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Șl CONSILIILE POPULARE

LA BÎRLAD, DIN FONDURILE U. G. S. R

UN NOU COMPLEX SPORTIV
verii va coincideînceputul

pentru iubitorii sportului de la 
Fabrica de rulmenți din Bîrlad 
cu inaugurarea unui frumos 
complex de sport și recreare ce 
se construiește la Bîrlad din 
fondurile sindicatelor. Despre 
această importantă construcție 
sportivă ne-a vorbit zilele tre
cute președintele comitetului 
sindicatului Fabricii de rul
menți din Bîrlad, tov. C. COS- 
TIN.

„Mobilizing toți factorii de 
răspundere în activitatea spor
tivă din fabrică, asociația spor
tivă, organizația U.T.C. — ne 
spunea președintele comitetu
lui sindicatului — vom da via- 

) ță unui obiectiv de mare utili
tate. Fondul alocat de U.G.S.R. 
construirii acestui complex de 
sport și recreare (1200 000 lei) 
este întregit cu lucrări în va
loare de aproximativ 200 000 lei 
executate prin muncă patrioti
că. Complexul, care va fi dat in 
folosință la începutul lunii iu
lie, este amplasat intr-un loc 
deosebit de pitoresc, la margi
nea unei pădurice, in imediata 
apropiere a fabricii. La vară 
salariații fabricii noastre cit și 
cetățenii din orașul Biriad se 
vor putea folosi de ștrand și a- 
menajările sportive. Dar iată ce 
cuprinde complexul nostru 
sportiv : UN BAZIN DE ÎNOT 
DE DIMENSIUNI OLIMPICE, 
UNUL MIC PENTRU COPII, 
TERENURI DE VOLEI ȘI 
HANDBAL, O ARENA DE PO
PICE CU DOUA PISTE, UN
POLIGON DE TIR
ȘASE LINII DE
CABINE, UN BUFET, 
PENTRU PLAJA etc. 
preconizăm extinderea 
jărilor cu un teren de
țu incă un bazin mare".

S?tfTI£HlMA DE
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SIMBĂTÂ Șl DUMINICĂ, LA PREDEAL

DE 50 m CV
TRAGERE. 

LOCURI 
La anul 
amena- 

fotbal șl
T. LAISAN

EDE.AL. 19 (prin telefon). 
pe Ciâ bocet, s-a dat star- 

de schi din ca
drai Sparta m iadei de lamă a
vfaâtnetlor de munte, competi
ție ajunsă Ia cea de a 20-a e- 
d-ț.e. în programul concursu- 

tă. figurează probe alpine (sla
lom special și coborîre), proba 
de fond, ștafeta, patrula mili
tară. biatlon militar și concurs 
de pluton. Sportivi reprezentînd 
mai multe unități de vinători 
de munte au participat în pri
ma Zi la probele de 20 km fond 
St a prima manșă a slalomului 
speriat La indivțdua’. proba de 
fond a fost câștigată clar de 
sergentul major Alexandru Mo- 
r-Ua-ri din lotul Carahnan, 
pe echipe primul s-a clasat 
tui Caraiman Ca ofițeri) și 
tal Buregi Ca soldau’.

La slalom special, după o
teresantă dispută fa prima 
manșă, vi tătarii din lotul Car
pal; au dovedit pregătirea lor 
superioară fa disputa eu cei din

lo- 
lo-

in-

FINALA CUPEI U.A.S.R. LA SCHI
Ziarul „SPORTUL44 

învingători greu de 

Carnaval pe schiuri...

oferă două cupe de

prevăzut

cristal
|„CĂZUIBOLS“1
I
I

Excursii pentru

Organizată in acest sezon, 
pentru ’prima dată, „Cupa 
U-A.S.R." a angrenat un nu
măr mare de iubitori ai 
schiului din rindurile stu- 
dențimii din România. La 
prima ediție a acestei în
treceri au participat, pină 
la finală, peste 6 000 de stu- 
denți și studente.

La etapa I, desfășurată 
pe centre universitare, s-au 
întrecut peste 3000 de schi
ori. Etapa următoare s-a 
desfășurat cu ocazia tabere
lor alpine ale studenților, iar 
la concursurile programate

11 tricolori
pe ringul din

• Boxerul craiovean Mi
hai Goanță a fost chemat, re
cent, în lotul care se pregă
tește pentru apropiata fatilni- 
re cu naționala Iugoslaviei. 
Meciul România — Iugoslavia 
constituie un excelent prilej 
de verificare a selecțiociabili- 
lor noștri în vederea campio
natelor europene. Colegiul 
central de antrenori a stabi
lit echipa care va evolua la 
9 martie, la Belgrad. Iat-o: 
semimuscă : Mihai Aurei ; 
muscă: Constantin Gro-
iescu ; cocoș : Nicolae Gîju ; 
pană : Constantin Star.ef : se- 
mjușoară: Mihai Goanță;
ușoară : Antoniu Vasîle ; semi- 
mijlocie : Victor Sbberman ; 
mijlocie ușoară : Ion GySrffi; 
mijlocie : Ion Olteana ; 
grea : Ion Monee : 
Vasile Mariuțan.
• Meciul dintre lotul națio

nal și selecționata orașului 
Constanța, ce se va disputa 
duminică dimineață în Sala 
sporturilor din această loca- 
litate, va fi condus de o bri
gadă selectă de oficiali: C. 
Chiriac, D. Dimulescu, M.

se mi
erea :

vizionarea competiției

Stănescu (București), A. Rișat, 
C. Paraschîvescu și C. Do- 
brotă (Constanța).
• Peste cîteva zile. Colegiul 

central de arbitri va decide 
cine anume dintre oficialii 
noștri vor susține examene 
pentru ecusonul A.I.B.A. In
diferent de alegerea ce se --a 
face, considerăm 
soîut necesar ca 
didați la titlul 
ALBA.' să fie 
mai des. pină la campionatele 
continentale, pentru a li se 
asigura rodajuL Apropiatele 
întilniri internaționale, cit și 
cele interne, din campionat, 
constituie prilejuri bineve
nite. Pe de altă parte, cre
dem că ar fi un act de cole
gialitate ca actualii arbitri 
A LB A de la noi să-i sprijine 
pe candidați, punîndu-le la 
dispoziție diverse materiale de 
studiu. precum și regu
lamentul AJ.B.A, care după 
cum se ștje diferă îrtrucîtva 
de regulamentul nostru.

cu acest prilej au luat par
te 3000 de studenți, primii 
clasați calificîndu-se pentru 
finală.
Ultima etapă, finala, or
ganizată de COMITETUL 
EXECUTIV AL U.A.S.R. și 
ZIARUL „SPORTUL", va 
avea loc simbătă și dumi
nică la Predeal, cînd vor fl 
stabiliți Învingătorii indi
viduali și pe centre univer
sitare. Sportivii clasați pe 
locul I vor primi titlul și 
tricoul de ciștigător al „Cu
pei U.A.SR.”.

Ziarul „Sportul? oferă 
două cupe de cristal. 
Una pentru sportivul 
eu cea mai frumoasă 
evoluție din cadrul 
finalelor, iar cealaltă 
asistentului de la ca
tedra de educație fi
zică și sport ai cărui 
elevi au obținut 
zultalele cele 
bune.

De reținut că
trecerea a fost des
chisă studenților schi
ori fără o caii fi carp 
sportivă superioară 
in ramura respectivă. 
Acest lucru va face 
ca flr.a’a să fie de
osebit de disputată,

că este ab- 
viitorii can- 
de «arbitra 
folosiți rit

R. G

I

re- 
mai

In-

iar învingătorii, greu de 
prevăzut.

în frumoasa stațiune 
montană, organizatorii au 
luat măsuri ca totul să se 
desfășoare în cele mai bune 
condițiuni, începînd cu pri
mirea participanților, caza
rea lor la vile, stabilirea 
programului pe ore, organi
zarea tehnică a concursului, 
desemnarea arbitrilor și o- 
ficialilor, precum și asigu
rarea unui final al finalei : 
carnavalul de închidere, pe 
schiuri...

Din convorbirea avută 
ieri cu tov. Titus Deac, șe
ful comisiei sportive a 
U.A.S.R., am aflat că la 
Predeal vor fi organizate, 
în perioada respectivă, o 
serie de excursii din diferite 
centre universitate. Primul 
grup masiv care și-a anun
țat sosirea pentru sîmbătă 
este cel al studenților de 
Ia Academia de Științe Eco
nomice din București.

Sint așteptate, însă, și alte 
„galerii"...

După cum se vede, exis
tă multe premise ca finala 
„Cupei U.A.S.R." să fie o 
foarte frumoasă sărbătoare 
a sportului universitar.

Ceea ce este deosebit de 
important !
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Din viața organizației noastre
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Conferința Comitetului 
federației de ciclism

Vineri 21 februarie, începînd 
de la ora 16, se vor desfășura, 
la sediul C.N.E.F.S., lucrările 
conferinței Comitetului fede
rației de ciclism.

Pe ordinea de zi figurează: 
analiza activității federației în 
anul 1968 și expunerea planu
lui de măsuri pe perioada 1969- 
1972. Dezbătînd modul cum s-a 
desfășurat activitatea în anul 
care a trecut, și venind cu 
soluții eficiente, membrii Co
mitetului federației își vor a- 
duce o nouă și substanțială 
contribuție la dezvoltarea acti
vității cicliste din țara noastră.

Imagine pe care doar clemența 
frigului o mal poate reedita la 
pîrtia de la Sinaia...

Foto; prof. L MATEI

ANTRENAMENTE SI IARASI ANTRENAMENTE»
• „Toaleta44 boburilor de 4 — la ordinea zilei • Incertitudini

I
I
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PATRU ANTRENORI ROMÂNI
DESPRE FOTBALUL DIN ANGLIA

Șl R.F. A GERMANIEI
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de selecție la echipajele italiene și americane
• Frămîntări bine ascunse

LAKE PLACID, 
telefon). 
trenamentele sînt ca o sită 
care cerne, treptat, rezldu- 
rile, făcînd ca în final bo
bul și sportivii să aibă puri
tatea cristalului. Nu e de 
mirare, așadar, că pregăti-

19 (prin
Se știe că an-

bob 4 
numai

I
I

rile pentru proba de 
au început de fapt Ia 
o oră după încheierea pro
bei de 2. 
purtat pe 
Panțuru și 
medalia de
natelor mondiale a fost des-

Bolidul care i-a 
temerarii noștri 
Focșeneanu spre 
argint a campio-

făcut bucată cu bucată, cu
rățat și uns pentru a fi fe
rit de rugină și împachetat 
spre a fi transportat înapoi 
spre țară. Apoi, a v^nit rîn- 
dul bobului „mare“, căruia

I
I

(Continuare in pag 4-a) I

mulțime de 23.000 de oameni, 
adunată în jurul inelului de 
gheață de la Deventer (Olanda) 
— număr record de spectatori 
pentru o competiție de patinaj 
viteză — fremăta, palpita, sufe

rea pentru victoria atît de dorită a u- 
nui singur concurent. Pentru Kees Ver
kerk, capul de coloană al patinatorilor 
olandezi, bateau inimile connaționalilor 
săi din tribună. Către el se îndreptau 
speranțele tuturor, lui i se adresau în
curajări furtunoase, menite să-i dea a- 
ripi spre victorie.

Cornelius „Kees” Verkerk, fost cam
pion mondial și deținător al unei me
dalii olimpice de aur, lupta cu îndîrjire 
pentru a recuceri titlul suprem, cedat 
cu un an în urmă norvegienilor, lui Fred 
Anton Maier. Indiferent de victoriile 
sau înfrîngerile sale, pe parcursul unui 
sezon, Verkerk a continuat mereu să fie 
considerat de specialiști drept cel mai 
rapid patinator din lume. Fenomenalul 
său record pe 10.000 m (15:03,6), obți
nut la Inzell, era o proaspătă mărturie 
în acest sens. Dar, la recentele campio
nate europene, viteza micuțului „olan
dez zburător" în proba-maraton n-a 
fost suficientă pentru locul înfîi. Titlul 
rămînea în posesia noii stele a pistelor 
de gheață, succesorul lui Maier, tînărul 
patinator norvegian Dag Fornaess.

