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Reprezentativele române 
la mondialele de biatlon

SÎMBĂTĂ, LA DINAMO:

In cursul zilei de vineri vor 
părăsi țara, îndreptîndu-se spre 
Zakopane, sportivii ce vor al
cătui reprezentativele de biat
lon (seniori și tineret) ale Ro
mâniei care la sfîrșitul săptă- 
mînii viitoare se vor întrece 
pentru cucerirea titlurilor 
mondiale. La competiția din

Seri meri români
la Plovdiv

Polonia biatloniștii români vor 
participa la toate probele pre
văzute, adică: cursa indivi
duală pe 20 km cu 4 trageri și 
ștafeta 4X7,5 km (seniori), 15 km 
cu 3 trageri și ștafeta 3X7,5 km 
(tineret). Vor face deplasarea: 
G. Vilmoș. C. Carabele, tf. Bir- 
bășesert, 1. Țeposu și Gh. Cim- 
poia (seniori), I. Mirzes, D. 
Soia, V. Fontana și AI. Szabo 
(tineret). Delegația este însoțită 
de C. Tiran (antrenor federal), 
M. Stuparu și L. Crist eseu (an
trenori) și L. Tauș (medic).

OPT BOXERI DIN LOTUL NAȚIONAL
In fața publicului

...Omul din față este Ștefan 
Dezideriu, fostul campion na
țional la aruncarea suliței. Azi 
are 49 de ani și e profesor de 
educație fizică la liceul nr 1 
din Sf. Gheorghe.

Din vorbă în vorbă înfiripăm 
— din amintiri de demult — 
dialoguri despre începuturile 
activității sale sportive.

— Eram în clasa a Vil-a a 
liceului unde lucrez astăzi și 
profesorul meu de sport, Ca
rol Benedek, m-a înscris la 
concursul interșcolar, care se 
organiza la Brașov. Mi-a zis: 
„Tu ești cel mai puternic din 
clasă și la Brașov vei repre
zenta liceul la proba de arun
care a suliței." Astfel am în
ceput să fac atletism. In anul 
următor am cîștigat proba de 
suliță. Aflîndu-se la concurs, 
doctorul Ștefan Somodi, pre
ședintele clubului atletic din 
Cluj (una din puținele orga
nizații sportive pe vremea a- 
ceea), a pus ochii pe mine. 
Mi-a dăruit o suliță din lemn.

un trening și o pereche de 
pantofi și mi-a spus: ^Băiete, 
dacă vrei să faci carieră, a-.- 
trenează-te serios și, cir.d te 
voi chema eu, să vii la concurs* 
I-am mulțumit, mi-am luat su
lița, treningul, pantofii și tn-am 
pus pe treabă, antrenindu-rnă 
zilnic pe malul Oltului. Peste 
cîteva săptămini am primit bi
lete de tren și am plecat la 
concurs. Era în 1939, an in 
care am devenit campion na
țional de juniori.

Interlocutorul vorbește cx~~-- 
pătat, precis și la otv»rt. c* 
oamenii care s* trecui p-m 
multe.

— Dumneavoastră cși ficși 
sport și după el-be-z-ea Lir- 
Spuneți-ns cile cct* Aespre 
concursurile la czs ep Isc! 
.rr-re. #

— Dacă ta vremea jtmxca- 
tului am fost nă^stmt. ttmptE 
mi-a rezerva: — spre fericirea 
mea — bucuria i* a prar.jra 
sportul '-A-Sp- j. tapă râzbeu

.1

Te. ANDRONACHE

Sîmbătă șl duminică va avea 
loc !a Plovdiv (Bulgaria) un Im
portant turneu internațional de 
floretă bărbați șl sabie. S’- au 
anunțat participarea trăgători din 
U țâri de pe continent, printre 
care șl România.

In vederea acestui turneu au 
făcut deplasarea floretiștîl Mihai 
Țta, Ștefan Ardeleana, Gabriel 
Crseriel șt Aurel Ștefan, precum 
șt sabreril Dan Irimiciuc, Dan 
Pepeseu, Șerban VUd și Adrian 
CrLtsra.

Lotul este Însoțit de antrenorii 
Sena Poenaru și Xicolae PufneL

99 Steaua“
la atletism

In pag. a 4-a

Relatările trimisului nostru special
la campionatele mondiale de bob

de la Lake Placid

Nlcicînd, în sezonul de iarnă, 
concurența competițiilor inter
naționale n-a fost atît de mare. 
După cîteva confruntări de am
ploare, încheiate — după cum 
se știe — cu rezultate presti
gioase pentru „tricolorii" noștri, 
pe scena sportivă mondială sînt 
programate alte superproducții 
care rețin atenția : manșa a 
doua, bobul de 4, la campiona
tele lumii de la Lake Placid, 
mondialele de biatlon de la Za
kopane, cele de lupte de la Mar 
del Plata... Dorind succes re
prezentanților noștri, așteptînd 
prilejul de a consemna noi afir
mări ale sportului românesc, 
să facem acum obișnuitul tur 
de orizont în activitatea com- 
petițională a acestui sfîrșit de 
săptămînă, tot fără fotbal („a- 
micalele" au farmecul lor, 
dar...), în schimb cu destule in
vitații tentante pentru... tribu
nele sălilor, pîrtiilor sau pati
noarelor.

Pentru că sîntem în februa
rie, și pentru că ninge...

