
Redacția ți administrația :, »rr. 
Vasile Conta hr. 16, lei. 11.10.05, 
interurban 72 si 286. Telex 

iportrom buc. 180.

rAnul XXV - Nr. 453 (5887)

IN întâmpinarea alegerilor Campionatul universitar de șah

2 MARTIE

Anul

PENTRU MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ
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XXV: Constanța
Orașul acesta are străzile din 

centru paralele și perpendicu
lare — într-atît de egal paralele 
și perpendiculare incit ar pu
tea fi numerotate de la 1 la 
100 și de la A la Z, și dacă 
noile construcții nu i-ar fi dat 
cîteva axe noi ar fi continuat 
să amintească o tablă de șah, 
născută prin repetarea obse
dantă a unor cvartale de case 
monoetajate. Dar, vechea gară 
a dispărut, lăsînd să se dez
volte un parc, portul a pătruns 
parcă mai aproape de inima ur
bei, drumul spre gara nouă s-a 
populat de blocuri foarte mari 
(printre care edilii au lăsat 
să supraviețuiască clădiri co
chete, miniaturale, dinainte de 
război), hoteluri noi își aprind 
reclamele de neon și în jurul 
celebrului mozaic tomitan a 
crescut un adevărat muzeu.

Simetria dispare cind te apro
pii de țărm — ulițele fug în 
pantă, bolovănoase — dar în 
ciuda iernii, capitala litoralului 
continuă să aibă visuri estivale 
— la dana portuară ancorează 
vase din mările sudului, cursele 
spre Mamaia și Eforie nu s-au 
întrerupt, iar in holul hotelu
lui Continental noilor sosiți li 
se oferă pliante pe care se 
poate citi „al your disposal a

first-class restaurant 
cellent kitchen".

with er-

amintește, 
suferințele 

și după 
de

Portul acesta ne 
din antichitate, de 
lui Ovidius Naso, 
primul război mondial
victoriile lui Fane Portofel. Iar 
un sondaj de opinie efectuat în 
urmă cu patruzeci de ani ar fi 
pus pe primul plan al celebri
tății pe vătaf, nu pe poet. Vă
taful dirija nu numai o mină 
de hamali — el devenea un per
sonaj activ, periculos, în riața 
de zi cu zi, jucind rolul (cu 
toate proporțiile păstrate) pe 
care-l au acum caizii diferite
lor ,.gang"-uri, din 
Singapore.

Pentru că orașul 
cit un accesoriu al

construcții, de transport, a văî- 
tâțitor coopenriiei meșteșugă
rești se ridici la ap-oepe pa
tru milianie lei — cifră care 
amintește, cs ordin de mărime, 
pe aceea indicînd investițiile 
făcute pentru modernizarea por
tului (indicele de mecanizare a 
crescut de la &4-2 la sută :> 
1965. la 112 la sută in I96S). 
Va asemenea ritm «u se poale 
comțtara — pare-se — decis cu 
aceia al dezvoltării școlilor <63

Comil BAC1U
(Continuare tn • l-a)

Marsilia la

nu era de- 
portului.

Poate că acesta e și specifi
cul transformării: Tomisul a 
devenit în primul rind- un 
centru industrial-cultural. Se li
vrează de aici șlepuri pentru 
R.A.U., covoare ..persane" pen
tru Anglia, Franța, Elveția^ 
conserve de legume pentru Sue
dia și Japonia, produse meta
lurgice către Orientul mijlo
ciu, America Latină.

Valoarea producției anuale a 
întreprinderilor industriale, de

SINAIA 11. (prin telefonl. Disp.-.eie dm cadkal camp.cma-.Xm 
versltar de șah au ajuns la jumătate. Dtp, 5 runde. configurata clasa
mentului este următoarea : MASCULIN : Marias OuriculA (Constnado- 
rul București), Sorin Segal (Acaderr a de S—:rre Economice) — 4- ■ puncte. Cornel Bușu (Timișoara). Rada Insttaian (București). lost 
Lazăr (Petrosenl). Adnan Sasu Ducsoare (Iași). Dar. Zara (București) 
— 4 p. FEMININ : Gertrude Baumstark (Politehmca Timișoara). Sazana Makai (Universitatea Timișoara) — 4 i p. Georgiana Alexandrescu 
(Inși. ped. Constanța) X.-s p.

Farul: o victorie și un meci
egal in R. P. Bulgaria

După cum s-a anunțat, în 
cadrul pregătirilor pentru re
turul campionatului. Farul 
Constanța a efectua': un tur
neu in Bulgaria, unde a sus
ținut două meciuri. în prima 
întilnire. cu echipa Vațef, din 
divizia B. Farul a obținut vic
toria cu 1—0. prin golul în
scris de Koszka. în cea de-a

fotbaliși
primit replica 
divizia A. Do-

Meciul s-a 
ate : 1—L

con-doua partidă, 
stănțeni au 
formației din 
brudjea (Tolbuhin)
încheiat la egali 
Pentru Farul a înscris Sasu.

Fotbaliștii constănțeni au 
sosit marți acasă, iar astăzi 
vor pleca in Berlinul occîden-

Se mărește contribuția
medicinii la dezvoltarea

generală a sportului românesc
Interviu cu dr. I. STANESCU,

responsabil cu problemele

aplica- 
s-a fă-

prestigiului
Româ-

Pleacă in coborire de antrenament echipajul italian Eugenio 
De Zordo—Mirco De Villa

Foto : VICTOR ZBARCEA

responsabil cu problemele de 
medicină sportivă din cadrul 

Ministerului Sănătății

Bogată in idei, larg cuprin
zătoare, Legea cu privire la 
dezvoltarea activității de educa
ție fizică și sport a creat pre
misele unui avint continuu în 
realizarea misiunilor de maximă 
importantă încredințate aces
tui sector: contribuție la men
ținerea și întărirea sănătății po
porului, sporirea
sportiv internațional al 
niei socialiste.

Pe drumul punerii în 
re a prevederilor Legii 
cut recent un nou pas : elabo
rarea de către Ministerul Să
nătății și de Consiliul Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport a Instrucțiunilor privind 
controlul și asistența medicală 
a sportivilor. Reflectînd ș» ex
periența unor cunoscuți spe
cialiști din București, Cluj, Ti
mișoara, lași și Bacău care au 
participat la definitivarea lor, 
Instrucțiunile vin să îmbunătă
țească mijloacele și metodele de

investigare a sportivilor, să a- 
ducâ o reală contribuție la asi
gurarea sănătății și la dirijarea 
efortului practicanților diferi
telor discipline. Pentru a obține 
unele amănunte in legătură cu 
instrucțiunile amintite, ne-am 
adresat tov. dr. IONEL STA
NESCU, responsabil cu proble
mele de medicină sportivă din 
cadrul Ministerului Sănătății, 
înfățișăm succint răspunsurile 
primite la întrebările adresate 
de redacție.

— Care este scopul In^ 
strucțiunilor și cui se adre
sează ele ?

— înscrise în planul comun 
de măsuri al Ministerului Să
nătății și al Consiliului Națio
nal pentru Educație 
Sport, Instrucțiunile 
controlul și asistența 
a sportivilor au ca 
bunătățirea activității 
în domeniul sportiv. Complexi
tatea aspectelor legate de pre
gătirea sportivilor implică or
ganizarea și desfășurarea între
gului proces pe baze științifice. 
In acest context, medicinii îi 
rerine rolul de a acționa per
manent și eficace pentru asigu
rarea unei perfecte stări de să
nătate a sportivilor și pentru 
elaborarea indicațiilor necesare 
tehnicienilor în orientarea pre
gătirii. Realizarea obiectivelor 
este posibilă prin efectuarea ți
nui control medical sistematic, 
alcătuit din examinări comple
xe, care să ducă 
noaștere a stării 
dezvoltării fizice 
(ii funcționale a

Fizică și 
privind 

medicală 
scop im- 
medicale

la o bună ca
de sănătate, a 
și a capacită- 
fiecărui spor-

(Continuare «n pag. a 2 a)

Ancheta noastră 
de fotbal

In ce a constat
activitatea dv

ca membru
al Comitetului Federal?

•* ’-i-^

VIKTOR SANEEV

ÎNAINTEA „internaționalelor77 5

u

de ză-
peste

în timp ce stratul 
padă crește mereu 
București și gerul sfișchiuie 
obrajii, ambianța călduroasă 
a sălii din parcul „23 August" 
îi îmbie pe atleți la lucru. Și 
după o lecție de antrenament 
intens sudoarea șiroiește pe 
trupurile încinse. Centimetrii 
și zecimile de secundă se cu
ceresc cu multă, foarte multă 
trudă.

Paralel cu antrenamentele 
atleților. tehnicienii sălii fac

retușurile de rigoare pistelor 
de alergări și sărituri, pregă
tind în amănunt teatrul 
întrecerilor ediției a Il-a a 
„internaționalelor" României, 
programate pentru sîmbătă și 
duminică, o serioasă repetiție 
înaintea Jocurilor 
pe teren acope
rit de la Bel
grad.

Spectatorii 
bucureșteni, iu-

Se reia campieiatal diiiiiei 0 la hochei
După o scu.-tâ întrerupere, astăzi se reia — prin des

fășurarea turului I al manșei a n-a — campionatul divi
ziei B la hochei pe gheață. întrecerile vor avea loc pe parr oarei natural dm Tg. Secuiesc intre 12—16 februarie, 
îs: dispută ir.thetatca : Ttraava Odorheiul Secuiesc. Avin- 

Gheorghiem Cooperatorul Tg. Secuiesc, Metalul Ră
dăuți șt Voința Sighișoara.

europene

După două zile de antrenamente, 

Boberii italieni Zardini-Dimai 
1:12,98, înaintea lui Stoica-

Lospă 1:13,09

Răspund in pag. a 3-a : 
ION C-HEORGHIȚĂ — pre
ședintele Comisiei munici
pale de fotbal București 
EUGEN BARBU — scriitor 
NICOLAE ROȘCULET — 
profesor la Institutul de 
educație fizică și sport 
GHEORGHE CONSTANTIN 
— maestru emerit al spor
tului
TRAIAN IONESCU — an
trenor
ZAHARIA CHIFOR — pre
ședintele Comisiei județene 
de fotbal Brașov
IOAN CHIRILA — ziarist

Luptătorii pleacă miine
in Maroc

pregătirilor pen-în cadrul
tru participarea la C.M. de 
lupte de la Mar del Plata 
(1—10 martie), lotul nostru 
pleacă miine în Maroc, unde 
va susține o serie de întîlniri 
și va efectua, pînă la 27 fe
bruarie, la Rabat, un program 
comun de pregătire cu sporti
vii țării gazdă. De acolo de
legația română își va urma 
drumul spre Argentina, pe 
ruta Rabat — Dakar — Bue
nos Aires — Mar del Plata.

Printre cei care fac depla
sarea se află I. Baciu, S. Po
pescu, N. Martinescu, Gh. 
Berceanu, I. Neguț (greco-ro- 
mane), Fr. Boia, Șt. Stingu, 
P. Coman, P. Poalelungi (li
bere).

DE ATLETISM
bitori ai atletismului, vor avea 
plăcuta ocazie să-i vadă la 
lucru pe unii dintre cei mai 
de seamă sportivi de pe con
tinent și chiar din lume, în 
frunte cu campionul olimpic 
și recordman mondial la 
plu-salt, Viktor Saneev.

tri-

j PRIMA

I TREAPTA
I
I
I
I

■f

zăparT.e îmbelșugat oLe icexiri ienU care ți-a luat 
serios

Privirile scrutează culmile înconjurătoare acoperite de 
rolul în

ahul românesc reclamă cu 
insistență eșaloane noi de 
jucători tineri. Au trecut șapte 
ani de cind un purtător al 
tricolorului cucerea cununa 
campionului mondial de ju- 

și între timp laurii s-au veștejit 
:ă cu speranțele. „Clubul" sub

SINAIA, 11 (prin telefon). 
Deși în noaptea de luni spre 
marți a nins fără întrerupe
re, boberii aflați în localita
te pentru întrecerile interna
ționale din această săptămî- 
nă au găsit marți diminea
ță pîrtia pregătită pentru a 
găzdui coborîrile de antre
nament. Profitînd de vremea 
oarecum favorabilă (era get, 
dar ninsoarea ușoară stîn- 
jenea vizibilitatea), ei s-au 
și avîntat pe cei 1500 m ai 
pistei. In această zi, oaspe 
ții au dovedit că s-au aco
modat foarte repede cu pir- 
tia. Ca urmare, ei au înre
gistrat timpi evident supe
riori față de cei din primele 
z.i'e de antrenament. Mai 
mult chiar, italienii Roberto 
Zardini-Carlo Dimai au ob
ținut primul timp al zilei : 
1:12,98. Românii Sloica-Lospă, 
cîștigătorii „Cupei României", 
au fost înregistrați cu 1:13,09, 
fiind urmați în această ierar
hie neoficială de Toscani- 
Constantini (1:13,83), Poc- 
chiessa-Graselli (1:13,98), Chia- 
mulera-Pascu (1:14,15), De 
Zordo-De Villa (1:14,35), Del- 
lekarth-Baumgartner (1:14,65) 
și Muller-Zurbiichen (1:14,78).