Și istoria de la Inzell avea să se 
pete întocmai la Deventer... Dar în 
condiții dramatice I Din nou cursa
10.000 trebuia să decidă între Fornaess 
și Verkerk pe cel care va păși pe treap
ta cea mai de sus a podiumului. Micul 
Kees (1,69 m înălțime) venea după două 
curse cîștigate consecutiv — 5.000 m și 
1.500 m — și, de data aceasta, rezer
vele sale de energie scăzuseră simțitor. 
Era primul în clasament, dar trebuia ne
apărat să se distanțeze, în acest ultim 
asalt, de periculosul sou rival, față de 
care-l despărțeau doar sutimi de puncte.

Aci s-a petrecut acel uimitor „caz 
Bols'. Jan Bols, unul dintre coechipierii 
lui Kees Verkerk, alerga în pereche cu 
Dag Fornaess. De viteza acestei curse 
depindeau șansele norvegianului de a 
deveni campion mondial. Ce avea să 
se întîmple ?... Olandezul Bols a por
nit în trombă, a imprimat cursei o trenă 
extraordinară și, prin aceasta, a contri
buit decisiv ca Fornaess să treacă
primul loc al tetrallonului, echivalent cu 
titlul de campion mondial absolut...

Am citit și discutat de atîtea ori de
spre „tactica de concurs", despre „trene 
false", despre ajutorul indirect dat coe
chipierului, cu prețul performanței și — 
în ultimă instanță — al eticii sportive. 
Cu atît mai prețios apare gestul patina
torului Jan Bols. 
reveni în acest 
pentru fair-play, 
trecut tenismanul
era laureat pentru gestul său de a fi 
ajutat un adversar la Roland Garros, 
sacrificîndu-și victoria în pariidă.

Jan Bols a cucerit, totuși, de pe a- 
cum, laurii sportivității depline.

re
ce 
de

pe

Nu știm dacă lui îi va 
an premiul Coubertin 
așa cum în sezonul 
maghiar Istvan Gulyas

Rodu VOIA
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însemnări de la plenarele consiliilor județene pentru educație fizică și sport Dolj, Tulcea și Arad

n ateiste zile se desfășoară în întreaga țară plenarele consiliilor județene pentru 
educație fizică și sport, acțiune de o mare însemnătate în viața organizației noastre. 
Se face bilanțul unui an de activitate, se analizează critic munca desfășurată, se 
stabilesc jaloane și perspective pentru viitor.

* Plenarele județene prilejuiesc nu numai un amplu dialog public intre facto
rii chemați să diriguiască activitatea sportivă, dar și un foarte util schimb de

experiență, menit să popularizeze bunele metode demne să devină un exemplu și un ghid .
Beneficiind de o participare largă și calificată, reunind în jurul aceleiași mese activiști 

ai mișcării sportive, profesori de educație fizică, antrenori, cadre cu vechi state de serviciu in 
domeniul activităților obștești, plenarele consiliilor județene scot în d în evidență realizările 

merituoase ale mișcării sportive, n^au pregetat să dezvăluie in mod sincer și lucid o serie 
întreagă de lipsuri. Hotărîrea manifestată unanim de a arunca acest balast din nacelă naște 
speranțe tonice in îndreptarea grabnică a treburilor care mai șchioapătă.

In acest spirit iși propune ziarul să prezinte aspectele principale reieșite din dezbaterile 
județene.

• Doleanțele Deltei
TULCEA

Județul Tulcea a dat țârii 
mulți sportivi de performanță, 
caiaciști și canoiști, acei fai
moși fii ai Deltei încoronați cu 
titluri de campioni mondiali, 
olimpici, europeni.

$i, totuși — paradoxal — 
județul Tulcea, în ciuda con
dițiilor sale naturale, nu po
sedă NICI UN CENTRU DE 
CAIAC—CANOE care să cores
pundă actualelor cerințe. Cele 
două centre înființate anul tre
cut, la Tulcea și Sulina, tră
iesc o existență precară, se 
limitează la un număr redus de 
ambarcațiuni (și acestea de ca
litate proastă). Lipsește spriji
nul federației de resort, lip
sește îndrumarea. (Că așa stau 
lucrările o atestă și... absența 
unui delegat federal la ședința 
de analiză a comisiei județene 
de caiac-canoe I)

Indiferența manifestată față 
de destinele caiacului și canoei 
din Deltă a format obiectul u- 
nor ample discuții purtate la 
plenara Consiliului județean 
T'tlcea pentru educație fizică 
și sport. S-a apreciat, cu acest 
prilej, că resursele umane ale 
județului sînt imense, cu mult 
mai mari decît ceea ce a fost 
depistat pînă acum in cadrul 
celor două secții de performan
ță ale cluburilor bricureștene 
Dinamo șl Steaua.

• Resurse
ARAD

Despre prezența sportului a- 
rădean în contextul mișcării 
de educație fizică și sport din 
țara noastră, considerăm că nu 
e cazul să ne oprim prea mult. 
De ani și ani, de pe aceste me
leaguri s-au ridicat numeroase 
talente, care, pregătite cu grijă 
de către antrenori pricepuți, au 
pășit pe drumul performanței, 
s-au afirmat ca autentice va
lori și au reprezentat țara cu 
cinste în întreceri internaționa
le. Ca să ne .referim doar 
la cei mai tineri sosiți în 
vîrful piramidei, amintim 
numele unor sportivi de 
prestigiu ca Iuliana Nemeth 
și Elisabeta Lazăr — canotaj, 
Eleonora Mihalca — tenis de 
masă, Domide, Axente, Petes- 
cu, din echipa care domină 
campionatul primei noastre di
vizii la fotbal, Ștefan Alerhand 
— tir etc. Cei 2021 de sportivi 
clasificați (dintre care 30 ma
eștri ai sportului) și cele 4 re
corduri naționale stabilite de 
către arădeni la tir și haltere 
ca șl câteva titluri de campioni 
naționali obținute în 1968 ar 
prezenta succint tabloul reali
zărilor sportive de pe aceste 
meleaguri.

Este însă suficientă această 
recoltă ? NU ! Aceasta a fost 
și concluzia recentelor dezba
teri din cadrul plenarei orga
nului județean de specialitate. 
In largul schimb de opinii și 
de experiență care a avut loc 
cu acest prilej, majoritatea vor
bitorilor, printre care P. Coro-

Astfel, din sondajul efectuat 
periodic de specialiștii județu
lui rezultă ci excelenți caia
ciști și canoiști (și chiar spor
tivi pentru „academic") ar pit
tea fi descoperiți Ln multe așe
zări ala Deltei, nu nrimai la 
Tulcea sau Sulina, ci și la Mila 
23, Jurilovca, Sf. Gheorghe etc. 
O acțiune de selecție reali
zată pe verticală se face sim
țită, mai ales că în sporturile 
pe apă România are de apă
rat o poziție fruntașă pe glob. 

în acest sens — a apreciat 
plenara — de un real folos ar 
fi înfiihțarea unor alte centre, 
chiar în inima Deltei, și bine
înțeles dotarea acestora cu ma
terial necesar, pentru o primă 
etapă, fie chiar și cu ambar
cațiuni de uz intern.

Este de semnalat, în sfirșit, 
efortul pe care îl fac organele 
sportive locale, sprijinite activ 
de Comitetul județean de par
tid, de a întări centrul de 
sporturi nautice amplasat la 
Tulcea, pe malul lacului Ciu
perca, acolo unde se prefațează 
un uriaș complex sportiv, care 
va fi parțial dat în folosință 
chiar în vara acestui an. Ce 
bine ar fi însă ca entuziasmul 
tulcenilor să fie contaminant. 
Altfel spus, ca doleanțele lor 
să-și găsească cit mai curînd 
o fericită împlinire.

Tiberiu STAMA 

nevalorificate 
dan, secretar al consiliului a- 
sociației Vagonul, I. Petrovan, 
președintele CMEFS Arad, A. 
Ardelean, președinte al co
misiei județene de atletism, E. 
Vodaș, președinte al comisiei 
județene de basahet, Ion Quin
tus, antrenor de tir, P. SoOs, 
inspector pentru educație fi
zică din Inspectoratul județean 
de învățămint, eu scos in evi
dență bogatele resurse încă ne
valorificate. Să luăm, de pildă, 
cazul atletismului. Este inex
plicabil cum din cele trei sec
ții de performanță de pe raza 
municipiului (U.T.A., Școala 
sportivă și C.F.R.) și alte nouă 
din județ, corespunzător înca
drate cu cadre de specialitate, 
nici un atlet n-a reușit să-și 
îndeplinească haremurile pen
tru categoria 1 de clasificare în 
decursul întregului an 1968 ! 
Deci, despre participarea la 
J.O. din Mexic nici nu se pu
tea pune problema. Să nu mai 
vorbim de valoarea mediocră 
a unor recorduri județene, si
tuate la „ani lumină" de pla
fonul performanțelor interna
ționala și la distanțe respecta
bile de recordurile țării (11,2 s 
la 100 m plat, 6,73 la lungime, 
3,40 m la prăjină, toate la bă
ieți). Situația atletismului fe
minin este și mai precară, re
cordurile locale avînd valori 
inferioare și vîrste care Și-au 
sărbătdrit un deceniu. Ținînd 
seama că în Orașul și județul 
Arad învață mii și mii de e» 
levi, considerăm că e cazul ca 
specialiștii să poposească mai 
des în mijlocul lot. Totodată, 
profesorii de educație fizică au 
datoria să selecționeze și să

pregătească la un nivel supe
rior pe tinerii care participă 
la campionatele școlare. „Dacă 
fiecare profesor din județ ar 
depista un singrir atlet de per
spectivi — se menționa in ra
portul organului județean — 
credem că Aradul ar putea

forțelor de specialitate de pe 
raza municipiului, ridicarea ni
velului procesului de instruire, 
reactivarea comisiilor de atle
tism care trebuie să devină mo
toarele acestei activități pe plan 
orășenesc și județean.

Exemplul atletismului este 
edificator. în materie de sport 
Aradul are alte posibilități. 
Dar situații similare se pot gă
si și la handbal, volei, baschet, 
lupte, scrimă. Așa cum sub
linia și tov. Ștefan Mocuța, 
secretar ai Comitetului jude
țean P.C.R. Arad, .„..încă n-du 
fost suficient depistate prin
cipalele izvoare arădene care 
să tindă spre performanță, încă 
nu sînt folosite din plin toate 
posibilitățile materiale existen
te de către profesori, antre
nori, instructori". Intr-adevăr, 
Aradul, centru de tradiția spor

LIZARE gimnastică, secția de 
PERFORMANȚA se află 1a 
Electroputere.

Foarte slabă este, de ase
menea, activitatea echipelor 
de handbal, volei, baschet, a 
atletismului O serie de mă
suri organizatorice luate 
acum. angrenarea în activitate 
a unui larg activ obștesc, dau 
speranțe relansării sportului 
universitar craiovean.

Concluzii interesante s-au 
putut desprinde din cuvintele 
unor participanti la plenară.

I. AMARAȘTEANU, pre
ședintele clubului Electropu
tere. a făcut o remarcă demnă 
de luat ca temă de reflecție: 
„Nu poate exista cale de mij
loc în materie de performanță! 
A ne mulțumi cu nivelul sub
mediocru al unor echipe co
dașe in diviziile B înseamnă a 
ne înșela singuri*.

Din viața organizației noastre
contribui șl el la alcătuirea lo
tului olimpic de atletism". Alte 
cerințe în acest sens: alcătu
irea unei secții priternice de 
atletism prin unirea tuturor

tivă, Iși poate ridica pe o 
treaptă mai înaltă măiestria, așa 
cum a reușit s-o facă la fotbal, 
tenis de masă, canotaj și tir.

Constantin NEĂGOE

• Ora olimpică
DOLJ

Cu doi olteni la Ciudad de 
Mexico, Doljul deține un sfert 
din ceea ce a dat provincia 
lotului olimpic al României. 
Consemnînd acest lucru, ple
nara județeană a apreciat că 
este foarte puțin pentru un 
oraș cu aproape 170 000 de 
locuitori, cu peste 5 000 de 
sportivi legitimați, cu aproa
pe 270 de secții afiliate, în 
cadrul cărora iși desfășoară 
activitatea 123 de antrenori și 
243 de instructori.

