al treilea boxer, Vince 
Martinez. In acest moment a intervenit Carbo care, 
adresindu-se lui Norris, a zis: „Nu ți-am spus că vom 
organiza întîlnirea Logart—Akins ? Deocamdată nu poate 
fi introdus alt boxer între cei doi, iar numele învin
gătorului meciului îl voi hotărî eu".

BONOMI: Și cine a învins ?
WALLMAN : Akins.
BONOMI: Discuția s-a încheiat aici ?
WALLMAN: Nu. A continuat. îmi amintesc că la 

un moment dat' Norris mi-a spus că a aranj'it ca me
ciul Logart—Akins să fie transmis de televiziune pentru 
suma de 30 de mii de dolari ce urmau să fie îmvărțiți 
între cei doi boxeri. In afară de aceasta, atit Logart 
cit și Akins trebuiau sa mai primească cel puțin cite 
cinci mii de dolari din încasări ți o garanție de 20 de 
mii de dolari. Acesta a fost momentul în care Norris 
l-a întrebat pe Carbo i „Frankie ești satisfăcut ?“. .îmi 
convine", răspunse Carbo.

BONOMI: Ce puteți declara Subcomitetului despre 
întilntrea Orlando Zulueta—Joe Brown pentru titlul 
mondial la „ușoară" ?

WALLMAN i Managerul lui Joe Brown, prieten cu 
Carbo, mi-a cerut într-o zi să-i găsesc un organizator 
dispus să programeze întîlnirea. Am acceptat și am 
dat întîlnirea pe mina unui amic de-al meu din Denver, 
Joe Dupler, un crescător de vizoni, care avea mania 
să organizeze reuniuni pugilistice. Citeva săptămîni, 
mai tîrziu, Dupler mi-a telefonat la New York, ca 
să-mi spună să mă duc la Hudson’s Bay Company, un 
magazin de blănuri chiar din New York, să retrag 
cinci mii de dolari și să-i încredințez unui anume Tex 
Pelte. Am făcut acest lucru. A doua zi mi-a telefonat 
și Carbo ca să-mi spună: ,Am primit de la Tex Pelte 
cinci mii de dolari Acum e în regulă". Dar știți ce 
îmi spusese Frankie cu două săptămîni înainte de a 
încasa banii ? „Dacă blănarul vrea să-șl satisfacă cu
riozitatea de a-i vedea pe Zulueta și Brown boxând 
la Denver, să plăteassă".

BONOMI: Și unde a avut loc întîlnirea ?
WALLMAN: La Denver, se-nțelege.
Martorul Jack Kearns, 79 de ani. Fost manager al 

campionului mondial la categoria grea Jack Dempsey. 
Era acuzat de a fi făcut parte din organizația monopo
listă International Boxing Club a lui James Norris. 
Avocați ai apărării: Edward L. Garey și Walter B. 
Gillcrist.

DIRKSEN : Ce atribuții aveați în cadrul l.B.G.-ului?
KEARNS: Să întreprind acțiuni de convingere, de 

captare a bunăvoinței oamenilor din cercurile pugilis
tice, precum și printre mijlocitorii de informații.

DIRKSEN: Numai atît ?
KEARNS: Eram plătit și pentru acțiuni publicitare 

și, în fine, pentru relații cu presa.
BONOMI: Aveați de-a face cu Frankie Garbo ?
KEARNS: Nu, n-am dus niciodată tratative cu cl 

și nu am făcut afaceri împreună. Era. un tip care 
nu-mi plăcea de loc și el știa acest lucru.

în românește de S. BONIFAC1U și A. BREBEANU

(Din „Sport e Mafia" — (C) 1908 —• (tasa edltrice 
Valentino Bompianl — Milano).
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CORESPONDENTA SPECIALĂ DE LA LAKE PLACID - S.U.A. : Pe pîrtiUe

«
primii cinci la coborirea de antrenament

Mlnsch

apropia-

au 
de

Huscher) a fost inregis- 
cu 1:11,4.