Din păcate, însă, după 
coborîrea a 12 echipaje s-a 
produs o spărtură la virajul 
mare (nr. 10), ceea ce nu a 
mai permis continuarea an-

trerwnentului. Organizatorii 
au luat imediat măsuri pen
tru repararea stricăciunii și, 
după toate probabilitățile, 
pină miercuri dimineață pista 
va putea fi folosită pentru 
disputarea „Cupei Federației". 
Pentru a se ridica valoarea 
concursului și, în aceiași 
timp, pentru a se evita uzu
ra exagerată a pîrtiei, orga
nizatorii au 
treceri să 
10 echipaje 
cum și cele 
ne (5 italiene, cîte 1 
austriac și elvețian). în 
timul moment am aflat că 
au sosit în țară și trei boberi 
englezi, printre care și Prince 
Michael, participant la cam
pionatele europene de la 
Cervinia. Ei nu au ajuns 
încă la Sinaia.

stabilit ca la în- 
ia parte numai 
românești, pre- 

7 echipaje străi- 
unul 

. ul-

MIHAI BOTA, coresp.

14 zile fală in fată cu iarna,
pe crestele Carpatilor Meridionali

de alpinism a a- 
sportive ARMATA-

Echipa 
sociației 
BRAȘOV, care — după cum 
am anunțat — a început in 
ziua de 24 ianuarie o lungă 
tură de iarnă, pe creasta 
Carpatilor Meridionali, intre 
Sinaia și Băile Herculane. a 
terminat zilele trecute pri
ma etapă, ajungind. după 14 
zile de drum, la cabana Su
rul, de unde antrenorul e- 
chipei, maestrul emerit al

sportului EMILIAN CRIS- tr 
TEA, ne-a trimis însemnări- gi 
le sale de drum pe care le dt 
publicăm mai jos.

însemnări de drum la minus 25 de grade

...Dacă in prima porțiune 
a drumului, cind am par
curs masivele Bucegi și Pia-

ÎN SALA FLOREASCA

Tineri scrimeri din opt țări
vor evolua in Turneul speranțelor olimpice

(pag. a 4-a)

porțiune, de-a lungul mun
ților Făgărașului, lucrurile 
s-au schimbat.

Piteați din Valea Birsei 
.— cabana Plaiul Foii — m 
dimineața zilei de 27 ianua
rie. pe o temperatură de mi
nus 25 grade, urcăm pe Bir- 
sa Groșetului. spărgind tro
ienele ce ne stăteau in cale. 
Noi, din cauza efortului, nu 
am simțit gerul, in schimb 
arcurile de la ceasornice și 
cablurile de la schiuri au a- 
vut de suferit. Astfel, pe cei 
9 km dintre Plaiul Foii și 
Rudărița, au plesnit arcurile

a trei din cele patru cea
sornice și ni s-a rupt cablul 
de oțel de la un schi.

In zilele ce au urmat vre
mea s-a înrăutățit și la trei 
zJe după plecarea noastră 
de la cabana Plaiul Foii am 
luptat cu un vint de o in
tensitate neobișnuită, la tre
cerea peste virful Viștea 
Mare (2 528 m alt.).

La 30 ianuarie, sosim pe 
inserat in șaua Podragului. 
Ceața, vintul puternic și bu
sola care inghețase din cau
za frigului, ne-au împiedicat 
să găsim cabana, deși, după 
cum am constatat a doua 
zi cercetind urmele, ne a- 
propiasem pină la 50 de me
tri de ea. La Bilea sosim

Emilian CRISTEA
maestru emerit al sportului

(®ontinuare In pag. a 2-a)

niori ș
O dată ,ciV. „VIUUV. SUM
cerul liber al Cișmigiului n-a putut 
naște nici un mare maestru, mulțumin- 
du-se doar cu caracterul său de un 
trist pitoresc. Noul val trebuie să vină 
din altă parte. De unde ? De pildă, 
din școală I

lată de ce nu poate fi decît salutată 
noua inițiativă 
Comunist care, 
serios rolul și obligațiile stabilite prin 
„Legea sportului", reînnoadă o fru
moasă tradiție, acordîndu-și auspiciile 
organizării CONCURSULUI' POPULAR 
DE ȘAH pentru elevi și tineri de la 
sate.

Competiția nu este inedită, ea s-a 
mai desfășurat în alți ani, fiind tot
deauna un prilej de efervescență spor
tivă și un izvor de talente.

i că au fost 
... ,__  ___ niște experiențe

vesele ji triste ale trecutului, s-au cir
cumscris lucid sferele posibilităților 
reale, urmărindu-se ideea de a se zidi 
prima treaptă pe scara ascensiunilor 
spre înălțimile consacrării. Această 
primă treaptă, care li se pare celor 
mai mulți un lucru foarte simplu, foarte 
ușor, foarte normal, tocmai pentru că 
este complicat, greu și extrem de 
delicat.

Programat pe trei etape (I — clasă, 
școală, sat și comună ; II — orașe, mu
nicipii și centre de comună ; III — 
județ) concursul întrunește toate con
dițiile pentru a fi intr-adevăr popular. 
El nu vizează recorduri de... partici
pări sau de cifre (care au făcut atîta 
rău sportului de masă), ci își delimi
tează cu modestie si bun simț aria, 
urmărind doar să așeze cît mai mulți 
copii în fața tablei să-i obișnuiască 
cu exercițiul greu al gîndirii. în pream
bulul concursului nu figurează angaja
mentul de a da în X ani afifict mari 
maeștri șahului nostru.

Premiul pentru cîștigătorii etapelor 
regionale este inedit: dreptul de a 
participa, în vacanță, în „satele olim
pice", organizate de C.C. ai U.T.C. 
pentru elevii sportivi merituoși, și de a 
se întîlni acolo cu maeștri veritabili 
ai eșichierului, 
întîlniri 
oficială

Ar fi

a Uniunii Tineretului 
luîndu-și tot mai în

IDe data aceasta se pare 
valorificate moi bine niște

i
i

.. acolo cu maeștri veritabili 
' Cîndva poate aceste 

se vor reedita în conjunctura 
a competiției.
de dorit cît mai curînd.

Voleriu CHIOSE
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Vechile deficiențe se mențin
VECHILE DEFICIENTE 

SE MENȚIN TOTUȘI ACTUALE

14 ZILE FATĂ IN FATĂ CU IARNA,

PE CRESTELE CARPAJILOR MERIDIONALI
I

(Urmare din pag. 1)

pe soare, dar noaptea vintul 
a scuturat puternic' cabana, fă- 
cind să-i troznească lemnăria.

3 februarie : zi vîntoasă și 
fără vizibilitate. La trecerea 
dintre vîrful Paltinu și Laița. se 
rupe o țață de zăpadă și con
ducătorul echipei, Schenn Ma
tei, pornește cu ea spre Valea 
Doamnei. Reușește, totuși, să 

zse oprească după 40 m și urcă, 
apoi, la creastă vesel și plin 
de voie bună. „M-au chemat 
Doamnele”, spunea el.

Lacul Călțun, acoperit acum 
de o gheată albastră-vînătă. ni 
se pare sinistru, iar peretele 
Călțunul, care apare printre 

■cețuri. înfricoșător. Totul este 
mohorît și rece. Doar vintul 
pare mai vesel : trece fluie- 
rind peste creasta fierăstruită 
dintre virfurile Călțunul și Ne
goi ul.

în căldarea Văii Laița gă
sim zăpadă foarte mare și pe
riculoasă. Străbatem, totuși. 200 
m și apoi, din cauza unei cră
pături apărute în zăpadă, re
nunțăm să trecem prin Strunga 
Dracului și atacăm peretele spre 
creasta Călțunului. în acest fel. 
trecem pe versantul sudic al 
muntelui. Dacă a fost bine sau 
rău ce am făcut nu pot spune ; 
cert este că. după aceasta, ne-am 
cățărat timp de trei ore peste 
obstacolele ce ne stăteau in 
față, reușind în cele din ur
mă să ajungem pe vîrful Ne- 
goiul.

Noaptea ne surprinde în va
lea Izvorul Ncgoiului. unde ne 
montăm cortul la adăpost. A 
fost ultima noapte liniștită.

Dimineața găsim o nouă va
riantă. ca să evităm Muchia Să- 
rății : urcăm pe creasta sudică 
a Serbotei pînă pe vîrful aces
teia. unde găsim urmele alpi- 
niștilor hunedoreni. care străbat 
și ei creasta meridională, dar 
în sens invers.

Din acest loc. începe să se 
dezlănțuie un adevărat uragan. 
Zilele de 4, 5, 6 și 7 februa
rie sînt pline de peripeții. După 
ce trecem cu bine șaua Scara, 
ne angajăm pe versantul su
dic al vîrfului cu același nu
me. unde doi din cei patru 
membri ai echipei sînt luați 
de o avalanșă uriașă. Nicolae 
Nagy este smuls chiar de lingă 
mine. A pornit pe o lespede 
mare de zăpadă, navlgînd prin 
ceață, așa cum alunecă pe apă 
cite un sloi. I.-am văzut cum 
se agita să se oprească, dar 
apoi l-au înghițit ceața și a- 
bisul. Zăpada care se scurge 
cu furie pe lingă mine, vuieș
te înspăimîntător. După cîteva 
secunde totul se liniștește. Dar 
iată că, de jos. auzim strigă
tele de bucurie ale mezinu
lui : „Uraaaa 1 A fost extraor
dinar... ! Dar veniți fuga la 
mine că nu pot ieși din ză
padă". După altimetrul nostru, 
el coborîse în mai puțin de 
zece secunde, o diferență de 
nivel de 200 metri.

L-am scos din zăpadă. Era 
vesel, dar puțin nervos. Ne re
proșa că nici de data aceasta 
nu a putut vedea o avalanșă 
dezlănțuită. Tși dorea să fie 
spectator și nu implicat într-o 
asemenea calamitate. Reve

nind sub lini» crestei, îl ve
dem pe Schenn Matei scutu- 
rindu-se de zăpadă ; fusese și 
el prins de lavină și tint vreo 
60—80 m.

După această intimplare, en
tuziasmul nostru a scăzut în
cepusem să ne îndoim de reu
șita noastră. Situația era, in
tr-adevăr, critică. Pină la 
creastă mai aveam puțin de 
urcat, dar zăpada suspendată 
deasupra noastră prezenta cră
pături in toate direcțiile, ceea 
ce era un indiciu de pericol 
iminent. Drumul ce trebuia 
să-l urmăm In continuare urca 
o vreme și apoi, pentru a evita 
vîrful Girbova, trecea numai 
pe versantul sudic, unde după 
cum am arătat, era o zăpa
dă propice formării avalanșe
lor.

Cu mari riscuri, reușim să 
ieșim din capcana in care eram 
prinși și instalăm, in faptul

ziile de rezervă și ele sint pe 
terminate. Legați cu fringhia 
trecem de la o stincă la alta, 
cățărindu-ne. traversind sau 
spărgind cu colțarul crusta de 
gheață ce acoperă, prin unele 
locuri, fața muntelui.

O traversare ne obligă să 
trecem pe sub un jgheab prin 
care se scurge continuu o pulbe
re de zăpadă, care ne face alb: 
de parcă am fi morari. Ceva 
mai jos de aceasta, peretele se 
sfirșește. lăsind sub el ceva im
perceptibil prin vălul ceții ; era 
fața plină de zăpadă ce sfir- 
șea in căldarea Avrigului.

Din nou ne amenință o a- 
valanșă. Primul pleacă Chivu 
Dumitru — -motorul* echipei. 
Eu II asigur cu fringhia trecu
tă pe după schiuri. 1... 2... 15 
pași și gata ! O bufnitură și 
zăpada pleacă : îl țin zdravăn 
in fringhie și Chivu se opreș
te. Nimic deosebit, nici cel pu-

celei 
car»

Z ar putea atinge 
zi o valoare in- 
Deocamdată însă, 

ora actuală nu ne

a recordmanei lumii, și 
prlntr-o pregătire atentă 

de la A la 
lntr-o bună 
ternațională. 
ce avem la
oferă perspective prea clare. De 
aceea așteptăm acțiuni mai ho- 
tărite, mai Îndrăznețe și ln 
orice caz mai eficiente din par
tea unor specialiști recunoscuți 
ca Nicolae Gurău, C-tin Crețu, 
Dan Serafim, Aurel Coman, 
Ion Sabău ș.a. pentru depista
rea unor elemente tinere, dar 
și pentru unele precizări in 
metodica de învățare a arun
cării greutății, de dezvoltare a 
forței. în felul acesta va fi a- 
jutată și proba băieților care, 
in linii mari, a prezentat și 
prezintă aceleași deficiențe".

par
care 
fapt, 
pu-

LA PORȚILE CONSACRĂRII

Marghiolița Matei bate cu in
sistență la porțile consacrării. 
Am văzut-o duminică, după 
concurs, radiind de fericire lin
gă antrenorul ei. fostul inter
național Alexandru Dincă. Un 
rezultat de 1.69 m pentru o 
junioară, care poate fi consi
derată practic ca 
nu este desigur 
oricărei

L-am rugat pe 
ne prezinte drumul în sport al 
tinerei sale atlete.

..Marghiolita 
spus Al. 
anul 1951 
junioară 
vor avea 
la Paris) 
rului
nr. 18 din Galați. Cu patru ani 
in 
pe 
ea 
in 
să

săritoare

începătoare, 
la îndemina 
in înălțime, 
antrenor să

cit și 
și in 
Dacă 

parti-
ors valoarea com- 

a scăzut Ia un nivel

Matei. ne-a
Dincă, s-a născut in 
(NN. Va mai fi deci 
și anul viitor cind 
loc ..europenele" de 

și este eleva profeso-
Nic. Dordea. la Liceul

dat ium> Insă ca in pofida

Antrenorul Al. Dincă eleva pentru frumoasa

„La Bilea sosim pe 
puternic 

serii, cel mai alpin bivuac pe 
creasta îngustă și stincoasă a 
virfului Girbova. Locul este 
atit de strimt, incit o ancoră 
a cortului trebuie să o fixăm 
cu schiul chiar în cornișa cres
tei. Urmează o noapte de po
mină. Vintul ne scutură cortul, 
mai-mai să-l sfîșie Adăpostul 
nostru rămine întreg, dar îl 
găsim îmbrăcat complet in chi
ciură.