Și dacă în comparație cu 
trecutul nu prea îndepărtat, 
anul 1968 a fost unul rodnic 
(la 1 ianuarie erau înregistrați

in județ 14 maeștri ai spor
tului, 140 sportivi de catego
ria I, 7 echipe in diviziile na
ționale A, 10 în B și 9 în 
diviziile școlare), totuși craio- 
venii duc în continuare dorul 
marilor succese, care nu poate 
fi stins doar de evoluția re
marcabilă a echipei de fotbal 
Universitatea, de secțiile de 
scrimă (spadă), box șl lupte 
de la Electroputere.

Se constată aportul foarte 
slab al universitarilor. Clubul 
are o pondere neînsemnată în 
sportul național. Sare, spre 
pildă, in ochi următoarea si
tuație paradoxală : deși ca
tedra de educație fizică a Uni
versității (8 cadre didactice) 
are doi profesori cu SPECIA

Vorbitorul a precizat, prin
tre altele, pericolul pe care-1 
prezintă o pregătire centrali
zată îndelungată prin scoate
rea sportivului din circuitul 
social normal.

Antrenorul IONEL GHIȚA : 
„în Craiova, din 40 000 de co
pii au urmat, în 1968, cursu
rile de învățare a înotului... 
124“. Fără comentarii !

C. CHIMOTU, directorul 
Școlii sportive: „Baza mate
rială a sportului școlar a scă
zut prin creșterea numărului 
de elevi și echipe. Actuala si
tuație este de netolerat! In 
două săli ar trebui efectuate 
săptăminal 280 de ore. Adică, 
peste 40 de ore pe zi!“

Plenara a adoptat un amplu 
plan de măsuri, prevăzînd — 
printre altele — impulsionarea 
sportului școlar și universitar, 
îmbunătățirea sistemului com- 
petițional județean, nominali
zarea a 16 sportivi pentru lo
turile olimpice și 26 pentru 
loturile republicane.

Orologiul olimpic bate la 
Craiova !

Valerio CHIOSE

VINE, DESIGUR, FOTBALUL!
Duminica sportivă a săptămînii trecute a avut două eve

nimente memorabile: s-a încheiat Mexico-saga, a dispărut 
— fără explicații — Telesportul de la orele 19, pe progra 
mul I. Duminică fără rezultate sportive e ceea ce se nu
mește in termeni romanțioși, poate prea sentimentali, dar 
de ce nu ? — tristă duminică. In fond, ni se poate spune, 
treaba d-voastră, a microbiștilor, descurcați-vă cu tranzis
torul daci muriți să știți ce a făcut Steaua la handbal și 
Cagliari la Fiorentina acasă... Argumentul e atît de ju.t 
incit dacă l-am extinde (și nu chiar pînă in pînzele albe) 
am putea renunța încet-incet la televizor pentru radio. Dar 
nouă nu ne trece prin cap așa ceva. Noi zicem că un te le- 
sport — independent, necomasat cu telejurnalul de seară 
sau noapte — face parte din frumusețea unei zile de dumi
nică. Oricum, să fim fair-play și să admitem că lipsa de 
explicații nu ne dă dreptul la speculații. O să trăim și o 
să vedem. Poate că acum se pune la punct un telesport 
formidabil șt duminică am avut parte de o pauză respira
torie, înaintea unui nou avînt.

Mexico ’68 s-a încheiat cam. în coadă de pește, adică fără 
prea multă afecțiune, cam precipitat în idei. S-a folosit 
pentru a se sfirși „en beaute" o peliculă Sahia, sinteză a 
jocurilor, cu imaginile devenite clasice și cu citeva stafide 
aduse de sportivii noștri. Pretextul era ușurel: eram în 
preajma Olimpiadei din anul 2000, Țopescu se pregătea să 
plece pe Venus și în citeva minuțele ne întoarcem la 
Olimpiada '68. Amuzant — dar nu într-atît îneît să se 
poată ascunde citeva fanfaronade, citeva accente emfatice în 
comentariu. Dar lucrul merită văzut, fără a se cheltui multă 
exigență. Mergea. Ceva mai serioasă — Paul Ochiălbi avînd 
ochi buni, în ciuda unei fraze zgrunțuroase — mi s-a părut 
retrospectiva pugilistică a turneului olimpic. Am revăzut 
meciul acela uluitor Foreman — Cepulis, în care un greu 
scoate din luptă alt greu fără a-l pune jos, din pumn. 
Amîndoi rămîn in picioare, dar unul din ei nu mai poate 
ridica garda. Oricînd sînt de preferat asemenea retrospective 
— promisiune de care studioul n-a uitat — celor bibi Iile 
prin fel de fel de artificii. Ca să nu mai spun că interviu
rilor șarjate, luate pentru anul 2000, le prefer sănătoasele 
discuții cu bătrinii stadioanelor (Pavlovici, Bindea, Sfera), 
la care nu înțeleg de ce s-a renunțat. Cert este că din acest 
Mexico ’68 ne va rămîne genericul, — după cum ne-a spus 
Țopescu. E cam puțin. Fără vanitate dar și fără modestie 
ipocrită, rămîn la părerea că cel mai bun episod a fost cel 
de al patrulea, exact cel transmis după formularea primelor 
noastre observații critice. Dar după al patrulea, a venit doar 
al cincilea — și gata... Vine fotbalul.

Am lăsat la urmă — fiindcă știu'cu cită circumspecție și 
de cite ori trebuie să-ți învîrtești creionul pînă lași pe 
hîrtie o laudă, o adeziune totală — retransmisia meciului 
de pe Wembley, cu comentariul lui Eftimie Ionescu. Măr
turisesc deschis că gustul meu personal — pe care nu vreau 
să-l impun nimănui — merge spre Eftimie Ionescu, la telex 
și lacoban, la radio. Duminică, Eftimie Ionescu a fost exce
lent : meciul și-a găsit dimensiuni noi; eram la Londra și 
acasă ; cu fraza lui calmă, solidă și elegantă, cu voluptățile 
sale de microbist și neevitind pedantismul său academic, 
într-un cuvînt cu seriozitate — crainicul ne-a plimbat de 
la masa presei pînă în cabine și în fișierul său „de cadre", 
lăsînd meciul „să curgă", înțelegîndu-i ritmul și viața inte
rioară. A fost un model de transmisie, pe care — repet — 
nu vreau să-l impun nimănui. Mai ales că — în această 
lume a susceptibilităților și amorului propriu — nu prea 
văd cine ar vrea să-l urmeze. Cel mult să-l conteste. Vă 
rog...

BELPHEGOR
P.S. Remarcabilă, Jn „Cronica", intervenția lui Nicolae 

Soare privitoare tot la meciul de pe Wembley. Observațiile 
sale lucide și deci aspre, dinăuntrul cabinei, coincid cu cele 
ale noastre, „din afară". De ce nu ne am bucura — dacă 
vrem să nu ne întristăm la Atena 7

REPflIȚIE GENERALĂ A „MONDIALELOR" ALPINE DIN 1970
Vai Gardena

Cele trei orașe Iadine-gardeneze Sel
va, Santa Cristma, Ortisei. din masivul 
Dolomiților au fost gazdele (foarte os
pitaliere) ale repetiției viitoarelor 
„mondiale'1 alpine.

Decorul montan, impresionant prin 
vecinătatea imediată a vîrfurilor Sella 
(3150 m), Sassolungo (3181 m) și Mar
melada (3342 m), precum și aspectele 
carstice, spectaculare ale vîrfurilor 
zdrențuite de vînturi și ghețuri anunță 
Val Gardena ca pe o strălucită capi
tală a schiului alpin în 1970.

Pîrtiile noi, amenajate special pen
tru campionatele mondiale, au introdus 
la recentul concurs, un element tehnic 
nou — viteza, viteza excesivă, care 
schimbă caracteristicile obișnuite ale 
competițiilor de schi. La fete, coborîrea 
a avut o medie orară de 90 km ia 
oră, iar la băieți 110 km,'oră, ceea ce 
presupune — pe porțiuni — viteze cu
prinse între 120—130 km/oră. Este 
drept câ pîrtiile nu cuprind, în con
strucția lor, elemente de mare dificul
tate: ziduri, curbe numeroase, false 
planuri presărate cu puzderie de ho- 
puri în continuarea unor „tunele" de 
lansare, dar oricum, parcurgerea unor 
trasee la o asemenea viteză peste on
dulați) largi de teren ce obligă schio
rii la desprinderi consecutive de 30—-35 
m pentru băieți și 15—20 in la fete 
nu este un lucru ușor, nici măcar pen
tru... automobile înzestrate cu frîne 
mecanice.

Și totuși, înainte de cursă o serie 
de gazetari sportivi, o parte din con- 
curenții austrieci (Karl Schranz, Trit 
Cher) sau francezi (Duvillard, Jean 
Pierre Augert) au criticat sever pîrtiile
— în special pe cea a bărbaților, defi- 
nind-o ca „o autostradă", o deziluzie 
pentru teatrul de desfășurare a mon
dialelor din 1970.

Comentariile au fost atît de aspre 
îneît organizatorii au ținut o confe
rință de presă în care au explicat că 
rațiunea majoră avută în vedere la 
construcția piftiilor a fost securitatea 

schiorilor șt încadrarea în recentele 
directive ale F.I.S. Vitezele — chiar 
foarte ridicate — atunci cînd nu se 
întîlnesc pe pirtii deosebit de frămîn- 
tate nu constituie o dificultate extra
ordinară. Decantarea valorică, ierarhi
zarea, se face prin viteză. Criticii se 
temeau că lipsa de dificultate tehnică 
a pîrtiei ar putea permite unor „ne- 
cunoscuți* sau „neconsacrați" să aspire 
Ia primele locuri.

Se pare că îngrijorarea a fost pre
matură pentru că cursele non-stop ca 
și cele oficiale, de altfel, au arătat că 
în primele locuri s-au clasat numai 
coborîtori reputați. Ierarhia a rămas 
oarecum aceeași, dar departajarea s-a 
făcut printr-un alt mijloc — viteza
— ceea ce, desigur, a surprins, a ne
liniștit și a dezlănțuit furtuna gaze
tarilor, care a trecut însă tot atît de 
repede pe cum apăruse.

Coborîrea bărbaților a oficializat vi
talitatea și combativitatea excepțională 
a tinerei echipe elvețiene, care a cîș- 
tigat primul loc prin .1. V. Daetviler,

precum și 5 locuri între primii 10 Este 
adevărat că „asul anului 19C9“, austri
acul K. Schranz, deși prezent la Val 
Gardena, fiind obosit, după afirmația 
sa, ți apreciind câ pirtia este prea 
ușoară și neconcludentă... nu a luat 
startul. Acum câțiva ani la Cortina 
d’Ampezzo, tot Schranz abandona pen
tru că pîrtia era prea.. dificilă și pe
riculoasă.

în afara Elveției, deosebit de puter
nică la coborire, Austria a strecurat 
trei oameni în primele 10 locuri, lă- 
sînd să se întrevadă însă că schiorii 
săi nu sînt obișnuiți cu vitezele de 
bolid.

Franța a ocupat în primii 10 doar 
locul 2, prin H. Duvillard, fără îndo
ială, unul din cei mai buni coborîtori 
actuali, dar în afara lui... gol și pantă.

La fete, a treia înfrîngere austriacă 
în decurs de 8 zile (Montecavalo: J. 
Nagel — S.U.A., și Cr. Jacot — Fran
ța) a produs o ..spărtură" în suprema
ția mondială din acest an. La Val 
Gardena elvețianca Zryd a cîștigat, 
fără drept de apel, o coborire în care 
campioana olimpică Ol ga Pali (Aus
tria) a făcut totul spre a obține pri
mul loc. Olga Pall a învățat că pe un 
traseu lipsit de dificultăți majore dar 
de mare viteză, concurentele mai ti
nere dar cu greutate ca B. Chera n 
(S U.A.), Knobloch (Austria), Zryd (El
veția) sau Drexel (Austria) ii pot face 
viața amară... Ceea ce s-a și întîmplat. 
Echipa primă a Franței a absentat la 
premondiăle. Intrată în panică, după 
accidentarea Anniei Famose și licărind 
la orizont speranțe pentru Florence

Steurer și Isabelle Mir, ea colindă în 
concursurile care contează pentru /’Ju
pa mondială" (trofeul Evian) spre a 
acumula puncte. Astfel, locul 7 obți
nut de J. Rouvier din echipa secundă 
apare meritoriu. între primele echipe 
ale Franței, Austriei și, recent, Elve
ției, cursa de urmărire continuă.