10 (A- 
da aia- 
aadrul 

AM» a

• In concursul 
țlonal feminin de 
plteno (Italia); _ 
slalom uriaș s-a încheiat 
cu victoria sportivei Mi
chele Jacot (Franța) — 
1:15,27 ; 2. Marylln Cochran 
(S.U.A.) 1:15,48.

in tern a- 
1» VI- 

proba de

0 Tradiționalul concur» 
de la Cortina d’Ampezzo, 
dotat cu „Cupa Illo Colii", 
a continuat cu desfășura
rea probei de coborlre: A 
clștigat elvețianul 
cu 2:17,53.

• STOCKHOLM 
parpra»), — Proba 
lom special din 
concursului de la
foit clștigat da franeezui 
Patrick Russell, cu 114,5# ; 
2. Jean Noel Augert (Fran
ța) 115,41 ; 3. Allred Matt 
(Austria) — 116,11.
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15 ore de la Ziirich la Lake Placid și boberii și-au 
începui pregătirile pentru mondialele de bob

PREGĂTIRI PENTRU JOCURILE EUROPENE
EAID

DE ATLETISM IN SALĂ
A

Jocurile europene de atle
tism pe teren acoperit ce se 
vor desfășura in Sala Spor
turilor din Belgrad vor reuni, 
după toate probabilitățile, un 
număr record de participantă. 
Ptnă acum și-au trimis înscri
erile preliminare 26 de fede-

Trei recorduri
mondiale la Davos
DAVOS, 10. — In cadrul 

concursului internațional de 
patinaj viteză de la Davos 
au fost 
cord uri
1 000 ni
Brom 
record 
ser) ;
Schut 
chiul
Schut) ;
Cornelius 
2:02,0 (vechiul record 2:02,5 
— Magne Thomassen). în 
proba de 5 000 m, a învins 
Verkerk cu 7:24,6 (nou re
cord al pistei de la Davos).

La multiatlon, pe primul 
loc s-au clasat Ann Schut — 
189 p și, respectiv, Corne
lius Verkerk — 170,744 p.

stabilite trei noi re- 
mondiale și anume : 
— femei: Elly van de 

(Olanda) 1:30,0 (vechiul 
1:31,0 — Stien Kai-

3 000 m-femei :
(Olanda) 4:50,4 (ve- 

record 4:52,0 — A.
1 500 m-bărbați :
Verkerk (Olanda)

Ann

rații naționale, dar gazdele 
speră ca acest număr să fie 
depășit. Numărul mare de 
participanți se explică și prin 
faptul că organizatorii Jocu
rilor le oferă condiții exce
lente de concurs. Sala Spor
turilor din Belgrad a fost re
novată după ultimele cerințe 
astfel că, in momentul de 
față, ea permite obținerea de 
performanțe foarte bune.

Cei 400 de sportivi și spor
tive care vor veni, probabil, 
la Belgrad la începutul lui 
martie, vor avea la dispoziție 
locuri de concurs perfect or
ganizate. Pentru alergători a 
fost construită o pistă de 
formă eliptică din lemn de 
tei. Experții au calculat că 
înclinarea de 10 grade a tur
nantelor nu va influența vi
teza concurențelor, ci dimpo
trivă. Pista a fost verificată 
cu succes la concursurile in
ternaționale ale orașului Bel
grad.

Federațiile de atletism din 
țările europene sînt foarte in
teresate pentru participarea la 
Jocurile de la Belgrad. Din 
Praga s-a anunțat că naționala 
Cehoslovaciei va fi compusă 
din 40 de concurenți și concu
rente, polonezii și-au exprimat 
dorința ca echipa lor să vină 
la Belgrad cu 20 de zile îna
inte de începerea campiona
telor, pentru acomodare.

tn fruntea echipei Franței 
se află medaliata olimpică 
Colette Besson care va concu
ra în proba de 400 m. Ungaria

va 
pletă.
doresc ca din echipa României 
să facă parte și campioana 
olimpică Viorica Viscopolea- 
nu, a cărei prezență ar ridica 
indiscutabil valoarea Jocurilor 
europene în sală. Am aflat 
însă că ea este accidentată și 
de aceea ii dorim sincer o 
grabnică însănătoșire.

Întrecerile vor fi transmise 
prin intermediul televiziunii. 
17 studiouri de TV vor trans
mite zilnic cîte 3 ore.

Organizatorii campionatelor 
au prevăzut ca repetiția ge
nerală să aibă loc la 23 fe
bruarie, cînd se va disputa 
tradiționalul campionat inter
național al Belgradului.