Ziua următoare o petrecem 
pe același virf, dezamăgiți că 
— din cauza viscolului — nu 
putem înainta pe linia crestei 
decît circa 400 m. 6 februarie 
ne găsește in plină tatonare pe 
peretele Gîrbovei. Trebuie să 
coborîm in căldarea lacului A- 
vrig cu orice chip, deoarece de 
două zile mîncăm din provi-

vintul a scuturat

țin emoții. Zăpada ne plecase 
de la picioare,, dar schiurile 
și bețele mele fuseseră luate 
ca zăiog. Nu le-am mai găsit 
și de atunci echipa a fost o- 
bligată să meargă mai departe 
fără să folosească schiurile.

Ajunși pe lacul Avrig îi 
vedem bine conturul prin ză
pada ce crăpase în jurul lui. 
De la lacul Avrig Ia cabana 
Surul se fac vara 2-3 ore. 
Noi am făcut două zile. Tre
cerea peste vîrful Budislavul a 
fost cea mai frumoasă zi de 
alpinism : 800 m distanță în 5 
ore de luptă cu un vînt ce 
ne-a tăvălit de sute de ori peste 
carapacea de gheață ce acope
rea muntele.

7 februarie : dormim în căl
darea nordică de sub șaua Bu- 
dislavului. Dimineața la ora 4. 
în bubuitul necruțător al pin- 
zei cortului, agitată de vînt,

soare, dar noaptea 
cabana

KSTÂRÎRI IMPORTANTE
ADOPTATE DE BIROUL F.R.T.A.

ln ultima ședință a Biroului 
Federației române de turism-* 
alpinism au fost adoptate im
portante hotărîri privind activi
tatea de orientare turistică și 
alpinism pe anul în curs. Men
ționăm dintre acestea : aproba
rea regulamentelor campionate
lor republicane de orientare tu
ristică (individuale, pe echipe, 
ștafete - seniori și juniori) pe 
perioada 1969—1972.

In domeniul alpinismului, 
prin noul regulament aprobat 
pentru campionatul republican, 
se rezolvă un vechi deziderat al 
alpiniștilor din țara noastră : 
renunțarea la cronometru și in
troducerea unor probe tehnice

s-au stabilit măsuri privind a- 
cordarea clasificărilor sportive, 
transferările de sportivi și s-au 
luat in discuție unele abateri.

Urmărind in mod consecvent 
respectarea disciplinei, a nor
melor de etică sportivă, biroul 
F.R.T.A. a sancționat eu mus
trare pe arbitrii Dumitru Iancu 
și Paul Simionescu, pentru 
comportări necorespunzăioare a- 
vute in decursul sezonului tre
cut.

Dumitru CERCHEZEANU 
membru in biroul F.R.T.A.

tovarășii mei de echipă îmi 
cintă .Mulși ani trăiască !* în 
ziua aceea implineam 54 de ani. 
Urarea lor m-a impresionat.

La cabana Surul ajungem in 
aceeași zi. Cabanierul, plecat 
după alimente, lipsea, dar Ni
colae — un băietan de 16 ani 
— ne-a primit bucuros. Am 
încheiat aici un prim capitol 
din expediția noastră. La adă
post și căldură ne bucurăm din 
nou de frumusețea iernii, de ■ 
dărnicia ei și a muntelui, care 
ne prilejuise cîteva zile de al
pinism adevărat, mult dorite 
de fiecare dintre noi.

în prezent, ne aflăm pe 
creasta munților dintre Olt și 
Jiu, care prezintă obstacole 
mai puțin dificile.

AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE

Recentele campionate repu
blicane de atletism in sală ale 
seniorilor au oferit specialiști
lor o seamă întreagă de aspec
te care invită la discuții și ana
lize profunde. Unul dintre a- 
cestea : slabele rezultate ale 
sprinterilor și cele ale aruncă
torilor de greutate.

Solicitîndu-i părerea, antre
norul federal Gh. Zimbreștea- 
nu ne-a spus, referindu-se la 
această situație :

..Făcind abstracție de specta
colul In sine și de echilibrul 
de forțe dintre finaliști, cursa 
de 50 m plat a seniorilor a fost 
de un slab nivel valoric iar 
absența celor cițiva juniori de 
talent a determinat și o 
ticipare săracă. Concluzia 
se poate desprinde, de 
este tot cea veche... Sint
țini acei antrenori care se o- 
cupă cu precădere de alergă
rile de viteză și de aceea re
zultatele sprinterilor noștri sint 
așa cum sint ! Vasile Dumi
trescu. cercetător la Centrul de 
cercetări științifice al C.N.E.F.S.. 
este unul dintre puținii specia
liști români care depun o mun
că intensă in această direcție și 
care au posibilitatea de a găsi 
atit căile metodice, dar și for
mele practice de organizare a 
pregătirii sprinterilor. Dar cu 
o singură floare...

In ceea ce privește arunca
rea greutății, atit ia fete 
la băieți, situația este 
continuare alarmantă. 
Ana Sălăgean nu a mai 
cipat la con 
petiției
fără speranțe. Cauzele acestei 
situații par să fie : greșelile 
elementare de tehnică pe care 
aruncătoarele !e-au deprins 
chiar de Ia bun început și pe 
care nimeni nu și le-a corijat 
o dată cu trecerea anilor, iar 
gabaritul și forța celor mai 
multe dintre atletele noastre 
nu au evoluat pe măsura aș
teptărilor. Campioana olimpică 
și recordmană mondială Margita 
Gummel are 176 cm Înălțime și 
81 de kilograme (indici care n-o 
fac să iasă din comun !), deține 
un rezultat aproape incredibil— 
19.61 m. El este consecința ca
lităților fizice ale acestei a- 
tlete. a unei tehnici puse la 
punct pină la cel mai neînsem
nat detaliu, a unei pregătiri 
complexe, realizată integral. Am 
convingerea că și in țara noas- 

elemente.

or iizic

r
A

In-
■folog»

cu o const i- 
asc mănătoare

PE!
Revenind pe aceeași temă:

Gerul persistă! De ce
nu există gheață

de bună calitate ?
inițial pe pista 

Miercurea Ciuc 
una din

Programate 
Avîntul din 
(impracticabilă la 
turnante, din cauza lipsei de 
preocupare a proprietarilor ei), 
întrecerile „Cupei României" 
la patinaj viteză au fost mu
tate pe lacul Ciucaș, care — 
pregătit în pripă — a oferit 
concurenților o gheață neco
respunzătoare. Alergînd pe o 
pistă cu denivelări, sportivii 
au făcut eforturi suplimen
tare, cerîndu-li-se, în plus, și 
multă agilitate, pentru a evi
ta crăpăturile și ciupercile 
crescute în urma ninsorii. Sla
ba calitate a gheții a influen
țat în mod direct rezultatele 
tehnice.

Specialiștii și concurențli 
s-au plîns că pista din Mier
curea Ciuc și. mai ales, cea 
din Tușnad. despre deficien
țele căreia am mai scris, con
tinuă. deși au existat fonduri
și condiții bune de amena
jare — ger, să nu fie gos
podărite cum se cere, ceea 
ce ridică probleme orga
nizării apropiatei finale pe 
țară a campionatelor națio
nale. Prin urmare, interven
ția federației de specialitate 
este mai mult decît necesară.

Iată citeva rezultate din 
„Cupa României" : juniori 17- 
18 ani : SCO m — L Schreit- 
hofer (CSM Cluj) 51,3: Eva 
Marcoș (Avintul M. Ciuc) 
60.3; juniori 15-16 ani : 500 m 
— C. Gali (Mureșul Tg. M.) 
53.1: Elisabeta Szakacs (Mu
res ul .Tg. M.) 63.1: Seniori: 
500 m — V. Sotirescu (Din. 
Buc.) 43.3; Crista Tracher 
(Din. Brașov) și Maria Taș- 
nadi (Din. Buc.) 55.6. Seniorii 
Maria Tașnadi și Victor Soti
rescu. ocupanții primelor locuri 
în clasamentele generale, au 
cucerit invidiatul trofeu.

Tr. IOANIȚESCU

din nou să sară. Și, ghi- 
din nou o fractură. De 
aceasta la celălalt braț.
pur și simplu disperat.

urmă mi-a adus-o Dordea 
stadion. De la bun început 
a vrut să devină săritoare 
Înălțime. Normal, am pus-o 
sară, dar chiar la prima tre

cere a ștachetei și-a fracturat 
brațul drept. Mai apoi, cu mi
na in ghips, a venit totuși la 
antrenamente. După o lună, am 
pus-o 
nion, 
data 
Eram
optimismului, pe undeva a în
ceput să se teamă de săritură 
și de aceea am renunțat la înăl
țime și am pus-o să alerge. In 
1967. de pildă, a înregistrat

își felicită
izbindă

m și din 
am reluat

loam- 
lecți-acelui an

la înălțime. De data aceasta 
renunțat deliberat la sti- 

prin pășire și am invățat-o 
la care

2:38.9 pe 800
na 
ile 
am 
Iul
rostogolirea ventrală, 
aterizarea nu se mai face pe 
brațe. La concursul de sală al 
juniorilor, de anul trecut, ea 
s-a clasat pe locul IV cu 1,57 m. 
După un an de muncă progre
sul a fost așadar de 12 cm șl 
am convingerea că va fi incă 
și mai mare.”

Eugen Aimer — 57,7 la 100 m liber!
a avut loc pri
de înot al anu- 

de atracție al 
l-a constituit 

m liber, la star- 
prin-

La Reșița 
mul concurs 
lui. Punctul 
programului 
cursa de 100
tul căreia s-au aliniat 
tre alții, campionul țării. H. 
Schier. și tînărul Eugen Ai
mer (15 ani). După trei lun
gimi (75 m), cei doi înotă
tori se aflau la egalitate, și 
doar pe ultimii metri Schier 
s-a putut desprinde în cîști- 
găfor. Cronometrele au indi
cat : 57.2 pentru campionul 
României și 57.7 pentru Ai
mer (nou record de sală Den- 
tru juniori), a 6-a performanță 
românească din toate timpu
rile.

Alte rezultate : Rodica Pă- 
(truică 1:23.3 — 100 ni bras:

D. Wetterneck 5:36.3 la prima 
cursă de 400 m mixt din ca
riera sa ; Anca Andrei 66.8 
la 100 . m liber; Siegrid •" Sle- 
cian 1 :18,4 — 100 m delfin ; 
Dagmar Hluzin 
100 m liber;
(11 ani) 
fin ; AI. 
Gropșan 
fin.

N»

SĂRITURĂ
DE AUR

,.Ștacheta, o mută chemare. 
Pămîntul învins sub picioare” 

(V. Teodorescu)

1:13,2 —
Ioana Sporea 

1:24,4 — 100 m del- 
Barani 1:20,8 și D. 
1:21,2 la 100 m del-

A. RUDEANU 
corespondent

țipă aproape 10 săp
am pu- 

i un nou 
bazinul 

Capitală.

•
tămîni de „relache" 
tut asista. în fine, la 
concurs de înot în 
Floreasca din < 
Concurs ? Este un fel de a

spune, pentru că tinerii îno
tător (8—12 ani) au urcat 
pe blocstarturi fără nici un 
fel de încălzire prealabilă. 
Motivul ? Piscina Floreasca 
este pusă duminica dimineața, 
pină la ora 9. la dispoziția 
publicului, cai'e a transfor- 
mat-o intr-un veritabil ștrand 
de sezon (?!?). în asemenea 
condiții, nici nu mai putem 
vorbi despre cerințele ele
mentare ale unui bazin îna
intea oricărui gen (fie chiar 
cu caracter local) de între
cere sportivă. Orice comen
tariu în plus devine, credem, 
de prisos...

Cit privește premiera bucu- 
leșteană a înotătorilor, pen
tru a nu știm cîta oară vi
tregiți în singura lor 'bază 
sportivă din sezonul de iar
nă, ne este aproape imposibil 
să facem vreo remarcă deo
sebită. Singurul rezultat care 
poate fi luat în considerație 
este cel al lui Uarion Sveț (9 
ani) 1:14,7 la 100 m liber — 
un nou record de sală pen
tru copiii de categoria C.

Șerban loan, blondul săritor de la Clubul atletic universitar, a 
reușit sîmbătfi seara cel mai înalt 
zbor din istoria atletismului ro
mânesc. Avîntat impetuos spre 
tării, trupul său a ocolit cu ele
ganță ștacheta de metal așezată pe suporți! el la doi metri st 
șaisprezece centimetri deasupra 
pămtntulul.

într-o probă atletică atit de se
veră, cum este săritura în înăl
țime, fiecare centimetru, fiecare 
jumătate de centimetru peste re
cord cere luni și ani de zile de 
efort, cere multă stăruință, pen
tru că lupta cu legile atracției șl 
cu limitele efortului omenesc este 
aici mal fățișă ca oriunde. Gravi
tația trebuie Infrlnta nu oricum* 
ci deschis, prlntr-un salt formi
dabil pe verticală. De aceea, șase 
centimetri peste recordul republi
can pe teren acoperit și patru 
centimetri peste cel din aer liber, 
smuls lntr-o singur» sear* de 
iarnă reprezintă un eveniment 
unic in ultimii zece-clncispreaece 
ani șl, poate, chiar ln întreaga 
istorie a atletismului nostru.