Dintre celelalte participante, sur
prinzător și agresiv se anunță noul 
val american și englez care prin J. Na
gel, M. Oohran și Divina Galica sapă 
lent dar sigur soclul campioanelor o- 
limpice din 1968.

Deziluzie pentru Italia. Giustina De- 
metz, una dintre favorite, după o co
borâre submediocră în care a acuzat 
și o greșeală de ceruire, a ocupț abia 
locul 30. O mențiune pentru curajul 
de a primeni prima garnitură femi
nină italiană cu nu mai puțin de 8 fete 
între 14—16 ani, dintre care Clotilde 
Fasolda s-a clasat pe locul 17.

Organizarea concomitentă cu pre- 
mondialele a unor competiții care au 
contat în clasamentul „Cupei mondi
ale" — Kranjska Gora (Iugoslavia) și 
Visoke Talra (Cehoslovacia) a condus 
la citeva mari absențe, lipsind, oare
cum, Val Gardena de strălucirea, de 
atmosfera de mare luptă și încordare 
pe care, fără îndoială, o vor avea 
„mondialele* din 1970.

Mihni B1RA
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Poziția de mai jos a survenit 
într-o partidă jucată în R.F.G. 
între tinerii jucători Besser șl 
Hăckert. Albul a obținut atac pu
ternic pe care l-a încheiat cu o 
combinație de efect, deși nu prea 
greu de găsit.
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(Controlul pozițel: Alb. 
Rhl, Dh3, T)4, Tgl, Nhe, 
Pp. a2, c3, ci, dS, f5. 
Negru Rh8, Df6, Tf7, 
Tg8 cgl Pp. ar, 67, c5, 
d6, h7)

Pentru, a vă ajuta în găsirea so
luției, vă atragem atenția că 
punctul slab al poziției negrului 
este pionul h7...
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C
u prilejul Olimpiadei 
șahiste da la Lugano, 
marele maestru Ale
xei Suetin, transfor
mat în corespondent 

de presă ad-hoc, a pus cîtorva 
dintre căpitanii echipelor pre
zente o serie de întrebări pri
vind probleme de interes inter
național ale șahului. Deși 
rezultatele acestui interviu-si- 
multan au fost publicate de ’re-“ 
vista letonă „SAHS" cu oare
care întirziere, totuși, părerile 
exprimate de către personali
tățile șahiste de prim ordin, 
care au fost consu.cate — marii 
maeștri Bent Larsen (Danemar
ca), William Lombardy (S.U.A.), 
Alexander Matanovici (Iugo
slavia), Lothar Schmid (R.F. a 
Germaniei), maestrul interna
țional Tibor Florian (Ungaria) 
și căpitanul echipei Angliei, 
Peter Clarke — sînt deosebit 
de interesante, ele reflectînd, 
fără îndoială, un curent de opi
nie semnificativ.

După cum era de așteptat, 
una dintre întrebări s-a referit 
la neparticiparea lui Bobby Fi
scher la Olimpiadă, (despre care 
am scris și noi, la timpul res
pectiv, în această rubrică). Opi
nia majorității celor întrebați 
a fost că aceasta este o chestiu
ne personală a lui Fischer, care 
desigur a slăbit interesul pen
tru Olimpiadă, dar este greu de 
condamnat. Semnificativ, în a- 
ceastă privință este răspunsul 
lui Lombardy: „Înainte de 
Olimpiadă, Fischer a pus o se
rie de condiții pe care organi
zatorii nu le-au putut satisface.

Din punct de vedere personal, 
el —poate— are dreptate, dar 
cu toate acestea n-a procedat 
bine, deoarece, plecînd, a slă
bit echipa americană".

O unanimitate deplină (cu 
excepția lui Larsen, care s-a 
abținut să răspundă) a fost în
trunită în stabilirea celor mai 
buni trei jucători din lume. Cu 
variații privind ordinea, toți 
cei consultați au indicat pe Fi
scher, Petrosian, Spasski (n.b. 
noi am ales ordinea alfabeti

confruntări pentru titlu, care 
însă, in condițiile actualului 
sistem destul de imperfect de 
disputare a campionatului mon
dial, pare greu de realizat.

Legata de problema campio
natului mondial a fost și între
barea directă : „Cum apreciați 
șansele adversarilor în viitorril 
meci pentru titlu dintre Petro
sian și Spasski ?“ Răspunsurile 
au fost prudente, influențate 
probabil de forma bună arătată 
de Petrosian la Olimpiadă, ca

întrebare privind noua genera
ție. Au fost citate numele lui 
Enrique Mecking (Brazilia), 
W. Brown-(S.U.A.) și R. Hiibner 
(R.F.G.), dăr în general a fost 
exprimată părerea că în condi
țiile actualei dezvoltări a șa
hului de performanță, posibili
tățile de progres ale tinerilor 
sînt destul de limitate. Iată răs
punsul lui Tibor Florian, care 
sintetizează situația: „Nivelul 
șahului a devenit foarte înalt. 
Pentru a-l atinge, tînărul tre
buie să se consacre complet șa
hului. Or, fanatici ai șahului 
sînt greu de găsit astăzi între 
tineri". Și mai direct s-a ex
primat marele maestru A. Ma

PĂREREA SPECIALIȘTILOR:

FISCHER, PETROSIAN, SPASSKI- 
cei mai buni din lume...

că. ..). Această unanimitate a 
unor persoane Atît de compe
tente și apreciate, demonstrează 
încă o dată că, în pofida fap* 
tului că nu a participat la me
ciurile candidaților La campio
natul mondial (în urma elimi
nării sale mult discutate din 
turneul interzonal de la Soussa, 
într-un moment cînd se afla în 
fruntea clasamentului), Robert 
J. Fischer continuă să fie con
siderat, de către opinia publi
că șahistă, ca unul dintre cei 
mai puternici jucători contem
porani (dacă nu chiar cel mai 
puternic). Această părere, cvasi- 
generală, duce la dorința unei
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șl de faima sa de specialist în 
meciuri. Aceasta, deși Spasski 
a reușit turul de forță de a cîș- 
tiga 6 partide la cel mal buni 
jucători din lume. Rezumînd 
parcă părerile, Lombardy i-a 
exprimat în felul următor: 
„Favorit este Spasski, dar dacă 
el va reuși să cîștige acest meci, 
aceasta îl va costa un efort co
losal". După cum se vede, me
ciul pentru titlu, care va 
începe la 15 aprilie, promite o 
înfruntare titanică.

Interviul s-a încheiat cu o

tanovici : „Șahril s-a schimbat 
mult în ultimii 15—20 da ani. 
In fond, pentru un adevărat 
maestru, el constituie o profe
siune. Dar, deocamdată, in ma
joritatea țărilor, el nu se bu
cură de aprecierea, necesară a 
opiniei publice. Părinții caută 
să dea copiilor posibilitatea de 
a învăța jocul, dar, de regală, 
au o atitudine sceptică față de 
talentele lor șahiste. De aci 
și lipsa unor nume noi în șah".

După cum se vede, în Olim- 
pul șahului Încep să-și facă loc

BORIS SPASSKI este favoritul lui W. Lombardy în apropiatul 
meci pentru titlul mondial, cu Petrosian

unele idei noi privind proble
mele de interes general și de 
perspectivă ale șahului de per
formanță.
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IN ANGLIA
Șl R.F A GERMANIEI
EFECTUAT DE PATRU

ANTRENORI ROMÂNI

Potru cunoscuți antre
nori români au fost 
trimiși de F. R. Fotbal 

sd studieze la fața locului 
„procesul de fabricație" al 
fotbalului în douâ țâri cu 
soccer renumit > Anglia și 
R. F. a Germaniei (locul I 
și II la C.M. — 1966).

întorși tn jarâ, unii din 
ei au făcut publice cîtevo 
dintre impresiile culese cu 
prilejul acestor schimburi 
de experiență. Rîndurile de 
față își propun un „foraj" 
mai profund în documenta
ția acumulată cu această o- 
cazie de cei patru tehni
cieni.

ILIB OANĂ

D. NTCOLAE-NTCLȘOK

N. DUMITRESCU

CORNEL DRÂGUȘIN

SÎMBAtA 22 FEBRUARIE 
ULTIMA ZI PENTRU CUM
PĂRAREA BILETELOR LA 
CONCURSUL EXCEPȚIONAL 
PRONOEXPRES DIN 23 FE

BRUARIE 1969

• Seria concursurilor ex
cepționale Pronoexpres din a- 
nul 1969 este deschisă de con
cursul din 23 februarie a.c. 
Primul concurs excepțional 
Pronoexpres prezintă impor
tante avantaje și premii atrac
tive pentru participanți.

In primul rînd, este vorba de 
atribuirea în număr NELIMI
TAT a următoarelor autoturis
me : VOLGA, DACIA 1100, 
MOSKVICI 408 cu 4 faruri și 
radio și SKODA 1000 M.B.

în continuare se mai atribuie 
10 autoturisme prin tragere la 
sorți, 50 excursii în ITALIA, 
premii în numerar de valoare 
variabilă și premii fixe în 
bani.

Rețineți ! Cu biletele de 3f) 
lei puteți participa la toate ex- 
ttagerile=100 numere.

® Astăzi este ULTIMA ZI 
în care vă mai puteți procura 
biletele pentru tragerea LOTO

In fotbalul vest-german a început
SA APARĂ JUCĂTORUL UNIVERSAL

ÎnainteRep. : Ați Întocmit, 
de plecare, un plan de lucru 
orientativ 7 Este vorba de con
cepția dv. sau a F.R.F. 7

1L1E O AN A: Da, am avut cu 
noi o tematică călăuzitoare, ela
borată de Colegiul central de an
trenori.

Rep.< Echipele urmărite de 
dv. au 'un stil propriu de joa ?

I.O. i După 
pete urmărite 
comun : toate 
listează forța 
corect, aplică 
pa tot terenul. In situațiile etnd 
jucătorul „libero" participă la o- 
fansivă, atacantul central este 
omul care-l urmărește. In afara 
da Hanover 96, care joacd cava 
mai deschis, restul echipelor a- 
plică un 1-1-4-2-3, cu o mișcare 
tn teren extrem de elastică ; In 
atac apare un mare număr de 
jucători, in apărare la fel. Acest 
sistem a fost aplicat pentru pri
ma oară tn R.F. a Germaniei la 
Eintracht Braunschweig, datorita 
antrenorului Johanssen. Celelalte 
echipe au adoptat și ele sistemul, 
considertndu-l cei mai rațional șl 
cei mal eficace tn momentul de 
față.

Rep.: Ce ne 
despre ciclul de antrenamente 
in perioada competlțlonalâ 7

I.O. j Diferi de la echipă la 
echipă. In general, însă, In cadru, 
ciclului — cu un joc pe săpti- 
mlnd (simbdtd) — ziua urmă
toare este afectata penttm refa
cere. Luni urmează antrenamen
tul de revenire, marți și miercuri 
cel de „vtrf", joi șl vineri pregă
tirea scade In intensitate. Ce o 
curiozitate, aș vrea si semnalez 
faptul că F.C-. Nilrnberg face an
trenament și In ziua jocului. Este 
singura echipă aintre cele vizi
tate de noi cu un astfel de ciclu.

D. NICOLAE-NICUȘOR : Ar mai 
fi și Borussia MOnchengladbach, 
care, înainte de meci, efectuează 
40 de minute gimnastică. Trebuie 
subliniat tnsd că antrenamentul 
din ziua jocului este mai mult o 
înviorare : alergare prin pădure, 
gimnastici «au, In caz de timp 
nefavorabil, tenis cu pictorul, in 
soli. La FC. Nilrnberg, care lu- 
creazi cu un volum mai mare, 
întreg ciclul atinge 645 de minute.

In ciclul cu două Jocuri pe sip- 
timlnd se ajunge la aproximat’i: 
4ZS de minute, incluzîndu-se aici 
circa 100 de minute cit reprezintă 
cele doUi meciuri

Rep. : Potrivit unul princi
piu actual, antrenamentul pre
gătește jocul. Este un fel de 
repetiție generală 
spectacolului. A 
pregnant șl din 
de dv. 7

I.O. : Absolut, și 
poate da clar. In acest sens, un 
singur exemplu U consider edifi
cator: diferitele exerciții, de exem
plu trei contra unu. trei contra 
doi, patru contra doi, se efectu
ează eV scopuri precise, vizlnd 
simultan toți factorii : tehnic, tac
tic, fizic..