★
Schiul se menține în actua

litate, deși — obiectiv — volu
mul competițional a-a redus oa
recum. Sîmbătă șl duminică, 
dar și înaintea acestor zile, 
pîrtiile Predealului concentrea
ză o bogată — sperăm și de ca
litate — activitate în acest sport 
de care tineretul se apropie tot 
mai mult In plină desfășurare, 
Spartachiada militară a deschis 
de miercuri pîrtla competițiilor

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

din lotul care se pregătește pen-de 8 boxeri . - . .
„„ _____„ europene vor urca scările ringului, sîmbătă
vara, în sala Dinamo. Prilejul îl oferă reuniunea organizată 
ce cluburile Metalul și Dinamo, ai căror antrenori au reușit 
să alcătuiască un program atractiv. Selecționabilii își vor face, 
cu această ocazie, un bun rodaj, 
cunoscînd că adversarii lor sînt pu- 
eiliști redutabili, cu o mare expe
riență a ringului. Gaia va începe 
la ora 19, și va fi deschisă de pere
chea M. Lumezeanu — P. Ganea 
Vor urma partidele i Șt. Constantin
— V. Ivan (muscă), I. Lungu — 
Nedelcea (cocoș), Gh. Stan — 
Buzuliuc (pană), Gh. Popa — 
Dobrescu (semi ușoară). V. Prodan
— Gh. Ene (ușoară), C. Stanciu — 
Gh. Bădoi (ușoară), I. Hodoșan — 
I. Balint (semimijlocie), Gh. Voicu
— C. Ghiță (semimijlocie), N. En- 
ciu — I. GySrffi (mijlocie ușoară). 
P. Cîmpeanu — M. Constantinescu 
(semigrea).

Nu mai puțin 
tru campionatele

P:z:vici (Steaua), unul dir.tre favoriții întrecerii de tenis pe teren acoperit, din Capitală. 
Foto i V. BAGEAG

Gh. Bădoi, adver
sarul lui C. Stan- 
ciu în gala de 

mîine seară

i Antrenamentul
i la „domiciliu
i
I
I
I
I

tenis, sub
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Dorii Bădini (Steaua) a realizat in concursul internațional de 
la sfîrșitul săptăminii precedente un nou record de sală 

la lungime: 7,59.

De luni, cei mai mulți 
dintre tenismanii noștri 
fruntași — excepția prin
cipală formînd-o doar cei 
absenți din țară — se în
trec în primul concurs re
publican pe teren acoperit, 
găzduit în sala Steaua. Par- 
tlcfpenții și participantele 
stat tapărțiți in cîte două 
turr.ee de simplu, reunind 
juniorii și seniorii.

Iată cîteva dir.tre prin
cipalele rezultate înregis*

în primele două tu
ia masculin seniori i

trate 
ruri,
Mocanu — Cisnădie 4—6, 
8—6, 6—3 ; Navroțchi — C. 
Hulpe 6—3, 7—5 ; Sctiriu 
— Nemeth 6—3, 5—7, 6—3; 
Ovici—Horvath 6—1, 7—5; 
Hutter—Balogh 6—3, 6—4; 
C. Dumitrescu — Navroțchi 
6—3, 7—5 ; D. Hărădău — 
C. Hărădău 6—3, 6—2 ; So- 
tlriu — Bolder 6—2, 6—1 ; 
Popovici — Mocanu 6—2, 
6—3.
In competiția senioarelor

s-au consumat pînă ieri la I 
prînz următoarele partidei | 
Sanda Dron — A. ~ 
6—2, 7—5 ; Valeria
— Aurelia Cîmaru 
3—6, 6—3 ; Felicia
— V. Dud aș 6—2, 
Liliana Cobzuo — Virginia 
Ruzlci 6—3, 7—5 ; Eleonora 
Dumitrescu — Constanța 
Turea 6—2, 6—3.

întrecerile continuă pînă 
duminică după amiază, 
cînd urmează să se dispu
te finalele.

Breda
Balaj | 
6-4, |

Bucur
6-2 ; I 

'rglnia I

I
I
I

FINALA „CUPEI U.A.S.R." LA SCHI I

300 (h schiori studcnfij
plus... suporterii lor

• PREGĂTIRI FEBRILE • PÎRTIILE DE ANTRENAMENT 
LUATE CU ASALT • DEMONSTRAȚIE A CELOR MAI 
BUNI SCHIORI • DUPĂ CONCURS — CARNAVALUL 

PARTICIPANT1LOR

Comisia de organizare • 
.Cupei U.A.S.R." cunoaște o 
animație deosebită. La Pre
deal au sosit toți finaliștli (In 
Jur de 300) însoțiți de antre
nori șl... susținători. Se în
tocmesc listele de participant!, 
se stabilesc orele de antrena
ment, se inventariază 
lie.

Firește, toate aceste 
cer, cît de cit, timp, 
vreme ce organizatorii 
punct ultimele amănunte, stu
denții schiori folosesc răgazul 
avîntîndu-se pe primele pinii 
amenajate ad-hoc în jurul vi
lelor unde au fost găzduițt

premi-

lucruri 
Și In 
pun la

I
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RAPID: PREZENT Șl VIITOR
Cu puțin timp in urma, a avut loc plenara clubului Rapid 

București, la care au luat parte antrenorii, tehnicienii, acti
viștii salariați și obștești ai acestei grupări sportive. Printre 
invitați s-au aflat tov. Anghel Alexe, președinte al Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și Sport, reprezentanți ai 
federațiilor sportive, al unor întreprinderi și instituții.