De trei ori la rind tînărul a- 
tlet s-a învins pe sine Însuși șl 
a Învins vechile sale performanțe, 
contractînd timpul de ani din
tre recorduri în cîteva minute 
memorabile. Citeva sute de spec
tatori cu inimile tinere au aplau
dat îndelung victoria sportivului 
din arenă, în vreme ce acesta 
mulțumea celor două tribune cu 
o ușoară aplecare a capului și 
cerea, cu un semn al mîinll, li
niște pentru ultimul salt, către 
doi metri șl optsprezece centi
metri. De data aceasta, ștacheta 
atinsă a căzut de pe suporțil el. 
„Ultima ștachetă — scria îolanda 
Balaș — cade întotdeauna. Iar In 
această ultimă încercare se află 
veșnica nemulțumire a atletului 
care tinde mereu mal sus".

Simbătă 8 februarie un ttnăr 
student din România a răpit gra
vitației cea mai bună performan
ță mondială a anului pe teren a- 
coperlt la săritura In înălțime.

Frumoase sînt asemenea lntim- 
plări.

Socrate STĂNESCU

Se mărește contribuția medicinii
la dezvoltarea generală a sportului românesc

în conformitate cu cerințele al
pinismului mondial. Spre deo
sebire de trecut, acest regu
lament se va aplica pe o pe
rioadă de 4 ani. oferind sta
bilitate și continuitate în com
petițiile ce vor avea loc.

Un fapt îmbucurător consta
tat în această ședință este creș
terea simțitoare a concursurilor 
— „Cupe interjudețene" — pre
văzute pentru anul 1969. () dată 
cu aprobarea lor. biroul fede
ral a stabilit și măsurile cores
punzătoare pentru buna desfă
șurare a acestor concursuri, pre- 
cizind totodată că organizarea 
lor este condiționată de ținerea 
etapelor de campionat.

In cadrul aceleiași ședințe

REPUBLICANE DE SENIORI
O dată cu primul sunet de 

gong ce a răsunat în sala de 
festivități a clubului Grivița 
Roșie, s-a dat startul în cam
pionatul republican de box 
al seniorilor pe anul 1969. 
etapa pe municipiul Bucu
rești. în meci vedetă s-au în- 
tîlnit ,.semimijlocîii“ A. Popa 
(Voința) și D. Filip (Steaua). 
Ei au oferit o partidă extrem 
de disputată, în care s-au 
schimbat lovituri dure la corp 
și figură. Stelistul a recep
ționat mai multe lovituri în 
plin, dar tenacitatea și rezis
tența l-au ajutat să termine 
meciul în picioare. Juriul i-a 
acordat chiar victoria la 
puncte.

O decizie pripită și ero
nată. care a stîrnit protestele 
publicului, a fost dată de ar
bitrul de ring Marin Stănescu 
in meciul în care Ion Dan 
(Olimpia) a fost abandonat în 
fața lui Gh. Palanga (Meta
lul) sub acuzația de „țineri 
repetate". Un meci frumos, 
disputat în limitele sportivi
tății, a fost oferit de „semiu- 
șorii* Gh. Boț (Voința) și A.

• Bădică (Rapid), în care prit 
mul a obținut decizia la 
puncte. Iată celelalte rezul
tate tehnice : cat. muscă : 
T. Costache (Rapid) b. ab. 
Gh. Filipescu (Energia), D-tru 
Vicol (Energia) b. ab. M. Hanu 
(Poșta); cat. semiușoară : I.

Barbu (C.S.Ș.) b. ab. N. Ni- 
culescu (Semănătoarea», N. 
Lazăr (Olimpia) b.p. M. Tri
mes (Universitatea) ; cat. ușoa
ră : C. Ștefănescu (Olimpia) 
b.p. M. Pavelescu (Poșta) ; 
cat. semimijlocie : Gh. Andrei 
(Constructorul) b. ab. S. Bră- 
deanu (Olimpia), N. Păun 
(Semănătoarea) b. ab. I. Du
mitru (Olimpia). N. Dobre 
(C.S.Ș.) și M. Lazăr (Semănă
toarea) cîștigă prin neprezen- 
tarea adversarilor.

Organizatorii de la clubul 
Grivița Roșie merită felici
tări.

Florin SANDU 
Aurel PĂPĂDIE 

corespondenți

(Urmare din vag fl

fit. Examinările trebuie ti fie 
cu atit mai complexe și mai 
frecvente cu cit intensitatea e- 
fortului la antrenamente ți con
cursuri este mai mare.

Instrucțiunile se adresează in 
primul rind sportivilor, cărora 
le creează posibilitatea unei în
drumări permanente, sub as
pect medical, in pregătire. A- 
poi, ele ti intereseeză in mod 
direct pe tehnicieni, antrenori 
ți pe profesorii de educație fi
zică. precum și pe cadrele din 
unitățile sanitare — in special 
din serviciile medico-sportive 
— angrenate In această acțiune.

— Ce precizări importante 
sint prevăzute in acest do
cument elaborat de Ministe
rul Sănătății și C.N.E.F.S. ?

— Controlul medical este o- 
bligatoriu o dată la șase luni 
pentru sportivii legitimați — 
din cluburi șl asociații — care 
participă la campionatele repu
blicane. pentru elevii din șco
lile sportive și din liceele cu 
program de educație fizică, 
precum și pentru juniorii con
firmați in secțiile de perfor
manță ale cluburilor Și asocia
țiilor sportive, examinarea efec- 
tuîndu-se în dispensarele pentru 
sportivi, în serviciile pentru 
controlul sportivilor (din poli
clinici) sau la cabinetele medi
cale de la bazele sportive. 
Fără acest control nu se va 
putea participa la competiții și 
concursuri.

Elevii și studenții care par
ticipă numai la campionatele 
școlare sau universitare vor e- 
fectua controlul medical o sin

guri dată pe an, in cadrul ca
binetelor medicale din școli, in 
cadrul dispensarelor și policli
nicilor pentru studenți sau, in 
lipsa acestora. la policlinicile 
sau circumscripțiile sanitare te
ritoriale.

Controlul medical al sportivi
lor din loturile olimpice și re
publicane se face la interval de 
4 luni (deci, de trei ori pe an) 
la Centrul de medicină sportivă.

— Care este — în noile 
condiții — conținutul Contro
lului medical ?

— Baremul obligatoriu cu
prinde : examen clinic, de la
borator, radiologie, oftalmolo
gie, O.R.L., stomatologic, soma- 
toscopic și antropometric, pre
cum și explorări funcționale — 
care duc la sintetizarea avizului 
medico-sportiv. Pentru sportivii 
participanți la campionatele re
publicane (diviziile A. B, C) se 
va efectua — obligatoriu — e- 
lectrocardiograma de repaus și 
în efort. Practicanților ramurilor 
în care solicitarea nervoasă este 
intensă (bob, box. ciclism, fot
bal, scrimă, tir ș.a.) li se va 
face si un examen neurologic. 
Boxerilor li se recomandă efec
tuarea electroencefalogramei și 
radiografiei craniene și a arti
culației pumnului. La aprecie
rea medicului, în afara bare
mului pot fi făcute și alte exa
minări de specialitate.

— Ce măsuri se vor lua 
pentru ca instrucțiunile să 
fie puse în aplicare în în
treaga tară, în mod perma
nent ?

— Prezentarea la controlul 
medical — fără de care nu se 
poate participa la antrenamente

și concursuri — este o obliga
ție a sportivilor și antrenorilor. 
De asemenea, sportivii, antre
norii și medicii afectați, pe lin
gă loturi și echipe au obligația 
de a respecta întrutotul indica
țiile cuprinse în avizul medtco- 
sportiv. Organizatorii de com
petiții, arbitrii întilnirilor și 
antrenorii care nu vor respecta 
instrucțiunile vor fi direct răs
punzători de eventualele acci
dente și pasibili de a suferi ri
gorile legii.

— Cum va fi asigurată 
asistența medicală a sporti
vilor ?

— Se prevede ca bazele spor
tive pe care se desfășoară o ac
tivitate susținută să aibă un ca
binet medical, iar toate celelalte 
să fie dotate cu truse medica'e. 
Programul personalului medico- 
sanilar de la cabinetele medi
cale ale bazelor sportive va fi 
corelat cu programul de des
fășurare a antrenamentelor si 
competițiilor. Au fost întocmite 
noi haremuri pentru aparaturi, 
instrumentar și medicamente, 
destinate unei asistențe medicale 
eficiente a sportivilor.

*

Grija pentru sănătatea sporti
vilor este evidentă în acest nou 
document elaborat recent de că
tre Ministerul Sănătății și Con
siliul Național pentru Educa
ție Fizică și Sport. Cadrele me
dicale, organele și organizațiile 
sportive, antrenorii șl sportiv i 
vor trebui să pună în aplicare 
cu consecvență aceste instrucți
uni, a căror geneză, este dorință 
de a-i sprijini în efortul lor 
susținut, continuu, pentru creș
terea măiestriei sportive.

t
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HAI, VASILE!
Acum, cinci ani, Alexandru 

Vasile, fost internațional, fost 
jucător la Dinamo București în 
perioada de glorie a team-ului 
din șoseaua Ștefan cel Mare, 
ajunsese să fie considerat de 
către foarte mulți și fost... fot
balist.

Trecerea sa la Dinamo Pi
tești, subminarea progresivă a 
raporturilor sale cu disciplina, 
eu viața ordonată, au avut ca 
efect scoaterea lui Al. Vasile 
pe... tușă, la propriu și la figu
rat. Semnatarul acestor rînduri 
a avut ocazia să asiste, în acea 
perioadă, la o furtunoasă ședin
ță a secției de fotbal piteștene 
în care campionul detașat al 
rubricii „negative" era Al. Va
sile. Mulți vorbeau pe atunci de 
încheierea traiectoriei fotbalis
tice a celui care fusese, cind- 
va, mijlocașul echipei Româ
niei. Mărturisim că, judecind 
faptele incriminate și ascultînd 
vorbele oamenilor, am avut și 
noi — atunci — sentimentul că 
asistăm la un apus trist al ca
rierei unui fotbalist cîndva va
loros.

Pe cît de mari, pe atît de 
plăcute au fost surprizele pe 
care ni le-a furnizat, an de an, 
de atunci, acest jucător. Trans-
ferat la Universitatea Cluj, Al. 
Vasile a redevenit, cu ajutorul 
colectivului, dar și datorită u- 
nor apreciabile eforturi perso
nale, mijlocașul „de fier" de 
altădată. In aceeași perioadă a 
început alt nou capitol în via
ța acestui tînăr trecut de... pri
ma tinerețe. Facultatea. S-a în
scris la medicină, sub privirile 
ironice ale celor care-i știau 
viața aventuroasă din anii tre- 
cuți... A perseverat, a muncit 
cum nu mai muncise niclcind 
pini atunci, treeîndu-și exame
nele și anii sub privirile uluite 
— acum — ale celor care-l cu
noscuseră înainte. Cel care fu
sese la un pas de a deveni un 
rebut fotbalistic, și poate și so
cial, a ajuns un student model, 
un jucător de bază în echipa 
sa, un om respectat de toată 
lumea.

...Au trecut anii. Alexandru 
Vasile este azi student în anul 
V al Facultății de stomatologie 
din Cluj. In sesiunea de iarnă 
a obținut următoarele note la 
examene: la chirurgie maxilo- 
facială : 9, la medicina legală : 
10 și la dermatologie : 10.

Continuîndu-și activitatea fot
balistică, Al. Vasile, căpitanul 
echipei C.F.R. Cluj, lideră au
toritară în seria a Il-a a divi
ziei B, are și pe acest plan mari 
satisfacții, una din marile lui 
dorințe fiind aceea de a promo-

iN CE >4 CONSTAT ACTIVITATEA DV. 
CA MEMBRU AL COMITETULUI FEDERAL ?

va cu această tînără formație 
în prima divizie a țării. Sinteti- 
zind in limbajul propriu curse
lor atletice, am putea spune că 
Alexandru Vasile a intrat in 
„ultima linie dreaptă", atît în 
cursa profesională cît și în cea 
sportivă. Fiind cuceriți de acest 
come-back al unui admirabil 
„luptător", îi spunem acum, 
cînd se apropie vertiginos linia 
sosirii, un cald din toată inima : 
„Hai Vasile !“.

M. POPESCU

Progresul - - - - - -
pleacă la Alexandria
Ca să nu fie nici o con

fuzie, să precizăm de la 
început: în orașul Alexan
dria din județul Teleorman. 
Aici, joi după-amiază, prima 
garnitură a bancarilor va sus
ține un meci de verificare, 
replica fiindu-i servită de 
echipa Comerțul din divi
zia C.

Azi, la Brașov: St: 71 roșu— 
Universitatea Cluj

Stadionul Tineretului din 
Brașov găzduiește astăzi, cu 
începere de la ora 15,45, me
ciul amical dintre Steagul 
roșu și formația studenților 
clujeni — „U-*.

Amicalul se anunță inte
resant, localnicii dovedind 
în ultimul timp o bună pre
gătire, stare reflectată în 
jocurile și în rezultatele ob
ținute în compania echipelor 
din divizia A, cu care Stea
gul speră să fie, la toamnă, 
din nou colegă.

CAROL GRUIA, 
coresp. principal

ANCHETA NOASTRA NICOL AE ROȘCULEȚ — profesor la

LA TELEFON, ION IONESCU...
„Alo, Sportul ?.,. 11.51... aveți 

Aachen-ul...".
Telefonista nr. 9, a serviciu

lui 07, își îndeplinește obișnui
ta obligație profesională, 
după care ne lasă firul liber 
cu... (ați ghicit) Ion Ionescu. De 
la celălalt capăt, vocea ex-ra- 
pidistului trădează un om bucu
ros, cum n-a mai fost de... 7 e~ 
tape. „Sincer să fiu, așteptam 
un telefon de la dv. — ne-a 
întîmpinat Puiu Ionescu. A 
fost o reintrare..."