Rep 
esențial în metodica de antre
nament la echipele vest-ger- 
mane I

D.N.: Față de metodele utili
zate ia noi, un element ne apare 
nouă ca insuficient cunoscut și 
anume antrenamentul de forță 
(kraft-trening). Această metodă se 
utilizează la fiecare antrenament 
chiar și tn timpul perioadei com- 
petlționale (ceea ce la noi nu se 
obișnuiește) și constă tn lucrul 
cu mingea medicinală și cu par
tenerul.

I.O. : Ca o completare, de ase
menea esențială, aș remarca fap
tul ci antrenamentele nu depă
șesc, tn general, 90 de minute — 
timpul afectat Jocului; intensi
tatea lor este Insd foarte nlare, 
iar pauza Intra exerciții — foarte 
mied

Rep. : Are In vedere antre
namentul, din cadrul unul ci
clu, șl valoarea, specificul.. 
primului adversar 7

I.O. : In general, ideea antrena
mentului de sine stătător a dis
părut. Qunosctnd bine adversa
rul, antrenorii pun la punct anu
mite combinații tn cadrul antre
namentului cu un pregnant conți
nut tactic, care are loc joi.

Rep. : Ce considerați că se 
poate adapta la fotbalul nos
tru din cele văzute de dv. t

1,0. : Numai federația va putea 
ti vă răspundă la această între
bare. Noi vom depune un material 
tn legătură cu antrenamentele vi
zionate, iar F.R. Fotbal urmează 
si tragi concluziile pentru a da 
echipelor noastre linia orienta
tivi tn procesul de instruire.

Rep. : Veți aplica indicațiile 
F R.F., la Petrolul șl, respec
tiv, Dinamo Bacău, chiar dacă 
in anumite probleme punctele 
dv de vedere vor diferi 7 To
tuși, în ultimă analiză o echipă 
este oglinda fidelă a antreno
rului.

I O. ; Ceea ce vom aprecia cd 
se potrivește la echipele noastre 
vom încerca să punem în prac
tici fără un consult prealabil.

Rep. : După cîte știm, în 
discuțiile cu tehnicienii vest- 
germani ați abordat șl proble
me mal largi, de perspectivă, 
ale fotbalului. încotro se în
dreaptă fotbalul mondial 
după opinia specialiștilor din 
R.F.G. t

I.O. : Am discutat ore în șir cu 
reputații Merkel, Johanssen, Weis- 
weiller, ultimul fiind șef de ca
tedră la școala superioară din 
KOln. După părerea lor, in viito
rul apropiat jocul de fotbal va 
cunoaște pretiitlndeni doar... două 
faze : de apărare șl de atac, sl-

in care va dispare speciali- 
strictd pe posturi, tinzln- 

spre ceea ce se cheamă ju-

părerea mea, echi- 
d» noi au un stil 

Joacă tn viteză, utl- 
corporală, tn mod 
marcajul individual

puteți spune

înaintea 
reieșit aceasta 
cele observate

In mod cit se

Ce considerați a tl

la echipele vest-ger-

de mîine. Tragerea va avea loc 
la București în sala din strada 
Doamnei nr. 2 cu începere de 
la. ora 18.30. Tragerea va fi ra
diodifuzată.

PRONOEXPRES

Numerele extrase la concursul 
nr. 8 din 19 februarie

EXTRAGEREA I : 24 45 28 33 44 
9; EOND DE PREMII: 445.015 lei.

EXTRAGEREA a Il-a : 9 24 4 
33 10 2 11; FOND DE PREMII ! 
366.454 lei.

LOTO

Premiile întregi, șl sferturi de la 
tragerea din 14 februarie

EXTRAGEREA I : Categoria I : 
3 variante întregi a 26.010 lei; ca
tegoria a Ii-a ; 3 variante întregi 
a 26.010 lei și 6 variante sfert a 
6.502 lei; a III-a : 92 a 1.489 lei șl 
51 a 372 lei; a IV-a : 375 a 447 lei 
șl 245 a 111 lei; a V-a : 67a a 298 
lei șl 429 a 74 lei.

EXTRAGEREA a H-a : Catego
ria A : 1 variantă întreagă 
87.909 lei și 1 variantă sfert 
21.977 lei; " ' -----  - - -
lei și 4 a 
8 a 10.222 
tegoria D 
25 lei.

Premiul 
obținut de participantul 
Isaia, iar premiul de categoria B 
de Dumitru Gheorghe, ambii din. 
București.

a

'categoria B : 1 a 54.943 
13.735 lei; categoria C ; 
lei șl 11 a 2.555 lei; ca- 
: 776 a 100 lei și 1633 a

de categoria A a fost 
.................. Balteș

tuație 
zarea 
du-se 
ctitorul universal. După opinia 
noastră, tn fotbalul vest-german 
s-au făcut pași serioși In această 
direcție. Foarte multe goluri sînt 
„făcute" șl chiar marcate de a- 
părători, care apar spontan șl de
ciși In acțiunile ofensive. Despre 
faptul ci înaintașul „vîrf" îl ur
mează, ca o umbră, pe ,,libero"-ul 
advers, In situațiile de apărare, 
am relatat mal înainte.

Rep Ca ne puteți spune în 
legătură cu baza materială a 
echipelor vizitate 7

D.N.: Flecare echipă are la 
poziție 4—5 terenuri galonate, 
c»i zgură. Instalații anexe : 
tiare, saună, sală de masa), 
zlne cu apă caldă și rece. Cu 
cuvinte, întreg arsenalul necesar 
pentru recuperarea forțelor de 
joc.

Rep. : Cum este asigurată 
baza de mase ?

dus
1—1 
ves- 
ba- 
alte

D.N. : Fiecare club are circa 
!0 de echipe : de seniori (profe
sioniști șl amatori), tineret, ju
niori și copil. Atenția clubului 
este îrzsd concentrată In jurul 
echipei care activează tn Bundes
liga și tn jurul formației de ama
tori din care 
menlele 
echipa 
cd din 
cesului 
echipe 
copii, sini lăsate pe un pian se
cundar.

Rep. ". Ce reprezintă fede
rația în contextul fotbalului 
vest-german 7

I.O. : Ea conduce întreaga acti
vitate a fotbalului. Are un statul, 
întocmește oalandarul, intern șt 
extern, care este respectat eu 
strictețe.

Rep. : Intenționați să folo
siți aceste învățăminte șl pen
tru o lucrare mai vastă, de 
pildă la Editura C.NJ5.F.S 7 

I.O. : Material avem suficient și 
de ordin divers. Daci timpul na 
va permite vom purcede, desigur, 
și la o lucrare de proporții mai 
mari

se promovează ete
rnal dotate pentru 
Ne-a frapat faptul 
de vedere al pro- 
tnstrulre, celelalte

cete
Intll.
punct 

de 
ale clubului, de juniori ,i

Hep : o așteptâm...

G. NICOLAESCU

lui englez de Joc". Se prezintă el 
ca o constantă fermă allt In evo
luțiile echipei naționale cit și 
in cele ale echipelor de club 7

— Da și nu. Dacă factorul ge
neral comun este marea angaja
re fizică, ia echipa națională este 
flagrantă tendința constructivă a 
jocului pînă la pasa de pe ex
tremă in vreme ce majoritatea 
echipelor de club joacă „La a- 
salt". fără o elaborare sau un e- 
fort de gindire vizibile. Diferența 
intre jocul echipelor de club este 
doar de ordlnuL.. culorii. Liver
pool, bunăoară (care are Jucă
tori mal tehnic!) reaiizind mai 
multă melodie dtn aceeași parti
tură din care Arsenal scoate un 
marș...

— Sintetlzînd, care este stilul 
britanic ?

— Joc direct, urmărind o cit 
mal rapida apropiere de poartă.

— Din discuțiile cu tehnicienii 
englezi, aii aflat cum explică el 
formarea stilului lor de Joc 7

— Datorită climei (frig, ploaie) 
șl prin convingerea că alergarea 
multă Și angajamentul total au 
ciștig da cauză în fața fotbalultu- 
balet.

— Ați strins In acest schimb de 
experiență ș| probe materiale 
(filme, fotograful folositoare dv. 
șl antrenorilor rimași acasă 7

— Am avut un aparat de filmat 
(propriu) modest, cu care n-am 
reușit, din păcate, să scot mare

„Șl BOBBY CHARLTON SEMNEAZĂ 
0 CONDICĂ DE PREZENȚĂ.!4

Micuții 
centrul sportiv „23 
se pregătesc in 
sport a clubului 
mea. In fotografia
o fază surprinsă în timpul 
unui joc la două părți. 

Foto : V. BAGEAC

fotbaliști de la
August" 
sala de
Politeh-
n oastră,

Antrenorilor Nicolae Dumi
trescu și Cornel Drăgușln le-am 
ascultat impresiile culese din pa
tria „world“-cupmanilor in etape 
diferite constrinși fiind de reșe
dințele lor disparate ca șl de par
ticularitățile calendarului de pre
gătire a echipelor pe care le con
duc. Pe N. DUMITRESCU, recu
noscut narator de Htip ardelean**, 
l-am lăsat să-și depene impresi
ile lin, „ca apa Mureșului**, în- 
trerupîndu-1 arareori, numai in 
situații cînd... „faza** cerea o ex- 
plicitare mai netă.

„N-aș fi crezut nicicind, îna
intea acestei călătorii de docu
mentare, că fotbalul din Albion 
mă va impresiona atît de contra
dictoriu, stîrnindu-mi, pe alocuri, 
entuziasmul dar și decepționîn- 
du-mă profund în alte situații. 
Fotbaliștii englezi risipesc extrem 
de multă energie pentru a face 
din acest joc un spectacol. Jucă
torii îți dau adeseori senzația 
că se simt pe scenă și caută 
să-și interpreteze rolul cu brio, 
eficacitate șl culoare. în Anglia 
este o rușine să arunci mingea 
din... scenă, în afara terenului. 
Rețferindu-mă mai departe la re
zultatul public al industriei fot
balistice engleze (căci este o in
dustrie, și am să spun și eu cîte 
ceva despre ea), Ia aspectul jocu
rilor, voi spune că m-a cutremu
rat — impresionat ar fi prea pu
țin spus — munca extraordinară 
depusă de fotbaliști într-un meci. 
Jucătorii se angajează în luptă 
cu o ardoare nemaivăzută pînă 
acum de mine, iar la sfîrșitul 
partidelor sînt adevărate... pa
chete de transpirație și de noroi. 
Dau totul în joc ’

Pentru că vorbeam la început 
de contraste, vreau să arăt că 
extrem de redusa eficacitate a e- 
chipelor engleze — un gol și 
ceva în medie de meci — m-a de
ziluzionat amarnic. Este greu de 
acceptat că o extraordinară risipă 
de energie se poate solda doar 
cu cîte un gol (și acela de multe 
ori chinuit) dar asta-i realitatea, 
am văzut-o cu ochii mei.

Referindu-mă la „procesul 
fabricație**, la pregătirea, la 
trenamentele jucătorilor, voi
marca caracterul lor dublu, dife
rit ca esența la seniori și la ti- 
neret-juniori. Seniorii SE JOACA 
cu mingea, își cunosc perfect 
doza de mișcare și efort necesară 
lor. Am văzut fotbaliști din pri
ma ligă la care antrenamentul 
s-a rezumat la jucărea mingii pe 
un picior și pe altul, la lovirea 

cu aceeași parte a piciorului, 
cu ristul exterior, de exemplu. 
E adevărat că aceste 
le-am văzut repetate de zeci sau 
chiar de sute de ori. Oricum, 
antrenament ușor. I-am văzut, in 
schimb, pe tineri, munciți la... 
singe. Cine rezistă, ajunge fotba
list ! Cine nu, se apucă de altă 
treabă. în perioada fragedă se 
fac acumulările cantitative și ca
litative. Jucătorii maturi își con
servă aceste acumulări, cizelin- 
du-și doar, pe ici pe colo, teh
nica.