Gazdele pregătesc o surpriză 
participanților : pista din lemn 
de tei va fi acoperită cu un 
strat subțire de cauciuc sin
tetic, așa cum sînt acoperite 
astăzi cele mai moderne piste 
din

prezenta o formație com- 
Spectatorii iugoslavi

Sportivii români in
AKE PLACID. 10 (prin 

telefon). — Ia mijlocul săp
tămânii trecute, 140 de bo- 
beri, oficiali și tehnicieni 
s-au urcat in avionul spe
cial D.C. 9 care i-a trans
portat de la Ziirich pînă la 
New York. Era delegația 
sportivilor europeni care vor 
participa la 15—16 februarie 
(bobul de 2 persoane) ți 
22—23 februarie (bobul de 4 
persoane) la campionatele 
mondiale. Acestea vor fi găz
duite de celebra stațiune 
Lake Placid, situată la 60J 
km distanță de New York. 
Drumul de la New York la 
Lake Placid a fost străbătut 
de boberi in șapte ore obo
sitoare, mai ales dacă ținem 
seama că zborul peste Atlan
tic a durat și el opt ore.

Ajunși la Lake Placid, 
sportivii români au fost ca
zați la elegantul hotel „Saint 
Moritz", împreună cu hohe
rii italieni, francezi și elve
țieni. In afara reprezentan
ților acestor țări, la campio
natele mondiale vor mai lua 
parte echipaje din R. 
Germaniei, Austria, 
Canada, Spania, Cehoslova
cia, Suedia, Anglia și Japo
nia, un total de 27 de echi
paje din 13 țări, cifre care 
reprezintă un record de par
ticipare la întrecerea supre
mă a boberilor.

Primul contact cu pista a 
fost luat vineri dimineață, 
cînd soarele strălucea, dar 
termometrul indica minus 10 
grade. Toți boberii s-au ară
tat satisfăcuți de calitatea 
pîrtiei care măsoară 1500 m

și are 16 viraje, ultimul din
tre acestea fiind înghețat 
artificial. Caracteristica pîr- 
tiei o constituie viteza mare 
de coborlre produsă de lun
gimea mare a liniilor drepte 
și de înălțimea mică a vira
jelor.

La prima coborîre de an
trenament, a ieșit în eviden
ță valoarea sensibil 
tă a mai multor echipaje. 
Astfel, cronometrele 
cat nu mai puțin 
echipaje înregistrate 
1:10,2 și 1:10,8. Aceste 
paje sint ale Austriei 
Thaler), S.U.A. (pilot 
field). Elveției (pilot 
R. F. a Germaniei 
F loth) și României 
Panțuru, frinar Neagoe). De 
remarcat că echipajul ame
rican care cîștigase săptămî- 
na trecută campionatul na
țional al S.U.A. (Paul Lamey-

indi- 
cinci 
intre 
echi- 
(pilot 
Shef- 

Vicky), 
(pilot 
(pilot

Bob 
trat

Referitor la sportivii ro
mâni, trebuie să spun că a- 
ceștia sînt optimiști și aș
teaptă cu nerăbdare marea 
confruntare. Ca și ceilalți bo- 
beri europeni, ei sînt în pe
rioada de cunoaștere a pîr- 
tiei și folosesc fiecare cobo- 
rire de antrenament pentru 
a-i afla secretele, astfel ca 
la momentul oportun să fo
losească fiecare i’iraj, fiecare 
linie dreaptă, pentru a par
curge distanța în cel mai 
scurt timp posibil.

Zilele următoare vor fi fo
losite tot pentru antrenamen
te, urmind ca simbătă la ora 
10 (in România, ora 17) să 
aibă loc coborirea inaugurală 
a ediției 1969 a campionate
lor mondiale.

Petre FOCȘENEANU
secretar general al F.R.S.B.

sălile americane.