Participanții la plenară au analizat activitatea depusă în 1968 
(an care a marcat cea de-a 45-a aniversare a clubului Rapid) 
și au dezbătut proiectele de viitor.

BILANȚ MERITORIU

Desigur, toți acei ce Iubesc sau 
simpatizează Rapidul au dorit și 
sperat ca anul celei de-a 45-a ani
versări să rămînă înscris în car
tea de onoare a clubului prin cî- 
teva performanțe de mai mare 
răsunet. Cu excepția, însă, a ti
tlului de campioană europea
nă feroviară cucerit de e- 
chipa de fotbal (succes, In
tr-adevăr, demn de elogiat, cu 
atît mai mult cu cît ne sînt proas
pete In memorie condițiile oare
cum vitrege în care echipa giu- 
leșteană a evoluat în cele două 
partide cu Lokomotiv Sofia), alte 
mari succese n-au apărut la ori
zont. Din acest punct de vedere. 
1968 n-a marcat, poate, apogeul 
scontat, nu a depășit nivelul unor 
ani precedent! in care vitrina clu
bului a fost îmbogățită cu „Cupa 
campionilor europeni" la volei sa i 
cu alte trofee de invidiat.

Totuși, nu se poate spune nici 
că bilanțul anului de curînd în
cheiat a dezamăgit. El conține o 
serie de rezultate remarcabile, 
atît pe planul competițiilor inter
ne, cît și al celor internaționale. 
Dintre acestea din urmă sînt în
deosebi de menționat, în afara 
succesului fotbalistic mai înainte 
amintit, medalia de argint obținu
tă de atleta Virginia Bonei la 
Jocurile europene de sală, de la 
Madrid, cele două titluri de cam
pioni balcanici, locurile Lt la 
campionatele europene feroviare 
de popice (masculin) șl lupte, 
locurile III Ia campionatele euro
pene feroviare de volei și baschet 
masculin, victoriile echipei de 
volei feminin în turneul din Olan
da și ale fotbaliștilor-) uniori la 
turneele din R. F. a Germaniei și 
Cehoslovacia. Este, de asemenea, 
foarte valoros locul I revenit

Virginia Bonei trecînd 

sportivelor românce în clasamen
tul general pe națiuni (din 28 de 
țări participante) la campionatele 
europene feroviare, luate în an
samblu.

In sfera competițiilor cu carac
ter național, reprezentanții clubu
lui Rapid au cîștigat 16 titluri de 
campioni individuali (în întrece-

ștacheta înălțată la 1,75 m

rile deschise seniorilor, juniori
lor și copiilor) la următoarele ra
muri de sport : atletism — 5, na- 
tație — 5, lupte — 2, canotaj — 2,

C. FIRANESCU

(Continuare in pag. a 2-a)
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alea pe care o parcurge azi 
un tînâr ce aspiră la atin
gerea măiestriei în sport este 
unanim cunoscută. întîiul pas 
pe acest drum, uneori sinuos, 
de cele mai multe ori presă

rat cu obstacole, dar care generează 
mereu împliniri și satisfacții, îl poartă 
pe novice într-o secție de juniori sau 
într-o grupă a unei școli sportive. în
cep atunci orele lungi, plicticoase poate, 
de instruire în care se verifică trăinicia 
chemării spre perfecțiune, durabilitatea 
pasiunii sportive. Al doilea pas îl aduce 
pe începătorul de ieri, în arenă, îna
intea unui adversar ce trebuie întrecut, 
îl. pune, de fapt, pe aspirantul la glo
ria sportivă fajă-n față cu propria-i vo
ință și dîrzenie.

Pe acest drum, mai ales la începutul
Iui, sprijinul . antrenorului se impune o I 
fi prezent zi de zi, ceas de ceas. De- I 
prinderile tehnice însușite greșit în anii 
abecedarului se corectează greu sau 
de loc în perioada maturității sportive. 
Dragostea pentru muncă, perseverența
în realizarea țelului propus, disciplina I 
— toate se sădesc și se cultivă cu mai I 
mult spor în anii de început.

Că lucrurile stau așa și nu altfel o I 
dovedește creșterea de la an la an a I 
preocupărilor pentru o cît mai corectă 
instruire a elementelor tinere. Taberele I 
de vară ale elevilor și juniorilor sînt I 
încadrate cu cei mai buni antrenori. Nu
mărul competițiilor rezervate copiilor 
sau juniorilor crește de la un an 
la altul, iar principiul că întrecerea, 
dincolo de rezultatul ei, înseamnă și o 
experiență în plus, își găsește expri
marea în înmulțirea contactelor inter
naționale ale tineretului sportiv.

Cu toate acestea, pe undeva, pe dru
mul spre măiestrie, ce ar trebui să de
curgă ritmic, fără ezitări sau salturi 
forțate, apar fisuri. Ne mirăm, de pil
dă, azi că un mare jucător de fotbal 
nu. lovește mingea corect cu ambele 
picioare sau că un cunoscut handba
list nu stăpînește decît cîteva procedee 
tehnice de aruncare la poartă, dar nu 
ne punem întrebări asupra cauzelor. 
Răspunsul ar fi normal să vină din par
tea celor ce au îndrumat primii pași 
ai acestor sportivi. Am afla astfel că 
paginile abecedarului au fost răsfoite 
rapid sau că lecțiile de inițiere au fost, 
totuși, subordonate unor scopuri com- 
petifionale imediate.