Altă remarcă : fotbalul englez 
so bucură de extrema seriozitate 
a jucătorilor maturi și tineri ; 
Bobby Charlton semnează o con-

dicâ de prezența la începutul și la 
sfîrșitul oricârul antrenament la 
fel ca ultimul învățăcel în ale 
fotbalului. Alte impresii extreme: 
joc tare, care te sperie pur și 
simplu la vedere, dar care nu se 
soldează cu accidentări. Pentru 
că e corect. Și acum, o părere, 
poate singulară : jucătorii englezi 
se angajează cu regularitatea șl 
forța unor mecanisme. De ce 7 
Pentru că, după părerea mea, 
n-au talentul fotbaliștilor sud- 
americani sau al celor latini.

Alte observații 7 Organizarea 
jocului este foarte simplă : min
gea e scoasă la marginea terenu
lui, la extreme, urmează stereo
tipa centrări înalte, intra in ac
țiune „heading “-urile zburătoare 
și atit. Doi fundași centrali exce- 
lenți la jocul de cap pot lupta 
cu o echipă engleză o săptămînă 
fără să primeascâ gol.

— Care este problema : 
cărei soluționare o veți 
la echipa dv. acum după 
rla în Anglia ?

— Convingerea băieților 
în timpul jocurilor trebuie 
te de zece ori mai mult ca Dină 
acum

nr. 1 a 
încerca 

i călăto-

mei că 
să lup-

★
Cu antrenorul CORNEL DrA- 

GUȘIN am avut un dialog „pe 
puncte", urmărind, printre altele, 
obținerea unor date complimen
tare la cele expuse de antrenorul 
arădean.

— Ce v-a frapat urmărind jocu
rile echipelor engleze ?

— Simplitatea geometrică a ac
țiunilor.

— Dar la antrenamente ?
— Numărul redus de tipuri de 

exerciții a căror repetare, însă, 
este foarte mare. Am remarcat, 
de asemenea, conștiinciozitatea 
exemplară a jucătorilor la antre
nament.

— Toată lumea vorbește de „stt-

lucru. (N.A. — DE CE, OARE, 
NU S-A GINDIT FEDERAȚIA DE 
FOTBAL LA „ÎNARMAREA" O- 
BLIGATORIE CU INSTRUMENTE 
PROFESIONALE A ANTRENORI
LOR TRIMIȘI LA STUDIU 7).

— Ce impresie v-au făcut baza 
materială și cea de masă a fotba
lului englez 7

— Un răspuns de sugestie la 
prima parte a Întrebării : pe dis
tanța Londra-Liverpool (300 km), 
am numărat, din tren, 132 de te
renuri de fotbal. La a doua parte, 
am să vă spun că fotbalul englez 
are la baza piramidei materia 
„fotbal" predată la 12 500 de școli 
(săptâminal — 2 ore de predare 
♦ 2 ore de joc), că există un 
campionat școlar cu 5 000 de e- 
chipe. că funcționează o federa
ție aparte a fotbalului școlar I

— Intenționați să Îmbogățiți do
cumentarea tehnică de care dis
pune fotbalul românesc 7 V-ați 
gindit să scrieți anumite lucrări 
de interes general 7

— La ora actuală, nu.
— O ultimă întrebare la care 

așteptăm un răspuns verbal și, 
in timp, unul faptic : ce credeți 
că se poate aplica în fotbalul ro
mânesc din cele văzute în cel 
britanic și ce anume veți aplica 
dv. — concret — la echipa pe care 
o antrenați 7

— La scara națională cred că 
se pot stabili, in condițiile noas
tre, raporturi jucători-club preci
se, în care fiecare parte să știe 
exact ce are de făcut. Este prea 
multă bîjbiială la acest nivel. Văd 
de asemenea, o remaniere a con
dițiilor antrenamentelor la tine
ret (unde să se muncească inten
siv) șl la seniori (unde trebuie 
doar păstrată forma). La aceste 
două amendamente, a căror în
deplinire am s-o urmăresc și 
propriu-mi club, am să adaug 
număr sporit de jocuri anual 
—70), lntroducînd ia mijloc
săptărnînă o partidă cu un ad
versar de categorie superioară 
sau un jod internațional.

la 
un 
(60 
de

M. POPESCU

de 
an- 
re-

mișcâri

® N. Dornic și I. Lungu

doi antrenori inimoși

® Fotbaliștii aspiră la un loc 

mai bun ® Condiții propice

pentru dezvoltarea tirului,

dar și
Pe meleagurile situație intre 

dealurile Cetatea, Chicioara, 
Drăgana și Frihodiște din jude
țul Alba se află orașul harnici
lor cugireni. Așezarea, brăzdată 
de două ape care se unesc in 
fața Uzinei Mecanice lormind 
riul Cugir, este străjuită de ma
sive păduri de făg — de unde 
și denumirea pe care Ctugirul 
de azi o purta cu multe dtecenii 
in urmă : satul cu jir. Aici tră
iesc și lucrează vrednici și în- 
deminatici muncitori metalur- 
giști, alcătuind impreună cu fa
miliile lor o populație de a- 
proape 20 000 de locuitori, din 
Cate vreo 6 000 sînt elevi apar- 
ținind grupului școlar profesio
nal (2 225), liceelor teoretic și 
industrial, diferitelor școli ge
nerale și elementare. Și pentru 
că există atîla tineret, desigur 
că și spartul iși are partea lui 
de activitate.

★
Asociația sportivă Metalur-1 

gistul (președinte : tov. V. Rap- 
cea, director administrativ al 
U.M.C. ; secretar salariat: tov. 
N. Moldovan) cuprinde l 000 de 
membri și mai multe secții 
printre care cele de fotbal, te
nis de masă și handbal duc 
o activitate mai susținută. 
Fotbaliștii de La A. S. 
Cugir joacă în seria’ a 11-a a 
diviziei B, iar formația de te
nis de masă a antrenorului Ni
colae Dornic se numără printre 
protagonistele primului cam
pionat republican al echipelor 
de juniori.

Deși se dovedesc cel mai

a altor sporturi

La orizont, returul
C.I.L. GHERLA

locului 4 în seria 
diviziei O, C.I.L. 
desfășoară pregăti- 
retur sub condu-

Ocupanta 
a Vil-a a 
Gherla, își 
rile pentru
cerea profesorului Tiberiu Sa
bo. Echipa efectuează patru 
antrenamente pe săptămînă și 
un joc de verificare.

Noutăți în echipă : s-au re
întors la Gherla jucătorii, Faur 
(fundaș) și Blejan (extremă), 
ca rezervă de portar a fost 
transferat Simion de la Vultu
rul Mintiu.

D. VATAU—coresp

A.S.A. au jucat următorii ju
cători : Suciu I, Torz, Armea- 
nu, Szekely, Nacu, Lancea, Te- 
ulea, Dumitrescu. Boantă I, 
Boantă II, Drăgoi, Feher, Ciu- 
tac. Stoica, Lechiță. Ioniță șl 
Suciu II.

TR. LANCEA-eoresp

MINERUL 
GURA HUMORULUI

STEAGUL ROȘU PLENIȚA
Formația de divizie C, Stea

gul roșu Plenița, se antrenează 
de peste o lună în vederea re
turului. Cei doi antrenori, I. 
Badea și A. Mărgineanu, au la 
dispoziție un lot de 16 jucă
tori la care s-au adăugat recent 
juniorii Panait, Rusoiu și Ris- 
tea.

Ștefan lonescu, conducăto
rul tehnic al echipei, a trecut 
de cîtva timp la antrenamente 
zilnice, lucrînd pe comparti
mente. Se pune un accent se
rios pe pregătirea înaintării, 
care în tur a manifestat unele 
carențe. Lotul care a fost fo
losit în toamnă va fi comple
tat cu doi juniori proprii, Po
povic! și Nuțu. Pînă acum 
Minerul a susținut numeroase 
meciuri amicale ; cu Gloria 
Bîrlad (1-1, 0-0 și 0—1). cu 
Chimia Suceava (0—6 și 3—2) 
etc.

D. BOLOHAN, coresp.
I. JULEA-coresp

CHIMIA FĂGĂRAȘ
Fruntașa seriei a 1 

(div. C) a inaugurat seria 
ciurilor amicale din acest 
zon jucînd zilele trecute 
A.S.A. Tg. Mureș. Chimia 
prezentat bine pusă la punct, 
în special la capitolul condi
ție fizică. Scorul a fost 1—0 
pentru Chimia. In partida cu

VIIi-a 
me
se
ni 

s-a

Terenul de zgură (curățat 
de zăpadă), din Parcul 
sportiv Dinamo a găzduit 
ieri după-amiază amicalul 
dintre echipele Dinamo 
București (tineret) și Oțe
lul Galați (div. B). După 
un joc frumos, cu faze di
namice la o poartă și la 
alta, întîlnirea s-a înche

iat cu un scor alb

MOZAIC IN „SATUL CI JIR

pentru că 
aburi care 
de oaspeți 

dtn pereții
să

și a rezistenței. Apoi, s-a tre
cut la o miuță de vreo 25 de 
minute. Dificultatea exercițiîlor 
ca și terenul greu, acoperit cu 
zăpadă, a solicitat 
forturi deosebite.

„Ne antrenăm 
ne spunea Gh.

sportivilor e-

buni din întreg județul, hand- 
baliștii cugireni nu reușesc să 
treacă hopul calificării și să 
promoveze în divizia B. Mo
tivul ? Campionatul județean se 
termină toamna, csl de califi
care are loc primăvara, iar e- 
chipa de handbal din Cugir (an
trenor prof. T. Groza) se pre
zintă complet nepregătită pen
tru că pe timpul iernii ea nu 
are unde să se antreneze.

★
Actuala sală de Sport este 

mică, slab utilată și ea nece
sită reparații capitale. Cit pri
vește încălzirea ea nu ar repre
zenta o dificultate 
actuala condrictă de 
leagă uzina de casa 
este lipită de unul 
sălii. Dar...

In aceste condiții vitrege, aici 
își desfășoară, totuși, pregătirile 
jucătorii de tenis de masă și 
boxerii sub conducerea inimo
șilor antrenori Nicolae Dornic 
și loan Lungu. Am avut ocazia 
sa urmărim lecțiile lor (29 1). 
Ce am constatat ? Strecurîn- 

dri-se printre cele cinci mese, 
antrenorul Dornic împărțea in 
dreapta și-n stingă numeroase 
sfaturi: unui elev îi demonstra 
care este poziția corectă a cor
pului, altuia cum se execută o 
lovitură ofensivă din plină miș
care și așa mai departe. Dese
ori, din antrenor, Dornic se 
transformă în partener de joc. 
Așa, spune el, simte mai bine 
ce face omul din față, descope
ră mai repede eventualele gre
șeli ale sportivului, poate si-i 
fie acestuia mai util. Secția 
(președinte, ing. O. Borza — 
prezent șl el la antrenament) 
numără 26 de sportivi dintre 
care Bîldea, Dogaru, contează 
in rîndurile celor mai buni ju
niori din țară. Dar antrenorul 
Dornic își pune speranțe și in

își
?*

alte elemente tinere ca surori
le Maria și Rodica Pîrvan, Vio
rica Simu, I. Weber, N. Sima, 
Fl. Muntednu, I. Mărgineanu — 
ultimii doi avînd vîrsta de 11 
ani. Lucrînd in rizină de 19 ani, 
Dornic (este controlor tehnic la 
recepția reparațiilor de mașini) 
manifestă multă pasiune pentru 
sport și mai ales p'entru tenis 
de masă. El a activat mai întîi 
ca instructor (din 1956) și nu
mai de vrean an funcționează 
și ca antrenor (categoria a V-a) 

CU ore plătite. Inițiator al cen
trului de copil (in 1963), Dor
nic a reușit de atunci să se 
impună ca un om tenace, în
drăgostit de meseria de an
trenor și roadele nu puteau 
întîrzie.

Antrenorul loan Lungu 
conduce lecția prin gesturi
comenzi scurte, dar ferme. Cei 
15 tineri boxeri (din totalul de 
30) prezenți în sală execută 
într-o disciplină perfectă între
gul program, 
clădiți fizic, 
Lungu nu 
nici unul, 
mișcările, 
în parte, 
antrenamentului, 
este tot 
cînd stă de vorbă cu 
El crede în posibiltățile bo
xerilor pe care îi îndrumă. 
Aspiră la satisfacții în special 
de la Alexandru Barna (ju
niori cat. 1), Ion Mijloianu (ju
niori cat. II), Ion Borza și Mar
cel Sacheti. Dar, deocamdată, 
pe primul loc el situează exi
gența în pregătire.