— ...Felicitările noastre ! Pen
tru victorie, pentru gol...

— Și golul doi tot de la mine 
a plecat : o pasă „printre", in 
adîncime, și Klosterman s-a 
trezit singur cu portarul, în 
poziție ideală de șut.

— Ce scrie presa 7
— Numai lucruri frumoase. 

Dar, vă rog, un moment să vă 
relatez din ziare.

O pauză scurtă, timp în care 
soția lui Puiu răsfoiește la... 
rubrică și apoi — traducerea 
simultană, pe două voci. „Vă 
citez din Bild Zeitung : „Aache- 
nul a primit aer. După o pau
ză lungă, forțată, românul Io
nescu a reintrat în echipă și.

Maria Alexandru și Dorin Giurgiucă— 
cei mai buni in 1959

Comisia de competiții și clasi
ficări din cadrul Federației româ
ne de tenis de masă a alcătuit 
clasamentul Jucătorilor noștri pe 
anul trecut, ierarhie care va fi 
luată în considerație cu ocaria 
tragerii la sorți și a stabilirii 
capilor de serie, a favorițllor în 
competițiile din 1969.

Femei : 1. Maria Alexandru, 2. 
Eleonora Mihalca, 3. Magdalena 
Lesai, 4. Carmen Crișan, 5. Vlo-

rica Ivan, 6. Victoria Babiciuc, 7. 
Lidla Sălăgeanu, 8. Maria Korodl, 
9. Hajnal Korodl, 10. Georgeta 
Fuioreâ, 11. Marilena Tomescu, 
12. Iudlt Krejec, 13. Maria Feld
man, 14. Nicoleta Spiridon. 15. 
Doina Zaharia, 16. Monica Hariga.

Bărbați : 1. Dorin Glurgiucă, 2. 
Adalbert Rsthi. 3. Radu Neguies- 
cu. 4. Vlrgll Sindeanu. 5. Tibe- 
riu Covaci. 6. Șerban Doboși. 7. 
Serglu Luchlan, 8. Marius Bodea. 
9. Silviu Dumftriu. 10. Sergiu Su- 
clu, 11. Adrian Șimandan. 12. 
Gelu Păuna. 13. Ștefan Sentivani. 
14. Laurențiu Gheorghiu. 15. Ion 
Panait. 16. Marius Demlan, 17. 
Adam Antal, 18. Atila Lazâr. 19. 
Ovidiu Stamatescu, 20. Iancu Stn- 
glorgian, 21. Gheorghe Bozga. 22. 
Adrian Bătrlnescu. 23. Francisc 
Hldveghl, 24. Sabin Râeelescu.

cu tehnica sa sclipitoâre, a pus 
in pericol poarta adversă". (N.N. 
a echipei Borussia Monchenglad- 
bach, clasată în momentul de 
față pe locul 2). Fusball Woche 
ara în titlu la cronică: „Ade
văratul Ionescu 1”, iar Express : 
„Românul a întărit atacul Ale- 
manniei". Dar cel mal flatant 
mi se pare titlul: „Ionescu a 
gonit mînjii". Așa sînt numiți 
aici tinerii jucători ai Borussiei 
din Mănchengladbach. Cam a- 
tît despre mine. Spuneți-mi șl 
mie ce mai este pe acasă 7

— Toate bune, ne pregătim 
pentru jocul cu Grecia. Apro
po : într-o recentă anchetă a 
ziarului nostru printre antre
norii de divizia A, Constantin 
Cernăianu te propune în linia 
de atac. Ce zici 7

— Aș fi fericit să mai apăr 
culorile țării. Dar, deoarece 
m-ați făcut curios, spuneți-mi 
care sînt ceilalți din atac 7

— Domide și Dumitrache. An
trenorul Petrolului pleacă de 
la așezarea 1—4—3—3. Cred că 
el s-a gîndit și la faptul că tu 
ai jucat la Atena. La 2—1, în 
1967, cînd ai înscris două go
luri.

— Da, îmi amintesc. A fost 
un joc dificil. Naționala Gre
ciei înregistra încă de pe a- 
tunci un evident progres. Fot
baliștii greci sînt atleți desi- 
vîrșiți. Acționează în viteză si 
nu te lasă să răsufli de loc. Nu 
sînt însă... imbatabili.

— După părerea ta. cum 
trebuie contracarat jocul lor ?

— Printr-o notă de tehnici
tate, de care băieții noștri sînt 
capabili. Am citit lucruri foarte 
frumoase despre ei în presa 
vest-germană. după meciul de 
la Londra. Mă bucură nespus 
egalul realizat pe Wembley, tn- 
trucît o formație tînără ca a 
noastră are nevoie acum și de 
un moral ridicat.

— Altceva 7
— Aștept și eu să înceapă re

turul. acasă la noi. și să tin 
pumnii strînși pentru „Rapidu- 
lețul" meu.

G. NICOLAESCU

12 februarie...
Așadar, astăzi este o zi aniversară la Federația română 

de fotbal. Dar nu din cele la care se rostesc toasturi, se 
ciocnesc pahare cu șampanie și se exprimă felicitări.

Dimpotrivă...
Astăzi se împlinește un de la prima și... ultima ședință 

de lucru a Comitetului Federal, constituit la 29 iulie 1967. 
De atunci, acest organism, care, în statutul Federației ro
mâne de fotbal este prezentat ca un for destinat să CON
DUCĂ treburile fotbalului nostru, între două conferințe j>e 
țară ale F.R.F., a încetat, practic, să mai funcționeze.

Este el inutil ? Atunci, de ce a fost înființat ?
Este necesar ? Poate avea un rol în buna desfășurare a 

activității fotbalistice, in progresul acestei discipline ? De ce, 
atunci, nu este consultat, activizat, chemat să-și aducă con
tribuția la rezolvarea atitor probleme, dificile, pe care le 
ridică fotbalul?

Oare a mers atît de bine fotbalul nostru în acest răstimp? 
Oare nu au existat probleme in care Biroul Federal să simtă 
nevoia unei mai largi consultări asigurate tocmai prin exis
tența Comitetului Federal ?

iată întrebări de la care am pornit atunci cind am în
treprins ancheta de față in rîndurile unoi membri ai Comi
tetului Federal. Tuturor celor cu care am stat de vorbă, le-am 
pus o singură întrebare : 1N CE A CONSTAT ACTIVITATEA 
DV. CA MEMBRU AL COMITETULUI FEDERAL?

Institutul de educafie fizică și sport

ION GHEORGHIȚĂ — președintele 
Comisiei municipale de fotbal
București

Comitetul Federal ? Aș pu
tea spune — vorba lui Ca- 
ragiale — că este ceva su
blim, dar care lipsește cu de
săvârșire. Prima și ultima oară 
am luat cuvîntul la constitui
rea acestui organism, care a- 
vea să existe doar în scrip
tele federației de fotbal

Dar poate că vreți să știți 
cum mi-am închipuit eu că 
trebuie să activeze acest for 
cuprinzător, de aproape 60 de 
persoane, din toate dome
niile de activitate, unite prin 
dragostea pentru fotbal. A- 
cest lucru l-am arătat la con
stituire, spunînd că el trebuie 
să se întrunească cel puțin o 
dată pe trimestru, iar atunci 
cînd în fotbal apar probleme 
mai dificile — și slavă dom
nului, au fost destule în pe
rioada aceasta — chiar mai 
operativ.

S-au scurs însă zilele, au 
trecut trimestrele fără ca ni
meni să-și mai aducă aminte 
de noi. considerîndu-ne, pro
babil simpli figuranți. Dar. 
cum spune o vorbă, dacă 
nu se duce Mahomed la mun
te, se duce muntele la Ma
homed. Așa am făcut și cj 
M-am dus la tov. Ion Siclo
van, secretarul general al 
F.R.F., și l-am întrebai:

— De noi, membrii Cor. -.te-

tului Federal, nu aveți 
voie ? Văd că ne-ați uitat 
cu desăvârșire.

— Dragă tovarășe — a ve
nit răspunsul. Cum să nu a- 
vem nevoie ? Dv. sinteți pen
tru noi sfătuitori prețioți. de
zinteresați, care ne puteți da 
un sprijin imens. Da! Da! 
Ai dreptate! Trebuie să fa
cem o ședință a Comitetului 
Federal.

De la această discuție au 
trecut luni și luni de zile—

Es’.e momentul să ne adre
săm interlocutorului nostru :

— Dv., ea președinte al Co
misiei municipale de fotbal 
București, ce probleme ați fi 
ridicau dacă s-ar fi organizat 
o astfel de ședință •

— Credeți că nu sînt des- 
le probleme ? Bunăoară știți 

ești, unde acti- 
sute de echipe 
existau 97 de 
că azi numărul 
mult, ajungînd 
discutarea bazei 

materiale n-ar fi constituit un 
subiect interesant ? Dar ches
tiunea arbitrajelor ?

Eu am răbdare. ~ 
itr-o zi va suna 

iar cineva de la 
mă va anur.ța că... 
invitat la o ședință a Comi
tetului Federal...

tu>
că în Bucui 
vează citeva 
de fotbal, 
terenuri, dar 
lor a scăzut 
la S3? Oare

t—

EUGEN BARBU — scriitor
Intrucit. săptămîac!. mi o- 

cup de fotbal, colegii mei dta 
Biroul Federal au socotit și mai 
socotesc, probabil, că nu este 
necesar să ne vedem unii 
alții în jurul unei mese și 
discutăm despre problemele 
cute ale fotbalului.

Operația are un dubiu cran- 
taj: 1. Nevătindu-ne unul pe 
altul, nu putem să ne spunem 
amabilități. 2. Lipsind unul din
tre noi. de la aceste disentri, 
problemele la zi se rezolvi 
mai ușor.

La pnma vedere, s-ar părea 
că așa stau lucrurile. $i eu stnt 
pentru rezolvarea operurică a 
lucrărilor in curs și (cest lucru 
se poate face numai cu un nu
măr mai redus de oameni. Acest 
număr restrins ar fi Biroul Fe
deral. Dar. atunci, de ce mai 
este nevoie să numești 59 de 
inși fa așa-wumitul Comitet

cn 
să

ne-

Poate că 
telefonul, 
Federație 

mîine sînt

Federal. să le publici numele în 
ziare, dar să nu-i consulți nici
odată ?

Oricum, constituirea unui Co
mitet aruncă responsabilitatea 
șt asupra celor ce fac parte din 
el. Or. dacă am responsabilitate, 
rreau să am și păreri. Ajunși 
aici, reiese clar că nu sînt de- 
cit două soluții :

1. Ori să fie menținut Comi
tetul și să fie consultat con
form regulamentului publicat 
ți el în ziare ;

2. Ori să fie desființat și toa
te responsabilitățile să greveze 
c tupra Biroului Federal.

O a treia soluție nu există !

Anul XXV: CONSTANȚA
(Urmare din pag. 1) 

școli de cultură generală, 23 
licee teoretice și industriale, 
agricole etc.), al vieții teatrale, 
sau al bibliotecilor publice.

Din păcate, cifrele publicate 
in diverse broșuri și pliante și 
care menționează dezvoltarea 
municipiului, cifre care nu ne
glijează nici o carte existentă 
in biblioteci, nici un kilogram 
de ulei vîndut populației, nici 
o linie a dezvoltării în per
spectivă, nu spun nimic despre 
sportul constănțean.

Și aici, in cel mai mare port 
al țării, există o viguroasă tra
diție sportivă.

In 1915 profesorul Constanti- 
nescu Pană înființează o echi
pă de fotbal (Victoria), care 
susține un meci tur-retur cu 
echipa Brăilei. Primul război 
mondial îi împrăștie pe fotba
liști, dar imediat după aceea 
Constanța cunoaște un aflux de 
echipe de fotbal (ca și celelalte 
orașe-porturi din țară), tenisul, 
voleiul, atletismul opărind mult 
mai tîrziu — dar avind ca 
punct de plecare, ca pretutin
deni, pasiunea unor oameni 
complet dezinteresați.