VI. NEDELCOVICI 
redactor la ziarul 

„Sport Belgrad"

F. a
S.U.A., Un valoros lot de scrimeri polonezi

la turneul speranțelor olimpice
In vederea turneului 

național de scrimă al 
ranțelor olimpice", care 
reuni în capitala noastră în
tre 13 și 16 februarie tineri 
trăgători din opt țări, fede
rația poloneză de resort a 
anunțat lotul care urmează 
să sosească -azi (parțial) și

inter-
„spe- 

va

„Cupa celor 5 continente44 la volei
MONTEVIDEO 10 (Ager- 

pres). — 12 țări și-au anun
țat participarea la turneul 
internațional masculin de vo
lei „Cupa celor 5 continente* 
(15 și 27 aprilie), care se 
desfășoară în locul Cupei 
mondiale. Echipele partici-

pante au fost împărțite ast
fel : Santiago de Chile:
U.R.S.S., Cehoslovacia. Cuba, 
Chile ; Montevideo : Japonia, 
R. D. Germană, Mexic, Uru
guay ; Porto Alegre: S.U.A., 
Brazilia. Tunisia. Venezuela.

mîine (restul) La București. 
Floretă-fete: Jolanta Rzy- 
mowska, Barbara Szeja, Bo- 
gumila Kamecka (Krystyna 
Wolna) ; floretă-băieți: Lech 
Koziejowski, Marek Dabrow- 
ski, Leszek Jaroslawski ; 
spadă : Zbigniew Matwejew, 
Piotr Weglinski, Mariusz 
Parzelski, Jaroslaw Slandro- 
wiez : sabie: Zbigniew Pre- 
gowski, Tomasz Rymsza, Jan 
Kiermasz (Jerzy Sikora).

Remarcăm prezenta lui 
Matwejew (locul III în cam
pionatul mondial de tineret) 
și Koziejowski (locul IV în 
aceeași competiție).

• In urma concursurilor 
desfășurate săptămina tre
cută, In Cupa mondială de 
schi alpin, pe echipe con
duce Franța cu 776 puncte, 
secundată de Austria — 741 
puncte. Pe locul 3 se află 
S.U.A. cu 296 puncte. La 
individual — masculin con
duce detașat Karl Schrarr 
(Austria) cu 141 puncte 
urmat de francezii Jea* 
Noel Augert și Patrick 
Russell cu cîte 76 puncte 
La feminin; Annie Famose 
(Franța), rămine deocam
dată În frunte cu 101 
puncte, urmată de austri
aca Gertrud Gabl —• 93
puncte.

sofia 10 (Agerpres). — 
In stațiunea de sporturi 
de iarnă Pamporovo (Bul
garia) s-a încheiat concursul 
Internațional „Cupa Pam
porovo**. Proba de slalom 
special bărbați a fost cîș- 
tlgatâ de austriacul Kurt 
Recher cronometrat cu 
timpul de 1:43,29, urmaș de 
francezul Michel Bozon — 
la numai patru sutimi 
secundă. Concurentul ro
mân M. Focșeneanu a o- 
cupat locul 10.

La feminin, pe primul 
loc s-a clasat Erika Uhl- 
mann (R.D. Germană) cu 
1:24,13. Pe locul 8 s-a si
tuat M. Sandu (Români»)

„Cupa Pamporovo” a 
fost cîștlgată de echipa 
schiorilor austrieci.

Zece campioni olimpici

riNERILOII
MARILE

DAU SFATURI 
CARE ASALTEAZĂ 

PERFORMANTE
Mai mulți sportivi 

au fost solicitați de 
cîteva întrebări, una dintre ele fiind aceasta : 
place mai mult în sport?*

Iată răspunsurile primite I

celebri, toți campioni olimpici, 
agenția TASS să răspundă Ia 

„Ce vă

TOINI GUSTAVSSON-ROENNLUND (Suedia), cam
pioană olimpică la schi-fond : „Importanța educativă 
a sportului. El formează mulți oameni minunați, cu 
care poți lega trainice prietenii".

KAJA MUSTONEN (Finlanda), campioană olimpică 
la patinaj-viteză: „întrecerile, în special atmosfera 
care domnește în timpul lor".

FELIPE MUNOZ (Mexic), campion olimpia la natație : 
„Sportul îmi alungă oboseala, îmi dă forțe noi, mă 
distrage de la gîndurile triste*.

IRENA SZEWINSKA-KIRSZENSTEIN (Polonia), cam
pioană olimpică la atletism : „Lupta sportivă și posibi
litatea de a cunoaște lumea".