★
Pe stadionul Metalurgistul, 

am asistat la un antrenament 
al echipei de fotbal. Pregătirea 
a fost condusă de antrenorul se
cund Gh. Tîrnăveanu. S-a lu
crat pentru dezvoltarea forței

foarte serios, 
Tîrnăveanu, 

pentru că dorim ca de pe locul 
tiouă pe care l-am ocupat la 
încheierea turului să ajiXngem 
în primii cinci, la sfîrșitul cam
pionatului. Pregătirile care au 
început la 8 ianuarie s-au des
fășurat în general bine, con
form obiectivelor propuse. Bă
ieții s-au dovedit disciplinați. 
Am procedat și la o înnoire, 
completînd lotul cu 9 tineri. 
Dintre cei 21 de jucători de care 
dispunem, aș evidenția pe C. 
Ivanovici, I. Tărtăreanu, L. 
Georgescu, E. Claudiu (elev în 
clasa a X-a), I. Ivan, I. Pîtvu- 
lescu, A.

Elevii sînt bine 
extrem de vioi, 

scapă din ochi pe 
corectează 

îndrumă pe
Energic în

t, loan 
atît de sigur

Savancea".
★

fulger cu trei tineri 
întîmplători.
ce preferințe

Intreba- 
sportive

prompt 
fiecare 
timpul 
Lungu

?i 
noi.

Sondaj 
comeseni 
re unică : 
aveți ?

DAVID 1ONAȘ — 15 
în anul 1 la Tehnologia Con
strucțiilor de Mașini: „Îmi pla
ce fotbalul, Rapidul, Dumitra- 
che și Dumîlriu II".

CR1STEA ALEXANDRU 
TRAIAN — 15 ani, coleg de an 
ort Ionaș: „Practic înotul și 
gimnastica. N-am alte preferin
țe sportive".

EMIL COSTAN — 15 ani, 
anul 1 la Construcții de mașini 
și aparate electrice 1 „Joc fot
bal, Simpatizez echipa Unîtțer-

ani, elev

sitatea Cluj și mai ales pe Anca 
și Oprea".

Și părerile altor interlocutori 
pe care nu i-am mai consemnat 
nominal ținteau tot jocul cu 
balonul rotund. Deci, deși ne 
aflăm in plin sezon hibernal, 
fotbalul este pe primul plan!

ir
Unele sporturi ar putea căpă

ta un imbold mai mare. Ne gîn- 
dim la atletism (stadionul Me
talurgistul are cinci piste, sec
toare de sărituri — dar, ni s-a 
spus, slab întreținute), tenisul 
de cîmp, șahul, voleiul, turis
mul, tirul, natația (funcționează 
cu intermitență un bazin olim
pic). Cît privește tirul, este 

greu de presupus că în acest 
eentru. metalurgic, cu oameni 
specializați într-o muncă de 
mare finețe și exactitate, spor
tul preciziei să nu-și găsească 
numeroși adepți, și, de ce nu, 
chiar și trăgători de valoare.

★
Fără discuție, sportul a prins 

rădăcini adinei în rîndurile 
muncitorilor cugireni, printre 
miile de tineri. Sigur, sînt încă 

,multe lucruri de făcut (o serie 
,de amenajări, completarea in
ventarului sportiv etc.). Un a- 
port și încă foarte important îl 
pot aduce și organizațiile sindi
cale și cele ale U.T.C. Aici se 
observi însă uneori o neînțe
leasă rezervă. Prevederile Legii 
sportului sînt doar clare în 
ceasti privință. Nu poate 
vorba de nici un dubiu.

★
z

Cele cîteva secvențe înscri- ■» în carnetul de însemnări 
nu reprezintă — desigur — decit o mică parte din activi
tatea sportului cugirean. Potentele iul sînt însă mai mari. 
De aceea, așteptăm mai thmt...

C. COMARNISCHI

o-
fi



ANTRENAMENTE
(Urmară din pag. 1)

1___

de antre- 
concursuri 

depinde

mai
ita-

Focșeneanu, 
au obținut 

și 1:05,26 în 
mers bine,

de elvețianul Vicky cu
Panțuru, 

și Neagoe 
în manșa I 
a Il-a. Au

au început, par- 
furcă.
motiv

doar o

„2“, italienii, tre- 
amintit că nici măcar 

cu doar două zile înain- 
cursă, nu și-au definiti- 

echipajul la „4“. Pentru

1 s-au făcut toate operațiile, 
multe și migăloase, necesare 
pentru a fi pus pe propriile pa
tine — cele de antrenament, 
desigur, pentru că cele de con
curs au fost curățate și șlefuite 
abia a doua zi.

Antrenamentul de azi a avut 
drept scop (cum vor avea, de 
altfel, și cele de pînă vineri, 
cînd concurenții au programată 
zi de odihnă), recunoașterea în 
amănunt a fiecărei porțiuni a 
traseului. Desigur, veți crede că 
pista ar fi trebuit să fie cunos
cută încă de la cursele bobu
lui. de 2. Totuși, diferența de 
lungime și, mai ales, de greu
tate a boburilor (630 kg brutto 
față de 375 kg brutto) pune cu 
totul alte probleme de atacare 
și de ieșire din viraje, de pildă.

în ce-i privește pe campionii

mondiall la 
buie 
acum, 
te de 
vat
cele două locuri admise la cam
pionatul mondial candidează 3 
piloți (cu echipajul respectiv) : 
De Zordo, Gaspari și Podar. A- 
ceeași situație — la boberii a- 
mericani: Bob Said, Lester
Fenner și Fred Fortune își dis
pută cu îndîrjire cele două 
locuri. Reprezentanții acestor 
țări au solicitat, de altfel, Co
misiei Tehnice, să li se permită 
ca și în ziua a treia de antre
nament, în mod excepțional, să 
participe cu trei echipaje. în 
mod normal, participarea în a- 
ceastă a treia zi este limitată 
la numai două echipaje. Aus
triecii, în schimb, și-au permis 
să renunțe la două zile de an
trenament. Thaler și-a odihnit

Trimisul nostru special, TRAIAN lOANIJESCU, transmite:

SCORUL NU
RAPORTUL

DE PE
• Berlin — București 6-1
KARL MARX-STADT (prin 

telefon). — în cadrul ultimelor 
pregătiri în vederea participării 
la campionatul mondial din Iu
goslavia, reprezentativele de 
hochei pe gheață ale R. D. 
Germane și României s-au în- 
tîlnit miercuri seara, pe pati
noarul artificial acoperit din lo
calitate, jucînd sub titulaturile 
de Berlin și București.

Conform previziunilor, gaz
dele — cu o marcantă superio
ritate în patinaj și concepție — 
au cîștigat, dar scorul nu 
flectă — 
forțe de 
hocheiștii 
opună o
golurile primite (mai ales în 
prima 
doar 1 
rare.

Ca 
mite 1 
ale selecționatei 
fost mai atente șl mai prompte 
in repriza secundă, ceea ce a

REFLECTA
DE FORȚE
TEREN

(4-0, 1-0, 1-1) la hochei

„bobul", dar a fost nelipsit de 
lîngă pîrtie, urmărind cu ochii 
evoluția adversarilor și cu ure
chile timpii anunțați de crai
nic la trecerea prin punctele 
importante ale pistei.

în general, s-a „fugit 
traordinar, ajungîndu-se 
timpuri sub 1:05,0. Cei 
„grăbiți" au fost, normal, 
lienil și americanii, cărora nu 
le prea arde de studiul pîrtiei. 
Pentru ei, coborîrile 
nament sînt chiar 
propriu-zise de care 
pur și simplu selecția lor. Tim
pul cel mai bun al acestei zile 
îi aparține lui Gaspari: 1:04,46, 
urmat 
1:04,48. 
Pușcaș 
1:08,05 
cea de 
dar starturile 
că, să dea de 
este însă un 
îngrijorare, ci 
după o simplă zi de antrena
ment, în care frămîntările sînt 
departe de a fi oglindite de 
liniștea aparentă a celor ce își 
vor disputa sîmbătă și dumini
că titlul suprem.

Acesta nu 
serios de 
constatare

O fază dinamică de hochei, a-a cum ne vor ofe-i multe, desigur, jucătorii sovietici, la apropiatele campionate mondialeD s-a mai- putut apropia de pri
mul loc al podiumului, de 
fiecare dată deținut de echipa 

ică. Totuși, această țară 
ruă să se bucure de o 
a. tocim te în hochei, ea

este un permanent rezervor 
de talente pentru virfurile 
spex ȘÎlCȚÎi.

Iată, desigur, explicațiile 
pentru interesul major ară
ta- jocurilor pe care le-a sus-

SO’

m

mație o serie întreagă de de. 
butanți, jucători tineri. Și nu 
pot să nu-i citez pe noii noș
tri echipieri Harlamov, Mal- 
țev și Mihailov, cărora le-au 
fost adresate de atîtea ori a- 
plauze din tribune, pejntru 
acțiuni întreprinse cu virtuo
zitate.

Nouă victorii asupra repre
zentativei canadiene nu în
seamnă că noi am avut ad
versari mai slabi ca altădată. 
Foștii campioni mondiali au 
rodat un lot de 40 de jucă
tori, unii dintre ei cu totul 
remarcabili. O impresie deo
sebită mi-au făcut-o portari 
întîlniți, apoi linia de îna ui
tare condusă de noua lor ve
detă K. O’Shea. După cîte

e curînd s-au întors 
la Moscova hocheiș
tii reprezentativei 
U.R.S.S., care au e- 
fectuat un lung tur
neu in Canada. U-

nul dintre echipierii de bază 
ai formației campioane mon
diale, maestrul emerit al 
sportului ANATOLI FIRSOV, 
împărtășește cititorilor noștri 
— prin intermediul unui 
material transmis de Agenția 
de presă „NOVOSTI" — ci- 
teva impresii după acest in
teresant turneu.

Cînd vorbești despre Cana, 
da. este firesc să amintești de 
acea pasiune deosebită ne 
care o au cetățenii acestei 
țării pentru hochei. Nici u- 
nul dintre sporturi, fie el 
fotbal sau atletism, nu se bu
cură de atita popularitate 
jocul cu crosa. in țar: 
presjms cercului polar.

Despre aceasta ne-a— 
vins încă o 
tUTOStl 
în tril 
de am 
scoalâ.

Urmînd o cunoscută tradi
ție. canadienii au jucat foar-

Campionii mondiali s-au întorspermis echilibrarea jocului, or
ganizarea unor contraatacuri 
periculoase care au pus pe ju
cătorii adverși în fața unor 
momente dificile. Varga (ba
ră !), Pană, Calamar, Biro, Hu- 
țanu au ratat cîteva ocazii fa
vorabile. Jocul s-a desfășurat în 
aceeași notă de egalitate și în 
ultima repriză.

Echipa Bucureștiului a ali
niat următoarea formație : Du
mitra? (Voiculescu) ; Varga — 
Ioniță ; Făgăraș — Zgîncă II ; 
Pop — Parasehiv ; G. Szabo — 
Calamar — I. Szabo ; Pană — 
Iluțanu — Bașa ; Stefanov — 
Biro — Gheorghiu (Florescu).

Au marcat : Nickel, Fuchs. 
Siesche, Karrenbauer, Pats- 
chinski Hiller, respectiv Bașa.

Au arbitrat corect SYLVES
TER și OSTROWSKI (Polonia).

Astăzi va avea loc partida 
revanșă pe patinoarul acoperit 
Dynamo din Berlin.