Un zugrav, Cota, macedonean 
de origine, ii uimește pe elevii 
constănțeni, alergind aproape 
zilnic pe malul mării pentru a 
se fortifica — dar aliia în 193b. 
un funcționar de la „Petrolul''. 
Pamfil Georgescu, proaspăt, ve
nit din Ardeal, înjghebează a- 
sociația sportivă „Olimpia", a- 
sociație pe care o susține pe ba
nii lui de primă și pe „sala
riul” de fotbalist, cumpărînd e- 
chipament celor șase, apoi celor 
doisprezece elevi care vin „să 
învețe sport". Inițiază apoi o 
echipă de volei feminin, pe 
care o antrenează citind ma
nuale de specialitate, vizionînd 
meciuri in aceeași perioa
dă in care un ofițer de 
marină, Niculae Bruckner 
(azi șef al secției de fotbal 
din C.J.E.F.S.-Constanța), plă
tește din soldă amenajarea unor 
terenuri de tenis, cumpărarea 
mingilor și a rachetelor. Abia

în ultimul an de război se con
struiește o pistă de stadion 
(inițiatorul căreia e tot un oft 
țer de marină — comandorul 
Petre Țacu), dar rezultatele cate 
pot fi trecute pe tabelele na
ționale (și internațional^), apei 
abia după 1945

Majoritatea acestor date ni te 
dă Traian Petcu, în urmă cu 
ani finalist al „Cupei Tinere
tului", in lotul național pină

carențe ale purității microbts- 
mului — investițiile (și rezul
tatele) depășesc la scară in
dustriala începuturile mai sus 
pomenite Și argumentul ar fi 
concludent, chiar dacă am a- 
minti numai echipa de fotbal 
„Farul" /pozițional a S-a în A, 
in ciuda golaverajului anemic) 
sau echipa de rugby „Farul" 
(ah, victoria asupra lui A. S. 
Beziers in 1965 '.), echipa de 
volei feminin (mereu în AX

sumară, a cărei dinamică n-ar 
putea fi înțeleasă dacă n-am 
(me secma că s-a construit un 
complex sportiv pe strada Fli- 
minda (poate că edilii îi vor 
găsi nn alt nume) măsurînd 
pe lie șase sute de metri vă- 
trați, destinat borului, luptelor, 
gimnasticii, dacă nu am cita 
Sala Sporturilor (patrusprezece 
mt.'uMne investiție), dacă n-am 
menționa că numai iluminarea 
rfatowuluf „Farul" a costat

Sala sporturilor din Constanța

în 1954 (împreună cu Pandrea, 
Pop, Tîlmaciu) — Traian Pet
ru, cel care a organizat imediat 
după război ștafeta „Dezrobi
rii", in care fondiștii, demifon- 
diștii, sprinterii au alergat 268 
km în 10 schimburi, totalizînd 
17 ore (în vreme ce dip multe 
alte colțuri ale țării s-a venit 
cu trenul sau cu bicicleta) — 
continuind astfel și el ștafeta 
entuziaștilor localnici („dacă aș 
avea cinci mii de lei pe lună, 
cred că aș deschide un club"...). 
Acum însă — în ciuda unor

dacă l-am aminti pe Cornel 
Bobeanu, triplu campion națio
nal la juniori (demifond, ctos 
— reînnodînd astfel tradiția lui 
Traian Petcu), pe boxerul Dinu 
Ion (tradiția — Gheorghe A- 
xioti, Vasile Baciu, Tudose 
Constantin) — dacă, în sfirșit, 
n-am cita — după criterii strict 
obiective — decit pe halterofi
lul Tudor Vasile sau pe cam
pionul de iahting Gh. Nicoli- 
cioiu.

Aceasta, evident, e o jalonare

patru milioane și șapte sute 
de mii de lei.

Și cărora li se vor adăuga 
în curind stadionul „8 Mai" din 
port (8000 locuri), baza spor
tivă „Olimpia" (volei, baschet, 
handbal — 2000 locuri), terenul 
de rugby A. S. Constructorul 
etc.

Datele acestea n-au fost in
cluse în broșurile atît de con
cludente privind dezvoltarea o- 
rașului în ultimii ani — poate 
pentru că ar necesita ele în
sele o broșură specială.

Poate că ar trebui să vedem 
întîi care este rolul Comitetu
lui Federal, atribuțiile lui. De 
fapt, acestea pot fi cunoscute 
din proiectul de statut al Fe
derației române de fotbal, 
dezbătut în vara lui ’68. In ma
re, acest organism aprobă pla
nurile pentru dezvoltarea acti
vității fotbalistice și urmărește 
îndeplinirea lor. Sarcină de o- 
noare, fără îndoială. Numai 
că nimeni nu-ți cere s-o reali
zezi. Eu unul n-am participat 
la singura ședință ce s-a ținut_ 
în februarie, anul trecut, $i 
nu-mi amintesc să fi fost con
vocat.

După părerea mea, acestui 
for ii revine rolul de a dezbate 
problemele fundamentale ale 
fotbalului nostru, cum ar fi în
ființarea cluburilor experimen
tale de fotbal, fixarea unor noi 
jaloane în munca de creștere a 
copiilor și juniorilor, mai ales 
că centrele înființate pină acum 
sînt insuficiente. Dar Comite
tului Federal nu i s-a acordat 
nici un fel de importanță, noi 
fiind socotiți, probabil, un fel

cum

spu- 
pro-

de membri de onoare, care nu 
se bagă, nu se amestecă.

In fond, nu se face decît să 
se respecte o veche tradiție, 
aceea de a se alcătui comitete 
federale, cu nume sonore, care 
nu sînt chemate însă să con
ducă întreaga activitate a fot
balului, între cele două confe
rințe ale Federației, așa 
prevede statutul.

Cît de multe s-ar putea 
ne, de pildă, pe marginea
blemei antrenorilor, cu diver
sele ei aspecte privind numărul 
acestora și calitatea lor. Si, 
dacă n-am fost întrebat de Bi
roul Federal, să-mi spun măcar 
acum părerea : avem puțini an
trenori și nu întotdeauna cei 
mai buni pot fi întîlniți la e- 
chipele noastre de prima mină.

Mă gîndesc că încă nu e 
vremea pierdută. Poate că, pină 
la începerea returului, fie că va 
fi activizat actualul Comitet, 
fie că se va alege altul, mai 
dinamic.

Dar, dinamismul trebuie să 
pornească de la Biroul Fede
ral...

GHEORGHE

emerit al

CONSTANTIN maestru

sportului
membru înCînd am fost ales 

Comitetul Federal, tn-am bucu
rat, mai cu seamă că, o dată 
cu mine, au venit să întăreas
că rîndurile Comitetului nume
roși tehnicieni, oameni cu ex
periență în fotbal, dezinteresați, 
dispuși să-și sacrifice o bună 
parte din timpul 
tru bunul mers 
fotbalistice.

De ce am 
Văd că nu-i
lucrul mă surprinde, pentru că 
statutul Federației consacră Co
mitetului Federal un capitol în
treg, în care se spune că acest 
Comitet se întrunește cel pu
țin o dată pe an, că dezbate și

lor liber pen
al treburilor

aleși, nu știu.fost
nevoie de noi. Și

aprobă planurile pentru dez
voltarea activității fotbalistice, 
că ascultă raportul Biroului Fe
deral și 
activității 
din toate
poate, nu

Poate contribuția mea n-ar 
fi fost cea mai importantă. Dar 
n-au avut ocazia să-și spună 
părerea nici alții, toate trebu
rile fiind rezolvate „pe piclor“> 
după inspirația de moment, 
probabil.

Aș fi avut și eu niște idei. 
Le voi spune, potrivit 
unei piese: „Dacă voi 
trebat".

stabilește obiectivele 
viitoare. Ce s-a făcut 
acestea ? Nimic. Sau, 
știu eu.

titlului 
fi in-

TRAIAN IONESCU — antrenor
Mi-am pus mari speranțe în 

Comitetul Federal. 59 de minți 
puteau să contribuie la rezol
varea multor probleme, ajutîn- 
du-i pș acei care aveau sar
cini operative — membrii Bi
roului Federal. Totul a rămas 
însă un simplu decor, vorba 
aceea, ca să fie... Am fost atît 
de naiv incit să cred că îmi voi 
putea exprima părerea, c'ă voi 

critica unele lucruri ne- 
pentru a se lua astfel 
de îndreptare. Dar, to- 

: terminat o dată cu ale-

putea i 
gative, 
măsuri 
tul s-a 
gerea mea în Comitetul Fede
ral. Nici măcar 
dință — și prin 
rică ! — de la 12 februarie 1968 
n-am fost invitat. S-or fi gîn
dit unii oameni că eu am gură

la unica șe- 
aceasta, isto-

ZAHARIA CHIFOR — președintele 
Comisiei judefene de fotbal Brașov

pe nu~

Corespondentul nostru prin
cipal, C. Gruia, a avut o con
vorbire în această problemă cu 
tov. Zaharia Chifor, președin
tele Comisiei județene de fot
bal, în activitatea de zi cu zi 
director adjunct la întreprinde
rea C.I.B.O. Brașov.

Interlocutorul — după cum 
ne-a relatat corespondentul nos
tru — a fost cît se poate de 
surprins de faptul că, în sfirșit, 
s-a găsit cineva (și nu de la 
Federație!) care să-l întrebe 
ceva în legătură cu activitatea 
depusă în cadrul Comitetului 
Federal.

„In <jeea ce mă privește — a 
spus tov. Zaharia Chifor — 
n-am fost consultat nici măcar 
atunci cînd, cu prilejul unei 
ședințe, secretarul general al 
F.R.F., tov. Ion Siclovan, a fost 
la Brașov. Am vorbit despre 
orice, numai despre activitatea 
Comitetului Federal nu ! In 
cît este astăzi ? In 8 ? Peste 
4 zile, pe 12 februarie, se îm
plinește exact anul de cînd 
n-am mai participat la nici o 
ședință a Comitetului Federal. 
Sincer să fiu, nu văd nici o di
ferență între mine, care fac

mare, că spun lucrurilor 
me. De ce, deci, să se tulbure 
cu prezența mea dulcea ar
monie 7

Și așa a trecut timpul, pînă 
cînd dv. ați venit să mă în
trebați ce activitate am depus 
ca membru al Comitetului Fe
deral.

Altceva, n-am ce să adaug.
Dacă ar avea totuși loc o a- 

semenea ședință și, bineînțeles, 
dacă aș fi invitat, aș avea ce 
să spun, in aproape doi ani, 
s-au adunat multe. De exem
plu, aș ridica problema campio
natului de tineret, arăttnd ce 
s-a făcut bine și ce este formal 
în desfășurarea acestei compe
tiții. O altă chestiune care mă 
frămintă este aceea a conducă
torilor de cluburi. Poate nică
ieri mai mult ca aici, în fotbal, 
nu este nevoie de atila pasiune 
și pricepere șl, aș spune, avînt 
obștesc, care nu se împacă cu 
funcționarismul. Mă opresc 
aici. Risc să nu fiu invitat nici 
la viitoarea ședință. Dar, cînd 
va fi ea 7

IOAN CHIRILĂ
ziarist

LOTO

se 
de 
de 
fă-

parte din Comitetul Federal și 
o altă persoană care n-are ni
mic comun cu acest organism. 
Nici ei nu i se cere părerea — 
nici mie 1

Mi-aduc aminte, oricum, că 
în februarie 1968, cînd am par
ticipat la ședința în chestiune, 
cineva își exprima surprinde
rea că membrii Comitetului 
reîntîlnesc abia după 7 luni, 
la constituire. Luînd act 
această observație, Birou) a
găduit că se va consulta mai 
des cu Comitetul Federal. Se 
pare însă că noțiunea de „des" 
n-a fost bine înțeleasă, dovadă 
că au trecut 12 luni și^nu ne-am 
mai văzut la față !

Ar trebui să adaug, în cali
tate de președinte al Comisiei 
județene de fotbal, că, în ge
neral, legăturile dintre Comi
sia pe care o conduc și Fede
rație se rezumă mai mult la 
adrese și circulare, răspunsuri 
la adrese, contra-răspunsuri etc.

Altfel,' totul este în regulă și 
mă simt onorat de faptul că 
sînt membru al Comitetului 
Federal...”

In calitate de membri ai 
Comitetului Federal, comemo
răm astăzi 366 de zile de la 
prima și 
care.

Această 
un elogiu 
fotbalului 
feră astfel 
bă de vitalitate. în același 
timp, însă, evenimentul atra- 

. ge atenția asupra caracterului 
formal al acestui organism, pe 
care „îl vedem și nu e“.

Sperăm că o dată cu în
cheierea unui an de vacanță, 
Comitetul Federal va izbuti 
să pornească pe drumul con
științei de sine, pentru a-și 
aduce contribuția la edificarea 
reală a fotbalului nostru.

singura Iui convo-

„performanță" este 
indirect la adresa 
nostru, care ne o- 
o remarcabilă pro-

IN LOC DE

CONCLUZII

PRONOSPORT
CREȘTE NUMĂRUL 

CÎȘTIGATOKILOR
La sediul Centralei Admi

nistrației de Stat LOTO-PRO- 
NOSPORT se prezintă zilnic 
cîștigători care își iau în pri
mire autoturismele. Zilele a- 
cestea au venit cîștigătorii de 
la tragerea excepțională Loto 
din 21 ianuarie. De altfel, este 
bine de știut că de la înce
putul anului și pină la 31 ia
nuarie — deci în numai o 
lună — LOTO-PRONOSPORT 
a atribuit participanților 114 
autoturisme 
NOEXPRES 
PLIC.

Premii de 
ține oricine. Participarea, în 
mod regulat, la fiecare trage
re și concurs cu cît mai multe 
bilete, contribuie la mărirea 
șanselor de cîștig.

Tragerea concursului Prono- 
expres de astăzi va avea loc 
la București în sala din strada 
Doamnei nr. 2, cu începere

la LOTO, PRO- 
și LOZ IN

valoare poate ob-

• Evident, se impune con
vocarea, inainte de începerea 
returului campionatului, a Co
mitetului Federal.

de la ora 18.30. Tragerea va fi 
radiodifuzată, după care va 
urma un film artistic.

© Numai astăzi și mîine 
mai aveți posibilitatea să vă 
procurați biletele pentru tra
gerea Loto de vineri Ia care 
se aplică noua formulă ce 
și-a arătat din plin roadele 
chiar de la dala aplicării ei : 
2 premii de. peste 100.000 lei, 
un premiu de 35.229 lei, 3 cîș- 
tiguri a cite 25.164 lei etc.

Nu lăsați pentru ULTIMA 
ZI participarea la tragerea 
LOTO de vineri 14 februarie 
1969. Procurați-vă chiar astăzi 
biletele.