VIKTOR SANEEV (U.R.S.S.), campion olimpic la 
atletism : „Sportul îți permite să-ți desăvîrșești calitățile 
fizice. îmi place triplusaltul pentru senzația de zbor pe 
care mi-o dă".

BOIAN RADEV (Bulgaria), campion olimpia la lupte : 
„Sportul îți dezvoltă simțul disciplinei, voința".

ROLAND MATHES (R. D. Germană), campion olim
pic la natație: „In sport mă însuflețește intotdeauna 
participarea la marile întreceri internaționale. De ase
menea, simțămintul de bucurie pe care-l încerci în 
clipa în care ti-ai atins scopul propus".

DICK (ROBERT) FOSBURY (S.U.A.), campion olim
pia la atletism: „Lupta, bucuria victoriei — iată ce 
iubesc cel mai mult în sport".

YOSHINOBU MIYAKE (Japonia), campion olimpia 
la haltere : „Lupta cu dăruirea tuturor forțelor, lupta 
cinstită, deschisă. în ce privește sportul pe 
practic, prețuiesc și lupta cu mine însumi*.

care-l

I 
să dea 
activi-

în încheierea anchetei, sportivii au fost rugați 
cîte un sfat tinerilor care se pregătesc pentru 
tatea de performanță. Iată ce le recomandă ei viito
rilor campioni:

TOlNI GUSTAVSSON-ROENNLLND : „Trebuie să 
înveți să suporți cu demnitate amărăciunea infrîngerii".

IRENA SZEWINSKA-K1RSZENSTEIN : „Viitorul cam
pion trebuie să acorde o deosebită atenție pregătirii 
fizice generale. In nici un caz să nu se antreneze 
intensiv în prima perioadă a carierei sportive".

NAFTALI TEMU (Kenya), campion olimpia la atle
tism : „Perseverență, numai perseverență".

GYULA ZSIVOTZKI (Ungaria), campion olimpic la 
atletism : „Să caute mereu să se autodepășească".

VIKTOR SANEEV: „Să-și analizeze în spirit critic 
atît înfrîngerile, cît și victoriile".

ROLAND MATHES: „în orice ocazia să continue 
lucrul început. Mie, de exemplu, nu mi s-a prezis un 
mare viitor în natație, dar nu m-arn descurajat și n-am 
dat înapoi de pe drumul pe care pornisem".

FELIPE MUNOZ : „Nici o dată să nu se dea bătuți. 
Un proverb mexican spune că cel ce 
crederea în sine, acela învinge".

VLADIMIR GOLUBNICII (U.R.S.S.), 
la atletism : „Succesul vine, oricît ar 
afirmația, numai prin muncă asiduă".

DICK (ROBERT) FOSBURY: „Niciodată să nu dea 
înapoi. Să năzuiască încontinuu spre perfecțiune".

CLAUS DIBIASI (Italia), campion olimpia la sărituri 
în apă : „Primul start este aproape întotdeauna fără 
succes prea mare. Sînt necesari ani de întreceri, de 
înfrîngeri, de pregătire răbdătoare. Am ajuns la succe
sul de la J.O. de-abia după 10 ani de întreceri și de 
antrenamente necontenite".

nu-și pierde în-

campion olimpia 
părea de banală

ȘTIRI

igoftai js gWbBftrtai se gifta
CAMPIONATE

PORTUGALIA, — Duminică a 
fost zi de pauză în campionat. 
S-au jucat, în schimb, meciuri 
în turul al IV-lea al „Cupei 
Portugaliei”. Benfica Lisabona, 
care urmează să întîlnească 
săptămina aceasta pe Ajax Am
sterdam (în C.C.E.), a învins cu 
scorul de 8—0 echipa Almeria, 
un club din divizia a lU-a. Se- 
tubal a întrecut cu 1—1 pe Mon- 
tijo, care activează, de aseme
nea, în divizia a lil-a.