„CUPA KURIKKALA H

LA PROBE NORDICE A

din „patria hocheiului"în concursul internațional de 
schi-fond pentru „Cupa Ku- 
rikkala", disputat la Cortina 
d’Ampezzo, proba masculină 
de ștafetă 4X10 km a revenit 
echipei Italiei, cronometrată cu 
timpul de 2h24:18,5, urmată 
formația 
2h24:21,8. 
schiurile 
sportivii 
primele
221.3 p (85 m și 783 m), Divil* 
230 p (84 m și 783 m) și Raska 
216.6 p (82 m și 763 m). Pe 
echipe, trofeul a reveni: Ita-

re
de 
că 
să

urmare a indicațiilor pri- 
la pauză, liniile defensive 

noastre au

i repriză) datorîndu-se 
unor grave erori de apă-

totuși — raportul 
pe gheață, pentru 
români au reușit 

rezistență onorabilă,

R.F. a Germaniei
Proba de sărituri 
a fost dominată 

cehoslovaci, clasați
trei 1 ocuri : Malaua

de

a

DE MASĂ ROMÂNI

Pe scurt

upa mcnătală

10
Două din protagonistele curselor de coborire, clasate de altfel ț 
fantastica cursă de la Val Gardena, elvețianca Anne-osli 2~-z 
Olga Pali (campioana olimpică a probei) au șanse mari de elatan I

CALEIDOSCOP
RECORDUL LUI TREVISAN

Marcello Trevisan, portarul echipei Massese ca-e s;:..ecc- 
în divizia a IlI-a a campionatului italian de fotbal, este de
ținătorul ținui record neobișnuit. La sfîrșitul meciului cu fc - 
mația Jesi, terminat cu un scor alb, Trevisan a întrunit 1266 
de minute de joc fără să fi primit vreun gol. VI: ma oc-ă 
cînd a scos balonul din plasă a fost în urmă cu 15 etape ce 
campionat. Recordul ii aparținea pînă acum lui Enzo Corsi- 
novi, portarul echipei Acireale din divizia a IV-a a campiona
tului italian și era de 1 228 minute.

Massese ocupă locul secund în clasamentul diviziei a IlI-a. 
avînd tin punct mai

A DISPĂRUT

puțin decît lidera — Arezzo.

O MEDALIE OLIMPICA

cui de h 
au La-sa:

ani de 
gemcci’?

JUCATA DE TENIS

CONCUREAZĂ ÎN UJtS.S.

rA*. Apo. t

Jiaa- 
la =a 

»-3 II)

A două reuniune a avut lac 
la Debrețin și a hiat afirșit 
tat ea aceiași acar : 14-14.

★
Titlul de campion al Nor

vegiei la sărituri cu schtu- 
rile a revenit lui Bent Tom- 
bem, care a totalizat -33 de 
puncte (cele mai bune să
rituri 83 m și 783 m). Cam
pionul mondial Bjoern Wir- 
kola s-a 
cund cu

Una din cele 
patru medalii o- 
limpice de aur 
cîștigate de spor
tivii englezi la 
Ciudad de Mexico 
se află în prezent 
în mîinile unor 
spărgători. Ian

McDonald - Smith, 
care împreună cu 
skiperul Pattison 
a terminat pe pri
mul loc la yah- 
ting, clasa „Olan
dezul zburător", a 
reclamat poliției 
că persoane necu-

te .tare* cu noi. A trebuit 
să ținem pasul în cursa bo- 
dicecurijpr, să ne luptăm cu 
ardoare pentru puc. Aș vrea 
să remarc, în această înfrun
tare fizică, pe .veteranii' Mi- 
sakov și Ragulin, care au a- 
juns să fie temuți chiar de 
masivii Ier oponen’i canadieni.

i putut evita și vic- 
e jocului în forță, 
srne serioase prezin- 
iar In unele meciuri 
să absenteze Maio- 

mine. Trebuie să 
in Canada ml-am 
ziua mea de naș- 

am acum 28 de ani. 
Scut un cadou și sin- 

am înscris intr.un meci 
6 goluri! Ceea ce în fața 
unei nat.cna.e a Canadei 
este probacil, un foarte pre- 
t x» record.

aud, pentru campionatul mon
dial de la Stockholm, forma
ția lor de bază urmează să 
mai fie întărită cu noi in
vitați, probabil foști jucători 
profesioniști. în acest sens, 
consider că voiajul nostru în. 
Canada a avut meritul de a 
ne edifica bine asupra po
tențialului de joc al uneia 
dintre echipele cu care vom 
lupta, peste puțină 
pentru titlul suprem.

Dar lucrul cel mai de preț 
pentru noi. ca bilanț al vizi
tei în Canada, este — după 
părerea mea— faptul că am 
simțit, în sfîrșit, că sîntem 
priviți în „patria hocheiului" 
ca adevărații campioni mon
diali

vreme,

ANATOLI FIRSOV

In „C. C. E.“ I a baschet

Politehnica învinsa la Praga: 
58-72 cu

semifi- 
la baschet fe- 
fost echilibra- 
35, cînd Bog- 
(după Gabrie-

în atac, grăbindu-se 
indicațiior date 
Gr. Costescu — 
în felul acesta

de 
să 

ele
cu

de conducător, baschetbalistele 
Politehnicii s-au apărat în ge
neral destul de bine, dar au 
greșit mult
— contrar 
antrenorul 
finalizeze,
au pierdut adesea mingea 
ușurință, facilitînd contraatacu
rile echipei adverse.

Punctele formației Politehni
ca au fost realizate de : Dia- 
conescu 6, S. Dumitrescu 10, 
Ghiță 4, Demetrescu 8, Vogel 
14, Taflan 12, Ciocan 4. De la 
învingătoare s-au impus Meli- 
charova (31) și Jorosova (15). 
Au condus slab H. Haselbacher 
(Austria) și W. Bertgen (R. F. 
a Germaniei).

PRAGA, 19 (prin telefon). — 
Miercuri seara s-a desfășurat 
in sala Zizkov din localitate 
prima inlîlnire dintre Sparta 
Praga și Politehnica București 
contind pentru grupa 
nală a „C.C.E." 
m:n:n. Partida a 
ti pînă în min. 
dana Diaconescu
la Ciocan în min. 21 și Sanda 
Dunutrescu in min. 28) a pără
si: terenul pentru 5 greșeli 
personale. In acest moment 
gazdele conduceau cu 59—52 și 
Lralul promitea să fie intere
sant. Bueureștencele nu au mai 
rezistat însă și Sparta a reali
za: în cele cm urmă o victo
rie la scorul de 72—58 (38—30).

După cum ne-a relatat cu
noscutul arbitru internațional 
AL Dănilă, care a însoțit for- 
nița studențească în calitateta

tea, ai se
-ed--

clasat pe locul se- 
237,1 puncte.

★
de obstacole din

valoare de
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Cursa de 6 zile

Concursul de patinaj 
viteză de la Oslo

noscute au pă
truns, noaptea, in 
locuința sa de 
unde au furat me
dalia olimpică de 
aur și diferite bu
nuri în
200 de

PROPUNEREA LUI AHEARNE

B. Ahearne, președintele Federației internaționale

Proba 
cadrul concursului interna
țional de călărie de la Vina 
del Mar (Chile) s-a Înche
iat cu victoria a trei spor
tivi clasați pe primul loc la 
egalitate : Jose Gutierrez 
(Columbia) pe calul „IsseUe', 
David Broome (Anglia) pe 
..Romeral* și Peter Smitz 
(R. F. a Germaniei) pe „Co- 
pihue".

de la Anvers
La Anvers, în cursa ciclistă 

de șase zile pe echipe de cite 
3 alergători, conduc Post (O- 
landa) — Sercu (Belgia) — Van 
Looy (Belgia) cu 631 de puncte, 
urmați de Pfenninger (Elveția)- 
Duyndam (Olanda)—Proost (Bel
gia) cu 579 p și Verschueren 
(Belgia)—Severeyns (Belgia)— 
Renz (R. F. a Germaniei) cu 
536 p. j

Peste 12 000 de spectatori au 
urmărit pe stadionul „1 
din Oslo întrecerile 
concurs internațional de 
naj viteză. Proba de 500 
fost ciștigată de suedezul 
se Boerjes, cronometrat cu tim
pul de 40,1. La 1 000 m victo
ria i-a revenit recordmanului 
mondial al probei, norvegianul 
Ivar Eriksen, care a realizat un 
nou record al pistei : 1:22,6. In 
proba de 5 000 m pe primul loc 
s-a clasat patinatorul norvegian 
Willy Guttormsen cu 7:31,2.

.Bislet” 
unui 

: pati- 
m a 
llas-

B. Ahearne, președintele Federației internaționale de hochei 
pe gheață, a făcut recent o propunere — considerată de spe
cialiști foarte interesantă — privind problema arbitrajului. 
Pronunțîndu-se împotriva altei propuneri ca, în viitor, meciu
rile de hochei să fie conduse de trei arbitri — unul de centru 
și doi asistenți — Ahearne pledează pentru menținerea a doi 
arbitri, dar cu un amendament, și anume ca unul dintre 
aceștia să supravegheze terenul de joc de pe un scaun aflat 
la o oarecare înălțime (ca la volei sau la tenis). „De sus se 
vede mult mai bine" — a argumentat Ahearne — „și viziunea 
de ansamblu asupra întregii suprafețe a terenului de joc poate 
permite un control mai strict al felului cum este respectat 
regulamentul de către hocheiști".

SUPĂRAREA ASTRONAUTULUI COOPER

Gordon Cooper, unul din 
veteranii programelor spațiale 
americane „Mercury" și „Ge
mini", nu și-a putut ascunde 
supărarea față de o hotărîre 
a N.A.S.A. (Administrația na
țională pentru problemele ae
ronauticii și cercetare.-’, spa
țiului cosmic) prin care i s-a

interzis să participe la cursa 
automobilistică de 24 de ore 
de la Dcytona. Măsura luată 
de N.A.S.A. i-a fost comuni
cată în ultimul minut. Motiva
rea : Cooper face parte din 
echipajul navei cosmice 
„Apollo 10“ ce urmează să fie 
lansată în prima jumătate a

Vă prezentăm pe „Youki” un nrs din Tibet 
de schior a devenit marele favorit al copiilor 
lor mari) care vin să schieze In stațiunea La 
Grenoble.

După o dimineață de joacă în compania 
soarbe tacticos paharul cu lapte cald.

CALEIDOSCOP

care dovedind aptitudini 
(ba chiar și al oameni- 
Plagne. în apropiere de

copiilor, „Youkl" Își

• La Tel Aviv, Suedia a 
dispus de Israel cu 3—2 (2—2).

• Reprezentativa Bulgariei a 
dispus la Sofia de Torpedo 
Moscova cu 3—0 (2—0) prin 
golurile marcate de Kotkov, 
Asparuhov și Jekov. Iată for
mația Bulgariei: Simeonov—Pe- 
șev, Penev (Hristakiev), Gaga- 
nelov (Apostolov), Jecev, Davi
dov, Popov, Bonev, Asparuhov, 
Kotkov (Jekov), Dermendjiev.

• Meciul dintre „Nacional" 
și formația Sparta Praga, s-a 
încheiat cu un rezultat de e- 
galitate : 1—1 (0—1). Oaspeții 
au deschis scorul în minutul 4 
prin golul marcat 
Gazdele au egalat 
65 prin Garda.

• în turneul de
se (Costa Rica), echipa Gor- 
nik Zabrze a învins cu scorul 
de 2—0 (0—0) formația locală

de Mașek. 
în minutul

la San Jo-
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BULGARIA-TORPEDO MOSCOVA 3-0 • ALTE REZULTATE
Cartagina. în clasamentul tur
neului, pe primul loc se află 
Gornik Zabrze cu 4 p.

• Steaua roșie Belgrad a
jucat la Lima cu o selecțio-

nată locală de care a fost în
vinsă cu scorul 2—1 (2—0).

• La Graz, 
pei Centrale", 
—Sturm Graz

în „Cupa Euro- 
Vasas Budapesta

2—1 (2—1).

La incfrilderea ediției
UNIVERSITATEA CRAIOVA Șl U.T.A. ÎNVINSE

•lucind din nou, la Furstenwald, UNIVERSITATEA CRAIOVA 
a fost învinsă cu 4—1 (0—1) de prima echipă a R. D. GERMA
NE. Au marcat Martinovici, respectiv Kreische (2) Loiue și 
Frenzel.

Ieri, la Rjeka : Orient-U.T.A. 1—0 (1—0). A 
(min. 8).

SLOVAN BRATISLAVA ÎNVINGĂTOARE LA TORINO!
în sferturile de finală din CUPA CUPELOR : 

Bratislava 0—1 (0—0). Relurul Ia 5 martie.
In C.C.E.: Milan-Celtic Glasgow 0—0. Returul la 12 martie, 

la Glasgow.

marcat Rajici

Torino-Slovan

40368