Evitarea alfabetizării sportive tîrzii ■ 
s-a încercat pe multe căi. în ciuda e- I 
forturilor întreprinse problema a ră
mas însă actuală în continuare și toc- I 
mai pentru acest motiv este demnă de ’ 
subliniat inițiativa federației de hand
bal de a realiza ceea ce am putea numi 
figurativ antrenamentul la „domiciliu". 
Este vorba de organizarea unor tabere 
de pregătire pe centre, fără eforturi 
organizatorice și materiale mari, în 
care vor lucra cei mai buni antrenori 
din localitățile respective. Aceste ta
bere, de fapt doar ședințe de pregătire 
comună zilnică, vor începe ta 24 fe
bruarie, cînd 85 de tineri handbaliști 
și handbaliste din Timișoara, Petroșeni, 
lași, Tg, Mureș, Brașov, Craiova, Con
stanța și București vor participa la pri
mele antrenamente de acest gen.

Pașilor de început, pe care am încer
cat să-i numărăm, li s-a adăugat, deci, 
încă unul. Este un pas care dacă nu 
rămîne izolat doar în handbal, va 
hotărîtor pentru progresul sportului 
performanță din țara noastră.

I
I
I
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Ctifi) akele în Ponștoacâ 
(Oradea. Pemcșenl. P’.o- 
țeșri, Iași). Aid. în 
funcție de spedalttate 
— de proba psmru care 
a opta: — fiecare com
petitor. sub îndrumarea 
antrenorilor, face o re
cunoaștere amănunțită 
a traseului, o ultimă 
pregătire înaintea mult 
așteptatei finale.

Reîntorșl la splendi
dele vile unde au fost 
cazați, energia consu
mată pe pîrtil este re
cuperată prin mesele 
substanțiale șl gustoase 
care-1 așteaptă.

Vineri seara, progra
mul distractiv va fi mai 
redus spre a se asigura 
concunențllor un somn 
care se vrea... liniști
tor.

Stmbătâ dimineață, particl- 
panții ia finala .Cupei 
C.A.S.R.* vor fi prezențl, în 
careu, pe Clăbucet pentru fes- 
tivitatea de deschidere. După 
aceas-.ă tradițională ceremonie 
asistența va putea urmări o 
interesantă demonstrație sus
ținută de așii schiului alpin. 
Apoi, cu începere de la ora 
15. starteril vor da plecarea 
In primele probe. Pe pîrtla 
dantelată cu stegulețe a Po- 
liștoacei, băieții au de înfrun
tat fondul pe 5 km. Disputa 
se ar.unță pe cît de dîrză, pe 
atît de interesantă. Iubitorii de 
schi prezențl în stațiune vor 
vedea pe Clăbucet reprizele 
d.e slalom special ale stu

dentelor șl studenților.
Eroii Carnavalului, organizat 

seara, după această primă zi 
de întrecere, vor fi desigur; 
cîștlgătorii probelor disputate. 
Așadar, seara toți participanții 
la această primă ediție a „Cu
pei U.A.S.R." vor lua un nou 
start, de data aceasta; însă, 
pe pîrtiile veseliei 1

I
I
I
I
I
I
I
I
I

va 
fi 

de

Călin ANTONESCU
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PRIMELE RUNDE ALE ÎNTRECERII ȘAHISTELOR
In sala Constructorul din 

Capitală a început concursul 
de verificare a lotului feminin. 
Dintre rezultatele înregistrate 
în primele două runde, remar
căm startul slab al Margaretei 
Teodorescu, campioana țării, 
care a pierdut în prima rundă 
în fața Măriei Pogorevici și a 
întrerupt în poziție inferioară

în fața Rodicăi Relcher, în 
runda a doua.

Iată și celelalte rezultate în
registrate în primele două run
de : Baumstarck—Perevoznic 
1—0> Chiș—Desmireanu 0—1, 
Makai—Jianu 1—0, Reicher— 
Polihroniade 1—0 ! (runda 1) ; 
Polihroniade—Chiș 1—0, Jianu— 
Pogorevici 1—0 ; partidele Des
mireanu—Baumstarck șl Ră-

ducanu — Makai s-au terminat 
remiză (runda 2).

In clasament conduc Suzana 
Makai și Gertrude Baumstarck 
cu cîte l‘A puncte, urmate de 
Rodica Reicher 1 (1) p, Maria 
Pogorevici, Elisabeta Polihroni
ade și Eleonora Jianu 1 p etc.

TEODOR NICOARA-coresp

turr.ee
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Problema nr. 1 în jurul căreia 
eu fost polarizate discuțiile, la 
ultima ședință a biroului fede
ral, a fost cea legată de stabi
lirea antrenorului coordonator 
pentru spadă. Preocupare abso
lut firească astăzi, cînd nece
sitatea relansării probei de spa
dă și aducerii ei cît mai aproa
pe de nivelul floretei, îmbracă 
un caracter de mare stringență.