• Dacă se consideră că 
poate fi alcătuit un Comitet 
Federal mai inchegat, Biroul 
Federal, in virtutea statutului 
(capitolul 3, art. 12), să con
voace o nouă Conferință pe (ară, 
cu care prilej să aleagă orga
nisme cit mai reprezentative — 
ne referim la Comitetul Fede
ral și Biroul Federal — capa
bile să 
vedere 
multă 
balului

conducă din punct de 
organizatoric, cu 

eficiență, 
nostru.

mai 
treburile fot-

PRONOSPORT
premiile concursului nr. 6 

din 9 februarie 1969 
Categoria I (13 rezultate) 

i variante a 17.778 lei.
Categoria a II-a (12 rezul

tate) 183 variante a 582 lei.
Categoria a III-a (11 rezul

tate) 1.951,5 variante a 81 lei.

5

• Ni se pare 
tuală, de totală 
Comitetului Federal nu 
poate continua.

că situația ac- 
inactivitaie, a 

mai

Anchetă realizată de :
Cristian MANTU

(membru al Comitetului Fetlc. al) 
și Jack BERARIU



De mi ine. in sala Floreasca Năstase a evoluat

*.
J

In c. c. e. la volei

Tineri scrimeri din opt tari vor evolua 
în Turneul speranțelor olimpice

(fără succes) la Salisbury

Floretista sovietică Kozlenko 
Crystal Palace (Londra) unde, 

consacrată campioană

(stingă) pe planșa de la 
cu un an in urmă, a fost 
mondială de tineret

Prima competiție interna
țională de mare amploare pe 
care o găzduiește Capitala 
în acest an este „Turneul 
speranțelor olimpice" la scri
mă, ce va debuta, rriîine, în 
sala Floreasca, bucurîndu-se 
de participarea celor mai 
buni trăgători din generația 
tînără a opt țări > Bulgaria, 
R.P.D. Coreeană, Cuba, R. D. 
Germană, Polonia, Ungaria, 
Uniunea Sovietică și Româ
nia. \

Competiția comportă turnee 
Individuale la toate armele 
și, așa cum lasă să se între
vadă însăși denumirea ei, are 
ca scop să rodeze în între
ceri de amploare elemente 
de perspectivă pentru viitoa
rea ediție a Jocurilor Olim
pice. Concurs al speranțelor, 
el va confirma o serie de 

■valori. De altfel, printre cei 
ce vor evolua pe planșele 
din Sala Floreasca se află 
nume care au și urcat pri
mele trepte ale consacrării. 
Ne gîndim, de exemplu, la 
floretista Kozlenko (U.R.S.S.), 
campioană mondială de tine
ret, la coechipierii săi, spa
dasinul Rossar, sabrerii Ren- 
ski și Șarașenidze sau flore- 
tistul Deliukin. Ne gîndim, 
de asemenea, la floretiștii 
polonezi Koziejowski și Da- 
browski, ca și sabrerii noștri 
Irimiciuc și Popescu.

. Marea majoritate a dele
gațiilor de sportivi care par
ticipă la această competiție 
a sosit în Capitală luni și 
marți, urmînd ca astăzi să 
vină scrimerii maghiari și a

doua parte a lotului polo
nez.

în completarea loturilor 
anunțate pînă în prezent, re
dăm lotul Bulgariei. El cu-

prinde 12 sportivi și anu
me : V. Anghclova, I. Vladi
mirova și V. Koseva (flore
tă fete), Vasiliev, Nikolov, 
Jekov (floretă băieți), Iorda- 
nov, Stoianov, Vatev (spadă), 
Hristov, Kalev și Dudenkov 
(sabie).

în ceea ce privește lotul țării 
noastre el este mai amplu, 
cuprinzînd pe: A. Moro- 
șan, E. Lengyel, L. Popescu, 
S. Szaplonczay, M. Ștefan, E. 
Palay (floretă fete)* Urso- 
vici, Petruș, Ștefan, Bănică, 
Dumitrescu (floretă băieți); 
Duțu, Bărăgan, Spîrlea, Po- 
deanu, Bunea, Kiss (spadă); 
Irimiciuc, Popescu, Vlad, Crei- 
țaru, Androne, Georgescu 
(sabie).

Programul turneului se va 
desfășura astfel: joi — di
mineață, eliminatorii la flo- 
retă-băieți și sabie; după- 
amiază: finalele la aceste 
probe ; vineri dimineața — 
eliminatorii la floretă-fete și 
spadă ; după-amiază — fina
lele.

B. Diessner (R. D. G.)
a ciștigat crosul de la Geneva

ZURICH 11 (Agerpres). — 
Cea de-a 21-a ediție a cro
sului internațional de Ia Ge
neva a revenit atletului 
Bernd Diessner (R. D. Ger
mană), cronometrat pe dis
tanța de 8.5 km cu timpul 
de 26:19,3. Locul secund 
fost ocupat de 
ridov, iar pe 
clasat Jilrgen 
Germană).

In clasamentul final pe 
echipe, primul loc a fost ocu
pat de formația U.R.S.S.
62
au participat sportivi din 9 
țări.

a 
sovieticul Svi- 
locul trei s-a 
Busch (R. *D.

cu
puncte. La acest cros

Din tainele

• „Continentul negru" va 
juca un rol și mai impor
tant în atletismul mondial 
® De ce amînâ Bikila sâ 
scrie o certe despre ma
raton ® Sportivi 
admirabil profil
• „Olimpicii" — 
ca niște cosmonaut! i

niți din misiune...

cu un 
moral 
primiți 

reve-

La începutul acestui an, 
Andrew Mulligan, un ziarist 
englez de la săptămînalul 
„OBSERVER", a vrut să pă
trundă puțin în tainele labo
ratorului atletismului african, 
acolo unde se prepară în pre
zent rețetele succeselor din 
1972. El a plecat la Addis 
Abeba, unde a cules o serie 
de amănunte interesante pri
vind pregătirile sportivilor 
etiopieni. A doua zi după so
sire, pe stadionul „Haile Se
lassie", Mulligan i-a întîlnit 
pe Mamo, Bikila și alți aler
gători precum și pe atletul a- 
merican Mal Whitfield, fost 
campion olimpic la 800 m" și 
care, în ultimii ani, a lucrat 
ca antrenor la Addis Abeba, 
Nairobi și în alte capitale a- 
fricane. Se aflau într-o scurtă 
pauză și colegii lui Bikila glu
meau pe seama unui obicei 
de care ex-campionul olimpic 
la maraton nu se putea dez
băra, acela de a privi prea 
des înapoi pentru a vedea si
tuația alergătorilor rămași în 
urmă. La un moment dat, 
Whitfield s-a întors către 
Bikila Abebe și i-a spus :

— Ei, te-ai hotărît să scrii 
cartea despre alergările de 
maraton, Abebe ?

Puțin intimidat 
kila i-a răspuns :

—Mă gîndesc 
după 1972, pentru 
să mai iau parte 
raton olimpic...

în timp ce atleții și-au 
continuat antrenamentul. Mul
ligan a stat de vorbă cu 
Whitfield. Acesta i-a poves

parcă, Bi

laboratorului 
african • ••

să o scriu 
că aș vrea 
la un ma- &

Care este tipul ideal al aruncătorului de- greutate ? 
Ce calități trebuie să întrunească atleții ale căror perfor
manțe trec de 20 de metri ?

La aceste întrebări răspunde, într-un comentariu, zia
ristul Heinz Vogel, redactor de atletism al Agenției „Sport 
Informations Dienst" din Diisseldorf.

După Vogel, forța aruncătorului de greutate rezidă 
. în primul rînd în înălțme, în greutatea coroporală, precum 
și în viteza de reacție cu care este înzestrat. Spre exempli
ficare, el publică cîteva date referitoare la primii opt 
clasați la J.O. din Mexic și conchide că acești protagoniști 
ai probei au, în general, între 1,90 și 2 m înălțime și o 
greutate de peste 110 kilograme.

Iată, de altfel, un tabel cu rezultatele de la J.O. și 
cu recordul personal (în paranteză)

1. Randy Matson (S.U.A.) 2,00 m— 120 kg 20,54 m (21,78 m)
2. George Woods (S.U.A.) 1,88 m — 134 kg 20,12 m (20,73 m)
3, Eduard Gușcin

(U.R.S.S.) 1,92 m— 122 kg 20.09 m (20,28 m)
4. Dieter Hoffmann

(R.D.G.) 1,89 m — 120 kg 20.00 m (20,10 m)
5. Dave Maggard (S.U.A.) 1,91 m — 118 kg 19,43 m (20,53 m)
6. Wladyslaw Komar

(Polonia) 1,95 m — 115 kg 19,28 m (19,61 m)
7. Uwe Grabe (R.D.G.) 1,92 m— 112 kg 19,03 m (19,73 m)
8 Heinfried Birlenbach

(R.F.G.) 2,04 m — 125 kg 18,80 m (20,18 m)

Neal Steinhauer nu ȘÎ- 1 găsit loc în reprezentativa
S.U.A., pentru simplul motiv că, înainte de trial, el a 
slăbit nu mai puțin de 20 de kilograme. Dacă la 138 de 
kilograme, cit a cîntărit în urmă cu doi ani, ei a aruncat 
21,01 m devenind principalul rival al lui Randy Matson, 
cînd a ajuns fa 118 kg nu a mai reușit nici 19 m, codind 
primele trei locuri lui Matson, Woods și Maggard.

După cum au scris unele ziare, Randy Matson ar 
intenționa să abandoneze atletismul în favoarea base- 
balului și a fotbalului american profesionist. Recordmanul 
mondial a dezmințit, însă, această știre și a afirmat că 
iși va continua activitatea atletică și în acest an. A apărut, 
insă, un tînâr de 19 ani, student al Universității din 
Kansas, Karl Salb, care se anunță un serios pretendent 
la recordul lumii. Salb cîntăiește 112 kg și are o înălțime 
de 1 90 m Ultima sa performanță, care trebuie luată în 
considerare, a măsurat 19.99 m. „După gabarit și Salb face 
parte din categoria coloșilor, singurii care pot depăși limita 
celor 20 de metri" — scrie Heinz Vogel.

în orașul Salisbury au în
ceput campionatele interna
ționale de tenis pe teren 
acoperit ale S.U.A. în pri
mul tur, Bob Lutz (S.U.A.) 
l-a învins cu 6—3, 5—7, 
pe jucătorul român Ilie 
tase. Alte rezultate: 
Brown (S.U.A.) — Ing
ding (R.F.G.) 6—1, 6—3, Mark 
Cox (Anglia) — Tom Leo
nard (S.U.A.) 7—5, 10—8.

6—3 
Năs-
Bill
Bu

Rapid-,,17 Nentori" Tirana 3-0
Voleibalistele de la Rapid 

București, campioane națio
nale, au revenit în Capitală, 
după meciul susținut sîmbă- 
tă la Tirana. în cadrul C.C.E., 
cu campioana Albaniei, „17 
Nentori". Rapid a cîștigat 
partida cu 3—0 (6, 4, 7) du
pă un joc bun, în care s-au 
remarcat Baga, Szekely, Tu- 
dora și Chezan. Arbitrul ro
mân, ing. Emil Costoiu, care 
a fost prezent în sală, ne

Ultim concurs de verificare
a' patinatorilor sovietici pentru C.M

MOSCOVA.il. — La Alma 
Ata a avut loc un ultinrs 
concurs de verificare al pa
tinatorilor de viteză sovietici 
înaintea plecării lor la De
venter (Olanda) pentru a 
participa la campionatele 
mondiale.

Perfoit anțe înregistrate la 
acest concurs: Iuri Malihin 
2:053 pe distanța de 1500 m 
și Valeri Lavrușkm 7:45,2 în 
proba de 5000 m.

Concursul internațional fe
minin de patinaj viteză de 
la Leningrad a revenit spor
tivei sovietice Tatiana Ave-

rina (18 ani). Ea a totalizat 
204.899 p, cîștigînd probele 
de 500 m, 1000 m și 1500 m.

spunea că „17 Nentori" este 
o echipă modestă, formată 
din jucătoare scunde și 
greoaie, disputând numai de 
o singură trăgătoare ceva mai 
periculoasă, care nu a pus 
totuși probleme apărării ra- 
pidiste. Returul acestui joc
— la 21 februarie la Bucu
rești.

Alte rezultate din această 
competiție: Feminin: Ha-
poel Hampil (Israel) — Blau 
Gelb Viena 3—0 (3, 3, 7); 
Masculin : Hapoel Hampil — 
Mladost Zagreb 0—3 (—11, 
-14, —13),
— T.S.K.A. 
Sofia 1—3 
•>—15). Acest 
dus bine de arbitrul Em. 
Costoiu.

Dinamo Tirana 
Cerveno Zname

(14, —10, —14, 
meci a fost con-
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STRĂINĂ
SPORT (ZURICH) :

„FETELE BĂTRÎNE 
ALE SCHIULUI"

0 urmașă pentru Peggy
OAKLAND 11 (Agerpres).

Patinatorul artistic Tim Wood 
(S.U.A.), în vîrstă de 19 ani, 
medaliat cu argint la J.O. 
de la Grenoble, a cîștigat la 
Oakland titlul de campion 
al Americii de Nord. El a to
talizat 2 304 puncte, fiind ur
mat în clasament de canadia
nul Jay Humphry cu 2 220 
puncte și de compatriotul său

: Janet Lynn (15 ani)
John Misha cu 2 180 puncte. 
Janet Lynn, o tînără în vîrstă 
de 15 ani, a cucerit titlul 
de campioană, dovedindu-se 
o demnă urmașă a lui Peggy 
Fleming. Karen Magnussen 
(Canada) a ocupat locul doi.

La dans, victoria a reve
nit cuplului canadian Donna 
Taylor-Bruce Lennie.

tit că în ultimii 14 ani el 
trăit mai mult în Africa 
a consacrat o mare parte 
timpului său pregătinuu-i pe 
alergătorii din diferite țări de 
pe acest continent.