GRECIA. — în etapa a 2-a a 
returului campionatului, lide
rul clasamentului, Panathinal- 
kos, a învins cu scorul de 1—0 
pe Heraklion. Partida dintre 
formațiile A.E.K. și Vyzas s-a 
încheiat la egalitate : 1—1. (Ka-
rafeskos de la A.E.K. a ratat o 
lovitură de la 11 m în minutul 
89). Echipa Olympiakos a reali
zat scorul etapei, învingînd cu 
6—0 pe Lemesos. Alte rezultate : 
Ethnikos — Veria 3—0 ; Egaleo
— Panionios 1—0; Chalkis — 
Aris 0—0 ; Apierikos — Trikala 
2—0 ; Panseraikos — Heraklion 
1—0. In clasament conduce Pa- 
nathinaikos cu 50 de puncte, 
urmată de Olympiakos. AE.K.
— 48 puncte, Ethnikos — 42 
puncte etc.

— 29
— 27 
21-a : 
0-0; 
0—0 :

Ma-

fotbal conduce detașat echipa 
Real Madrid cu 35 de puncte, 
urmată de Las Palmas 
puncte, F. C. Barcelona 
puncte etc. In etapa a 
Granada — Pontevedra 
Saragossa — Barcelona
Espanol — Sabadell 1—1;
laga — Real Sociedad 1—0 : De
portivo Coruna — Atletico Bil
bao 1—0: Real Madrid — Va
lencia 0—0 ; Las Palmas — Cor
doba 4—0 ; Elche — Atletico 
Madrid 2—2.

SPANIA. — Dnpi 21 de eta
pe, tn campionatul cpanioi de

OLANDA. — Din cauza tim
pului nefavorabil (vînt și ză-

padă), duminică nu s-au putut 
desfășura meciurile etapei de 
campionat. Simbătă s-a disputat 
un singur meci, în care Ajax 
Amsterdam a învins cu scorul 
de 7—0 pe D.O.S. Utrecht.

LA ADDIS ABEBA, în meci 
retur pentru preliminariile cam
pionatului mondial (subgrupa a 
3-a africană), selecționata Etio
piei a Învins cu scorul de 5—1 
(2—1) reprezentativa Libiei. (In 
tur : 2—0).

Ț.S.K.A. MOSCOVA, aflată 
în turneu în țările Asiei, a ju-

Corespondență specială din Franța

Un campionat de 
punctat adeseori de
9 Demian și-a făcut un debut onorabil la R.C. Toulon® Rugbyul

in 13 a adus o mare satisfacție francezilor
Campionatul francez de rug

by, acest maraton atît de criticat 
de unii, în special de englezi, 
dar reprezentind, de fapt, ade
vărata viață a sportului cu ba
lonul oval din această țară, se 
află în plină desfășurare. Cele 
64 de echipe, repartizate în 8 
grupe, continuă să-și dispute 
pasionanta întrecere care, în 
fiecare an, începe în noiembrie 
și se încheie la sfîrșitul lunii 
mai. Celor 64 de formații li se 
pot adăuga — pentru a defini 
mai bine dimensiunile activită
ții competiționale oficiale — 
tot atîtea echipe care activează 
în categoriile a Il-a și a IlI-a. 
Așa arată campionatul francez 
de rugby...

R. C. TOULON ÎNVINSA
Surprizele punctează adesea 

desfășurarea competiției. Re

cent, un rezultat neașteptat a 
marcat echipa din Chambery 
care, jucînd acasă cu R.C. Tou
lon, a obținut victoria cu 9—6. 
Deși lipsită de aportul unor ti
tulari de bază printre care și 
Carerre, căpitanul echipei, 
R. C. Toulon a condus majori
tatea partidei, cu 6—0, cedînd 
numai în final. Cu prilejul a- 
cestei partide, în rîndurile for
mației R. C. Toulon (care acti
vează în grupa B și după jocul 
de duminică ocupă locul III în 
clasament) și-a făcut debutul și 
jucătorul român Radu Demian 
(aflat la specializare în Franța 
și care n-a rezistat ispitei de a 
nu practica sportul său favorit). 
Incomplet restabilit în urma u- 
nei gripe, Radu Demian a făcut, 
totuși, o partidă bună, impu- 
nîndu-se în jocul la margine,

cat la Rangoon cu o selecțio
nată birmaneză. Partida s-a ter
minat la egalitate: 1—1.

ECHIPA cehoslovacă 
fotbal Dukla Praga a jucat 
Ia Quito cu campioana Ecua
dorului, formația Deportivo. 
Fotbaliștii cehoslovaci au ter
minat învingători cu scorul 
de 3—1 (1—0).