Evident, tehnicianul cel mai 
indicat să întrunească priori
tățile pentru o asemenea func
ție ar fi Constantin Ciocîrlie. 
Opțiunea pentru acest antrenor 
este determinată, în primul rînd, 
de stagiul său îndelungat de 
activitate. Apoi, de faptul că 
el a dat lotului național cei mai 
mulți trăgători la această pro
bă — Moldanschi, Marinescu, 
Sepeșiu, Al. Istrate, N. Istrate 
etc. Șl un alt argument : 
campioana țării la spadă nu 
este, oare, echipa 
pregătită de C. 
care, în ultimul
și-a mențihut supremația în nu 
mai puțin de 9 ediții 7 In fine, 
tot aportului adus de acest con
știincios antrenor se datorează 
și unele rezultate remarcabile 
obținute de echipa reprezentati
vă și, în special, victoria de 
anul trecut, din august, de la 
Budapesta, în fața spadasinilor 
Poloniei, medaliațl cu bronz la 
J.O. din Mexie ? Dar locul frun
taș în „C,C,E.“, în 1967, la Hei
denheim, cu o garnitură în pli
nă formare 7

Șl, totuși, au existat unele 
rezerve pentru încredințarea 
întregii responsabilități a pre
gătirii lotului național de spadă 
antrenorului C. Ciocîrlie. Moti
vația adusă în discuție s-a refe
rit la stilul imprimat trăgători
lor de acest antrenor — mult 
prea static, prea defensiv. Cu 
alte cuvinte, într-o manieră dia
metral opusă actualei metodici 
și cerințe, cînd și spada — ca și

celelalte arme — este orientată 
tot mai mult pe acțiuni de atac. 
Olimpiada a demonstrat, in
tr-adevăr, că trăgătorilor ofen
sivi le-au surîs cele mai multe 
succese. Campionul olimpic la 
spadă, maghiarul Kulcsar — 
pentru a rămîne în domeniul a- 
cestei probe — a fost net mai 
activ decît sovieticul Kriss, ciș- 
tigătorul ediției olimpice prece
dente, acum pe locul secund.

Și atunci 7 Care trebuie să fie 
rezolvarea 7

în căutarea unei soluții s-a 
făcut o trecere în revistă a an
trenorilor de spadă care ar pu
tea servi cel mai bine interesele 
îmbunătățirii valorice a acestei 
probe. A fost propus, de pildă, 
conf. universitar Andrei Cacuci,

o solu- 
și așa, 
un vo- 
de în-

Steaua, 
Ciocîrlie, 
deceniu,

antrenorul C. Ciocîrlie va con
tinua să răspundă de pregătirea 
lotului național de spadă, aju
tat, însă, de antrenorul federal 
Vasile Chelaru, care urmează 
să lucreze paralel și cu... flore- 
tiștii. După noi, nu este 
ți» fericită, deoarece, 
antrenorul Chelaru are 
lum de muncă extrem
cărcat. Or, în noile condiții pre
conizate înseamnă ca el să ră- 
mînă in sala de antrenament 
aproape 12 ore pe zi. Este echi
tabil 7 Șț credem, nu este nicj 
posibil

O soluție REALA se impune, 
desigur, cît mai curînd, pentru 
ca și spadasinii să poată bene
ficia de un antrenor coordonator 
cu funcție permanentă. Numai 
in acest fel există garanții să 
vedem și pe trăgât 
spadă Intr-un progre- 
an de an, astfel 
Munchen ei să și 
unele rezultate in

di de la 
continuu, 

ca pînă la 
obține 
î să-i

RAPID
(Urmare din pag. 1)

box — j, polo pe apă — 1, pre
cum și un titlu la jocurile sporti
ve, prin echipa de volei feminin. 
Totodată, el au îmbunătățit șase 
recorduri republicane la atletism 
șl înot. Se cuvine, de asemenea, 
să subliniem frumoasa comporta
re a echipei masculine de popice 
(clasată pe locul doi In campio
natul național), a echipei de bas
chet feminin (aflată pe locul Intll 
la încheierea turului campiona
tului), ca șl a formației de judo — 
recent Închegată — care a deve
nit campioană a municipiului 
București șl are șanse apreciabile 
de a cuceri primul titlu de cam
pioană • țării la această ramură 
sportivă.

Pe de altă parte, clubul Rapid 
și-a adus o contribuție Însemnată

un remarcabil loc I, înaintea 
unor jucători cu un rodaj mai 
mare in competiții. Afirma
rea lui din ultimul timp este 
o urmare firească a unei 
comportări exemplare în pre
gătire, fapt care constituie 
pentru mine o garanție gin* 
dindu-mă

ASISTÎND LA ÎNTRECERILE

CELOR MAI BUNI JUNIORI

Am retrăit emoțiile
de acum douăzeci de ani

MARIAN SLAVIC 
LA REȘIȚA SUB

* ?

POATE COBORI
55 DE SECUNDE

antrenorul care a dat lotului 
doi dintre spadasinii noștri cei 
mai valoroși, Husar și Pongraț. 
și care lucrează, și în prezent, 
cu o grupă de perspectivă. Dar. 
faptul că antrenorul Cacuci de
ține, în același timp, și o func
ție de răspundere în învățămin- 
tul superior, fiind șeful cate
drei de educație fizică de la 
I.M.F, Tg. Mureș, a diminuat 
perspectivele aducerii sale Ia 
pregătirea lotului de spadă. Au 
mai fost luați in discuție, fără 
a se fi ajuns, insă, la o soluție, 
antrenorii Ad. Gura th (CB.M. 
Cluj), N. Marinescu (Progresul 
București), J. Istrate și M. 
Ghimpușan (I.E.F.S.), C. Ste- 
lian (Steaua) și Gh. Qyulafalvi 
(Școala sportivă Oradea).