„Înainte, s-a spus adeseori 
— i-a declarat Whitfield lui 
Mulligan — că atleții de cu
loare nu sînt capabili să a- 
lerge cu succes pe distanțe 
mai mari de 800 sau 1500 
metri, pentru că ar avea li
gamente ... mai scurte și ..di
ferențe"... musculare. Afri
canii cîștigători în Mexic au 
arătat, însă, că posedă o clasă 
mondială. Ei au fost atleții 
cei mai bine antrenați și ar 
fi ciștigat probele' la orice 
altitudine s-ar fi disputat ele. 
Firește, ei iși mai pot îmbu
nătăți pregătirea tactică — 
asta s-a văzut în cazul lui 
Mamo Wolde la 10 000 me~ 
tri, în finalul alergării".

Ziaristul englez subliniază 
în însemnările sale seriozi
tatea și intensitatea cu care 
se antrenează atleții africa: :, 
modestia ' lor. extraordinara 
popularitate de care se bucu
ră în întreaga țară (de parcă 
ar fi niște cosmonaut! reve
niți din misiune!), viața sobră 
pe care o duc (Bikila doarme 
nouă ore pe noapte, nu fu
mează, bea foarte rar și 
cumpătat băuturi alcoolice).

Whitfield și-a exprima: ad
mirația pentru „cocul etic* al 
atleților africani, 
denumit „ultimi 
ai amatorismul 
tit cum 
continuă 
integral toate 
care le au în 
în armaiă...

Un alt atlet 
terul Nigussie 
al unui institu 
zică din

i
prezențt
m la J.O. De

Atleții africani 
cursa de 5 000

reptele podiumului la
Keino

toaie
la stingă la dreapta: 

și Temu /Kenya)

festivitatea premiere în
(Kenya), Gamoudi (Tunisia)

ca antrenor, 
lui Mul li^an 

afirmațiilor fă* 
urmă că Bi- 
un fenomen 

atletismul a-

pe ?are i-a 
mohicani"

E a poves- 
..olimpici;" africani 
să-și îndeplinească 

obligațiile pe 
Qvățămînt sau

etiopian, sprin- 
Roba. absolvent 
it de cultură fi- 

Cehoslovacia, care

lucrează acum 
i-a demonstrat 
inconsistența 
cute cu am in 
kila ar fi fost 
înfimpiător în
frican. ..Acum, după succe
sul lui Mamo, noi. etiopienii, 
credem că maratonul ne a- 
parține". După părerea lui 
Mulligan, succesul etiopian la 
cea mai grea dintre alergări 
se datorește condițiilor spe
ciale de pregătire cerute ce
lor ce vor să intre în corpul 
de gardă imperial, precum și 
criteriilor de promovare, a 
flate în strînsă legătură și cu 
gradul de pregătire în dome
niul alergărilor. De altfel, la

Addis Abeba se spune, de 
multe ori in glumă, un foarte 
serios adevăr: drumul cel 
mai scurt spre succes trece 
neapărat prin cea mai lungă 
alergare... Iar visul oricărui 
băiat din Etiopia este să de
vină un Bikila sau Mamo...

Whitfield 
lui britanic 
un rol din 
portant în
dial. „Țările africane acordă 
o mare însemnătate sportului, 
considerindu-l una din mo
dalitățile care ajută construc
ției naționale". Fostul cam
pion olimpic, Whitfield a 
subliniat, apoi, un aspect mai 
puțin cunoscut din acest

i-a spus ziaristu- 
că Africa va juca 
ce în ce mai im- 
atletismul mon-

punct de vedere : participarea 
tuturor triburilor la compe
tițiile care sînt menite să 
desemneze loturile naționale 
pentru întrecerile pe plan in
ternațional, cum a fost, de 
pildă, cazul Kenyei.

în legătură cu atletismul 
kenyot, a apărut de curînd un 
articol și în ziarul londonez 
„TIMES", în care se face o 
legătură directă între succe
sele olimpicilor Keino și Naf
tali Temu și progresele învă
țământului din țară, înregis
trate după declararea inde
pendenței Kenyei.

ll. VALUREANU

PREGĂTIRE TN CLUBURI

Federația ce specialitate 
din Bulgaria a hotărît ca pre
gătirea jucătorilor pentru 
meciurile din preliminariile 
C.M. să se facă in cluburi 
și nu în cantonamente de 
lungă durată. Ir.am.ea fiecă
rui meci, jucătorii se vor în
truni timp d-c ce! mult 5 
zile Antrenorul federal, dr. 
Boșkov va colabora cu antre
norii de club care au dato
ria să supravegheze pregăti
rea selecționabililor. Vorbind 
despre întinerirea lotului, dr. 
Boșkov a declarat că acest 
proces decurge în cele mal 
bune condition!. Se afirmă o 
serie de elemente tinere 
printre care fundașul Pesev, 
fundașii centrali Kirilov și 
Veselinov, ca și Hristakiev. 
Singurul post fără un înlo
cuitor talentat este cel ce 
portar.

MITICI ESTE OPTIMIST

februarie, echipa 
susține primul 

anu-

La 26 
Iugoslaviei 
meci internațional al 
lui: la Split, cu Suedia. Pro
babil, în acest joc, nu vor 
evolua internaționalii Pavlo- 
vici, Acimovici și Giaici, 
aflați în turneu în America 
de Sud, cu Steaua roșie. 
„Deși amical — a spus Mi
tici — meciul acesta este 
foarte important pentru a ve
rifica stadiul de pregătire a 
jucătorilor, Înaintea reluării 
partidelor din preliminariile 
CM. Cu toate că am pășit 
cu stingul in această com
petiție, putem totuși spera la 
calificare, in cazul că vom

ciștiga toate partidele și dacă 
adversarii noștri mai pierd 
și alte puncte...“ Se pare că 
Mitici va apela la unii ju
cători aflați în R.F.G., prin
tre care Skoblar, Iusufi, Va- 
sovici etc.

ȘTIRI, REZULTATE

Toate biletele pentru me- 
din preliminariile C. M.ciul

dintre R. D. Germană—Ita
lia, programat la 29 martie, 
la Berlin, au fost epuizate 
în urmă cu două luni I

• Echipa F. C. Hansa 
Rostock a întrecut pe teren 
propriu cu 3—1 (0—0) for
mația K. B, Copenhaga.

• în turneul de la Via
reggio, Vasas Budapesta — 
A. C. Milan 1—1 (0—1) ;
Bologna — Dukla Praga 1—1 
(0—1) ; Ata.lanta — Eintracht 
Frankfurt 2—1 (0—0); Juven
tus Torino — Ixidz 2—0 
(1-0).

• Zenit Leningrad, a jucat 
Ia Varna cu formația locală 
Cerno More, 
încheiat la
(1-1*

întîlnirea s-a 
egalitate : 3—3

,,G or n 1 k• Formația 
Zabrze a evoluat la Quito în 
compania echipei Deportiva 
Universitaria. Fotbaliștii po
lonezi au obținut victoria cu 
3—1 (1—1). Cele trei goluri 
ale învingătorilor 
marcate de Lubanski.

Intr-un recent număr al ziarului „SPORT" din Zilrich, 
ziaristul austriac Martin Maier 
se ocupă de unele probleme 
ale schiului feminin, intr-un 
scurt comentariu intitulat : 
Fetele bătrîne ale schiului.

„Dacă văd la antrenamente 
niște schiori coborând pe pir- 
tiile de slalom, nu pot să-mi 
dau seama — cel puțin după 
stil — dacă aceste persoane 
sînt de sex feminin. Fetele 
merg acum ca băieții 1 Au 
aceeași ținută, aceeași tehnica, 
țin bețele cu aceeași priză pu
ternică. De cîțiva ani consta
tăm că femeile iși însușesc o 
tehnică perfectă a schiului de 
performanță. în fond, în zilele 
noastre ar fi absurd să se jin- 
venteze" o tehnică speciala 
pentru femei. Putem oare să 
ne imaginăm, de pildă, ** 
tehnica aruncării suliței 
femei să fie alta decît 
folosită de bărbați ?

în actualul sezon, mal mult 
decît în anii trecuți, am ob 
servat un progres uimitor în
registrat de schioare. Ele se 
avîntă cu un curaj de neima
ginat în abisurile albe, exe
cută sărituri spectaculoase 
într-un ritm de coborîre (vi
teză și constanță) de-a drep
tul infernal. Ea a devenit „el“, 
un schior dur care nu 
noaște teama, limita de 
teză ; parcă „ea“ ar fi

ca 
la 

cea

cu- 
vl- 

r____ cea
care a descoperit tainele cobo- 
rîrii pe schiuri. Ba mai mult, 
această concepție nouă a 
schiului feminin este pretu
tindeni practicată și acceptată. 

Am discutat pe această temă 
cu americanca Kiki Cutter, 
cîștigătoarea slalomului de la 
Oberstaufen. Am 
mod special cu ea, 
știu că americanii 
aceleași metode de

vorbit in 
deoarece 
folosesc 

antrena
ment în schi ca și la înot 
Copiii încep schiul la vîrstă 
de 5 ani, iar la 10 ani instruc
torul sau antrenorul se con 
vinge dacă la această vîrstă 
elevul său are sau nu aptitu
dini pentru sportul de perfor
manță. Cu alte cuvinte, dacă 
are sau nu, talent. Apoi începe 
munca. O muncă uriașă, dusă 
numai cu aceia la care între
văd performanțe superioare. 
Timpul trece și selecția se 
face în mod aproape automat. 
Cine rezistă de mic la acea
stă muncă enormă are per
spective. Cine nu — adio !

Acest lucru ni l-a confirmat 
Kiki. De fapt, spunea fetiș
cana asta, „media vîrstei e- 
chipei noastre de schi este de 
19 ani. Și să nu credeți că 
această medie cste chiar atît 
de mică” î

17. 18. 19 ani ! Cea mal „bă- 
trînă“ are 21 de ani ! „No* 
sintem fetele bătrîne ale schiu
lui" — a conchis... vîrstnica 
mea interlocutoare.

SPORT (BELGRAD)

MINI-OLIMPIADA

munca 
și de instruire 

tărâmul educației

sportului de

Ziarul „SPORT" din Belgrad, 
ocupîndu-se de „mini-oUm- 
piada" instituită pentru șco 
lari de către Comitetul iugo
slav pentru educație fizică ți 
sport, scrie printre altele :

„Scopul care determină or
ganizarea unei olimpiade în 
miniatură rezervată elevilor 
se poate formula în următoa
rele puncte :

— întrecerile trebuie să fie 
o demonstrație a rezultatelor 
pozitive obținute în 
pedagogică 
sportivă pe 
fizice ;

— lărgirea
masă, consecințele pozitive ale 
acestuia asupra sănătății co
piilor aflați in plin proces de 
dezvoltare fizică șl psihică ;

— stimularea obținerii unor 
performanțe deosebite în ra 
murile sportive prevăzute in 
program ;

— atragerea tineretului Intr-o 
activitate sportivă continuă, în 
scopul folosirii în mod rațio
nal a timpului liber ;

— înlesnirea selecționării 
elementelor talentate pentru 
viitoarele ediții ale jocurilor 
olimpice.

Programul „mlnl-olimpiadei“ 
este alcătuit in așa fel tncît 
se ține seama de tradiția dis
ciplinelor sportive practicate 
în școala șl în regiunea res
pectivă.

Competițiile se organizează 
tn mal multe etape, pe 
școală, regiune 
etapa finală, la 
plinele sportive, 
este programată 
cele mal bune elemente 
coperlte cu acest prilej 
fi introduse în loturile olim
pice pentru Olimpiada 
1972“.

și, tn 
toate 
Ultima 
In 1871

clase, 
ilne. 

dlsci- 
etapi 
ctnd 
des- 
vor

>

J

J
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• In localitatea Helsingor, 
s-a disputat întîlnirea inter
națională de handbal dintre 
reprezentativele masculine ale 
Danemarcei și Islandei. Spor-Portarul englez Ron Springett intr-o săritură spectaculoasă

• în cursa ciclistă de 6 
zile, care se desfășoară 
velodromul „Vigorelli" 
Milano, conduc cicliștii bel- 
” - 1Merckx și Pa-

tivii danezi au învins 
scorul de 17—13 (7—8).

giem Eddy
trick Sercu, care totalizează 
318 puncte.

• In prezent se află Ia 
Paris, Avery Brundage, pre
ședintele Comitetului Olim
pic Internațional (C.I.O.). El 
a decernat o medalie come
morativă de aur lui Armand 
Massard, care de 16 ani de
ține titlul de vicepreședinte 
al C.I.O.

• Pe stadionul Bislet din 
Oslo s-au încheiat întrecerile 
concursului internațional de 
patinaj viteză Victoria a re
venit sportivului norvegian 
Dag Fornăss, care la mul- 
tiatlon a totalizat 175,350 de 
puncte. Ultimele două probe 
ale concursului au fost cîști- 
gate de Dag~ Fornăss (1500 m 
în timpul de 2:09,6 și 5 000 
m cu 7:43,8).

• Renumitul 
englez Stirling 
face reintrarea 
El va participa 
ternațional de 
în care 
„Lancia" ______ t._
cială, avînd ca coechipier pe 
compatriotul său David Stone.

automobilist
Moss iși va 

la 23 martie.
la raliul in
ia Sestriere 

va pilota o mașină 
de construcție spe-

La Chambery s-a dispu
tat întîlnirea internațională 
de tenis de masă dintre echi
pele Franței și Elveției, con- 
tînd pentru „Cupa ligii euro
pene ‘. Jucătorii francezi au 
obținut victoria cu scorul de 
6—1.
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