O faza din Cupa Angliei, 
care pare să dezică orice 
schemă tactică : atacantul 
central de la Athletic (Tees cu 
nr 9) a venit in propriul său 
careu pentru a-1 marca pe 
fundașul central de la Arsenal 
Ure (nr 5) !

Fază din meciul Arsenal 
— Charlton Athletic (3—0).

^telex^raăio-telefo

surprize...

Proba de simplu bărbați din 
cadrul turneului „open" de 
tenis de la Philadelphia a 
fost câștigată de Rod Laver, 
care a dispus în finală «u 
7—5, 6—4, 6—4 de Tony
Roche. La dublu masculin, 
victoria a revenit cuplului 
Marty Riessen—Tom Okker 
.învingători cu 8—6, 6—4 în 
fata perechii John New
combe—Tony Roche.

pa Mladost Zagreb a învins 
su 3—0 (15—5, 15—8, 15—12) 
pe Hapoel Tel Aviv. In pri
mul jos, la Tel Aviv, Mladost 
cîștigase tot «u 3—0,

unde și-a 
sării.

dominat net adver-

INTERNAȚIONALA 
LA „13“

20 000 de spectatori au aplau
dat, la Toulouse, victoria reali
zată de reprezentativa de rugby 
în 13 a Franței în compania na
ționalei Angliei. Scor: 13—9.

VICTORIE

CINE VA CÎSTIGA TURNEUL 
CELOR 5 NAȚIUNI ?

După cum se știe, echipa 
Franței a ieșit din cursa pentru 
primul loc. Ce se va întîmpla ? 
După victoria atît de clară a 
Țării Galilor realizată în meciul 
cu Scoția și după succesul 
„15“-lui Irlandei asupra Franței, 
se pare că una din cele două e- 
chipe învingătoare își va în
scrie numele în acest an pe ta
belul cîștigătorilor acestei Im
portante competiții internațio
nale de rugby.

Georges PASTRE
Toulouse, februarie

întîlnirea internațională de 
box dintre selecționatele Sue
diei și R.S.S. Letone, dispu
tată la Stockholm, s-a în
cheiat cu victoria pugiliști- 
lor sovietici i 8—2.

Concursul internațional auto
mobilistic de la Sydney a re
venit sportivului austriaa 
Jochen Rindt (Lotus-Ford). 
După 6 probe în „Gupa Tas- 
maniei" conduce Chris Amon 
— 35 p, urmat de Rindt — 
24 p și Courage — 22 p.

în primul meci al campio
natului mondial de hochei cu 
mingea (bandy), desfășurat 
în Suedia, echipa U.R.S.S a 
învins cu 10—1 (5—1) repre
zentativa Finlandei.

Meciul dintre echipele Dina
mo Moscova și Dozsa Buda
pesta, contînd pentru „Cupa 
campionilor europeni" la vo
lei feminin, a fost cîștigat de 
Dinamo .cu 3—0 (15—9,15—13, 

cadrul aceleiași 
Ț.S.K.A. Mosco- 

a întreaut cu 3—0 forma- 
elvețiană Basel.

15—3). în 
competiții, 
va 
tia

cîteva orașe americaneîn
s-au rlișputat duminică con
cursuri internaționale de atle
tism pe teren aeoperit. La 
East Lansing (MiGhigan), Bill 
Wehrwein a egalat eea mai 
bună performanță mondială 
în proba de 600 yarzi cu 
timpul de 1:09,0. în orașul 
Baltimore (Maryland), sărito
rul eu prăjina Klaus Sshi- 
prowski (R.F.G.) s-a «lasat 
pe primul lo« «u 5,15 m. 
Ronnie Jourdan (S.U.A.) a 
eîștigat săritura în înălțime 
eu 2,16 m. în concursul de

«u. 5,15 m.

eu 2,16 ... __ ________ „
la Los Angeles, proba de 
1 milă a revenit Iul Jurgen 

/May (R.F.G.) în 4:05,8. Ca
ruthers (S.U.A.) a sărit în 
înălțime 2,11 m, iar Shinnick 
(S.U.A.) a realizat la lungim» 
7 76 m.

în „Cupa campionilor euro
peni" la volei masculin, eahi-
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