S-a acceptat, in cele din 
urmă, o formulă de compromis :

cutie 
de 

Fe- 
i-a 
să

și propunerea federației 
specialitate a Republicii 
derale a Germaniei, care 
invitat pe trăgătorii român
efectueze o pregătire comună 
cu cei vest-germaru. Ce La to
talitatea probelor, fie doar Ia 
unele din ele.

In principiu s-a stabilit ca c 
asemenea pregătire comună să 
fie realizată prin intermediul 
spadasinilor, incepind cu data 
ce 28 martie, dat fiind faptul 
că în luna aprilie ei vor fi pre- 
zenți —tot in R.F.G. — la în
trecerile din cadru! „Cupei cam
pionilor europeni" și pentru 
„Cupa Heidenheim". I

Forfota deosebită ce a dom
nit timp de două zile in. 
sala de la stadionul Republi
cii, plină de juniori și juni
oare, ce urmau să-și dispute 
intiietatea in primul concurs 
de selecție pentru loturile re
publicane, m-a făcut să-mi 
amintesc de perioada 1950— 
51 cind. pentru prima oară, 
mi se deschideau porțile lo
tului reprezentativ* de tenis 
de masă. Emoția care mă co
pleșea atunci, am văzut-o 
parcă întipărită și acum pe 
fețele și în atitudinea fiecă
ruia dintre cei peste 20 de 
participant!, dornici de o com
portare cit mai frumoasă.

Pornind ca mare favorit, 
campionul nostru național de 
juniori, Șerban Doboși, și-a 
confirmat buna valoare de
monstrată . cu alte prilejuri, 
detașindu-se net de restul ju
cătorilor. fără să fi cunoscut 
înfringerea.

Dar, pentru a emite preten
ții și la rezultate remarcabile 
pe plan internațional, acest 
talentat jucător trebuie să-și 
îmbunătățească mișcarea spe
cifică la masa de joc și să 
urmărească perfecționarea jo
cului de contre, punînd ac
centul pe loviturile decisive 
atît din forhand cît și din 
rever.

Revelația concursului a 
fost insă, fără îndoială, Aurel 
Ovanez, clasat, în final, pe

la creșterea lui va
lorică și mai pro
nunțată în viitor. 

Pe linia rezul
tatelor bune s-a 
situat și Cornel 
Macovei, care 
confirmă in acest 
fel locul pe carc-1 
deține în echipa 
reprezentativă.

Nu același lu
cru pot să afirm 

bucureșteanul Stelian 
clasat abia pe

nisie Naghi, care în această 
iarnă s-a pregătit cu multă 
ambiție la București (au fost 
zile cînd
10 000 in), țintește cele 5 mi
nute la 400 m mixt".

a înotat și cite

la

PREZENT Șl VIITOR
alcătuirea loturilor republl- 

in vederea participării la di- 
competiții internaționale.

și 
cane 
ferite _ ___ ____________.
depășind cifrele’ cu care era an
gajat. Astfel, față de T7 sportivi 
(45 pentru primele reprezentative 
și 32 pentru selecționatele de ju
niori șl tineret) ett prevedea an
gajamentul inițial, clubul giuieș- 
tean a dat loturilor naționale S4 
sportivi (53 șl, respectiv, 43). A- 
ceastâ adevărată .depășire de 
plan* — cum am putea-o numi 
dacă am împrumuta termenii 
consacrați tn economie — onorea
ză, desigur, pe toți cei ce au con
tribuit la ea, știut fiind că prestt- 
g.ul unul club depinde În mar» 
măsură și de capacitatea sa de a 
forma cit mal mulți sportivi de 
autentică valoare, demni să re
prezinte culorile patriei tn între
cerile internaționale.

care se prezintă secțiile de 
sporturi individuale ale clubu
lui feroviar a avut drept conse
cință selecționarea doar a unei 
singure sportive de la Rapid 
(atleta Virginia Bonei) In lotul 
olimpic al Românie! pentru ma-

rea întrecere din Mexic. Tre
buie recunoscut, desigur, câ a- 
eesta nuri de ioc un titlu de 
cinste și pe bună dreptate el 
a dat loc multor luări de po
ziție critice și autocritice tn ca
drul plenarei clubului.

CREȘTEREA TINERETULUI - PREOCUPARE 

TRADIȚIONALĂ

PĂRȚILE SLABE N-AU FOST OCOLITE

ca fi din luările la 
desprins limpede că 
obținute nu pot fi 
pe deplin mulțumi -

Trecînd în revistă aspectele 
pozitive ale activității depus» In 
anul 1968 (n.a. reflectate direct 
tn performanțele remarcabile 
la care ne-am referit pînă a- 
cum) participanțil la plenara 
clubului Rapid n-au ocolit nici 
părțile sale slabe. Din refera
tul expus, 
cuvînt, s-a 
rezultatele 
considerate
toane, fiindcă ele nu exprimă 
potențialul maxim al forțelor 
umane și resurselor materiale 
existente în acest club cu o 
veche tradiție în sportul româ
nesc. Așa cum s-a subliniat, a- 
nul de curînd încheiat n-a mar
cat un progres general la nive
lul tuturor secțiilor clubului. 
Anumit» secții au trecut prin- 
tr-o situație de stagnare sau 
chiar de ușor regres. Concluzia 
este, firește, cu atît mai evi
dentă dacă o raportăm la com
portarea unora dintre sportivii 
rapidlști, car» n-au mai reedi
tat rezultatele din anii trecuți.

Edificatoare în acest sens 
este evoluția echipei feminine 
de popice, odinioară campioană 
de necontestat, dar care în 1968 
n-a mal reușit nici măcar să se 
califice în turneul final. Cauza 
principală a acestui regres o 
constituie media ridicată de 
vîrstă a formației, antrenorul 
Ion Burduloiu nepreocupîn- 
du-se din timp de pregătirea 
unor elemente tinere valoroase 
care să le înlocuiască, la mo
mentul oportun, pe titularele 
aflate în declin. Nu-i mal puțin 
adevărat, așa cum se și recu
noaște în referatul prezentat în 
plenară, că nici conducerea 
clubului n-a dat sprijinul aș
teptat secției de popice, sub- 
apreciind acest sport cu o fru
moasă tradiție în rîndurile 
muncitorilor ceferiști.

Total nemulțumitoare a fost 
și evoluția echipei masculine de 
handbal (odinioară printre for
mațiile fruntașe ale țării), care 
nu s-a putut menține nici în 
divizia B, retrogradînd. în a- 
cest caz, nereușita se explică, 
pe de-o parte, prin nivelul ne
corespunzător al procesului de 
instruire, iar pe de altă parte 
prin lipsa de atașament fată de 
culorile clubului a unora dintre 
jucători (s-ar mai putea adău
ga și lipsa de sprijin din partea 
vechil conduceri a clubului).

- O figură modestă face în di
vizia B și echipa de rugby, de
oarece juniorii promovați (cam 
tîrziu) nu pot înlocui cu ace
lași randament pe vechii jucă
tori depășiți de vîrstă sau pe 
cei ce au plecat la alte clu
buri.

în mod paradoxal, oarecare 
nemulțumiri creează și echipa 
de volei feminin, care, deși în 
campionatul trecut a cucerit 
titlul, în sezonul d» toamnă a 
evoluat uneori nesatisfăcător, 
îndeosebi în partida-cheie cu 
Dinamo, cînd majoritatea jucă
toarelor au părut că sînt venite 
doar pentru a face act de pre
zență. De altfel, nici nu-i de 
mirare să fie așa din moment 
ce, cum se sublinia în referat 
și cum a recunoscut în plena
ră antrenorul Meadu, unele 
jucătoare (Alexandrina Chezan,

de pildă) manifestă rezerve se
rioase față de noul regim de 
pregătire introdus, de creșterea 
numărului de antrenamente 
săptămînaL Perfectă dreptate 
avea, Insă, antrenorul Meadu 
și cînd spunea (referindu-se la 
participarea echipei în „Cupa 
Campionilor Europeni**) că ele
vele sale susțin foarte rar me
ciuri cu adevărat grele, că vo
lumul întâlnirilor internaționale 
la volei feminin este extrem de 
Scăzut.

Sînt, de asemenea, bine cu
noscute frămîntărlle prin care 
a trecut echipa de fotbal în a- 
nul 1968. Demoralizată prin e- 
șecul suferit In finala „Cupei 
României** — trofeu care a o- 
colit-o, în mod nedrept, și de 
astă dată — șl descompletată 
prin absența mal multor jucă
tori titulari (Indisponibili sau 
suspendați) echipa • avut în 
actualul campionat un start de- 
ziluzionant, acumulînd în șap
te etape doar patru puncte. At
mosfera foarte încărcată care 
apăruse în acest colectiv (indis
ciplina unor jucători, lipsa de 
autoritate a antrenorilor) slăbi
se foarte mult moralul echipei. 
Se pare, însă, că măsurile luate 
la jumătatea primei părți a 
campionatului (schimbarea con
ducerii tehnice și sancționarea 
anumitor jucători) șl-au făcut 
simțit efectul: a fost refăcută 
coeziunea echipei și s-a resta
bilit climatul de muncă inten
să. Cel puțin așa s-a afirmat, 
atît eu ocazia analizei activită
ții secției de fotbal (ce a avut 
loc în decembrie 1968), cît și la 
recenta plenară a clubului. 
Cum însă Rapidul a continuat 
să piardă meciurile susținute în 
deplasare (de fapt piatra de în
cercare a oricărei echipe), po
ziția pe care o deține în clasa
ment (neonorabilă pentru o fos
tă campioană) nu este de loc li
niștitoare și pe elevii antreno
rilor Bărbulescu Și Cristescu îi 
așteaptă un sezon foarte greu.

Una din secțiile al căror ran
dament continuă să rămină ne
satisfăcător în raport cu con
dițiile create și cu cerințele ac
tuale este aceea de atletism. în
cadrată cu cinci antrenori (din
tre care doi cu normă întreagă) 
secția are încă o slabă produc
tivitate, numărul atleților de 
valoare fiind destul de scăzut 
Cauza principală a acestei stări 
de lucruri o constituie selecția 
necorespunzătoare, făcută la 
întimplare, după principiul can
tității șl nu acela (normal) al 
calității. Ceea ce ni se pare, 
însă, și mal trist este că antre
norii Barta, Ignat și Gînscă se 
complac de multă vreme în si
tuația amintită, se mulțumesc 
cu rezultatele mediocre ale •- 
levilor pe care îi pregătesc. 
Oarecare, similitudini prezintă și 
secția de înot, care trăiește mal 
mult prin numele Nicoletel Ște- 
fănescu (în mod paradoxal, ea 
se pregătește în cadrul altui 
club). în ce-1 privește Pe bo
xerii de la Rapid, el n-au reu
șit nici în ultimul an să lasă 
din anonimat, după cum halte
rofilii acestui club se învîrtesc 
încă în jurul unor rezultate 
mult rămase în urma celor ob
ținute pe plan internațional.

De fapt, nivelul modest la

Foarte pe larg au tos: dezbătute 
In plenară căile șl mijloacele de 
ridicare pe o treaptă superioară 
a activității clubului Rapid, din
tre care acțiunea de depistare, de 
selecție riguroasă șl pregătire e- 
tentă a copiilor și Juniorilor — 
viitorii performeri al sportului 
feroviar — s-a situat pe primul 
plan. Aproape toți cel ce au luat 
ivîntul e-aa referit la necesita

tea continuării și sporirii preocu
pării pentru creșterea tineretului 
— care la Rapid are o veche șl 
frumoasă tradiție. Din pepinierele 
giuleștene s-au împrospătat con
tinuu nu numai loturile Rapidu
lui, dar au cules șl alții. In multe 
cluburi șl asociații din Capitală 
șl provincie activează astăzi spor
tivi talentațl care au făcut pri
mii pași pe drumul performanței 
și s-au afirmat ca elemente de 
perspectiva aici. In potcoava de 
lingă podul Grant. S-ar putea da, 
In acest sens, nenumărate exem
ple.

Perseverind pe acest drum. Ra
pidul a luat sub patronajul sâu 
șeoto» din cartier, care sint frec
vent vizitate de antrenori In ve
derea selecționării elementelor ta
lentate pentru grupele de copil și 
Juniori. De asemenea, clubul și-a 
creat relații foarte bune cu șco
lile sportive șl elubul sportiv șco
lar din București, de unde viitorii 
performeri sint promovați în e- 
chipele divizionare ale Rapidului.

In felul acesta s-a realizat, de 
pildă, reîntinerirea echipei mas
culine de volei, care aspiri din 
nou, cu Justificate speranțe, spre 
vlrful ierarhiei. Reîmprospătări 
substanțiale s-au produs In ulti
ma vreme șl in echipele de hand
bal, de rugby. La ora actuală, 
așa cum a ținut să remarce In 
cuvlntul său la plenară antreno
rul federal la volei, prof. Nicolae 
Tărchllă, Rapidul dispune de o 
generație foarte tînără șl valoroa
să de sportivi, care are deschise 
toate căile spre afirmare.

despre 
Nicolae 
XI, care cu o mișcare 
insuficientă dă impresia 
jucător blazat.

Deși au ocupat locuri 
diocre, o bună impresi: 
lăsat foarte tinerii Mihai Bo
botită și Gheorghe Naftali, al 
căror bagaj de cunoștințe teh
nice la care se adaugă o ma
tură gîndire tactică, le va 
permite o ascensiune promi
țătoare.

La fete, câștigătoarea „Cri
teriului european de 
de anul trecut — 
Crișan, s-a dovedit a 
superioară celorlalte 
nere de întrecere. Dar, pentru 
menținerea prestigiului cîști- 
gat de ea pe plan internatio
nal se impune neapărat per
fectionarea loviturilor 
sive pe mingi tăiate și a 
viturilor de atac din joc 
mijloc, capitole la care ea 
dovedește încă deficitară, 
fel și in privința mișcării 
masa de joc.

Un rezultat meritoriu 
realizat brașoveanca Monica 
llaiiga, clasată pe locul II. 
consecință a unei clare ame
liorări a procedeelor tehnice 
ofensive.

Valoarea ei actuală insă, ca 
de altfel și a Marilenei To- 
mescu, Corneliei Alexandrcscu 
și Nicoletei Spiridon, nu este 
de natură să ne dea speranțe 
pentru rezultate deosebite pe 
plan european. Să nu uităm 
că din această generație face 
parte campioana Europei de 
senioare, cehoslovaca Ilona 
Vostova, precum și o serie de 
alte elemente de o certă va
loare.

Speranțele noastre ar urma 
să se Îndrepte și spre Mihaela 
Lunțeanu și Elena Condicaru, 
două jucătoare foarte tinere, 
dar, după părerea mea, din 
eauza unor deprinderi greșit 
însușite, progresul 
mai lent Corecta? 
a procedeelor tehnice respecti
ve este deci imperios necesară, 
urmind să constituie obiecti
vul principal al pregătirii lor.

Ca o considerație generală 
reieșită in urma acestui con
curs, care ne-a oferit o serie 
de partide de un bun nivel 
tehnic, menționez faptul că. 
deși avem in momentul de 
față destul de multi tineri 
și— mai puține tinere cu reale 
posibilități, totuși nivelul lor 
actual nu ne permite reciști- 
garea laurilor pierduti cu cîți- 
va ani în urmă.

Atenția noastră, a antreno
rilor. trebuie îndreptată în 
continuare spre creșterea va
lorică a actualei generații dar 
și spre reîmprospătarea cen
trelor de copii.

Matei GANTNER 
maestru al sportului, 

antrenor

locul 
total 
unui

me- 
mi-au

juniori" 
Carmen 
fi mult 

parte-

ofen- 
lo- 
de 
se 

La
la

l-a

ui lor va fi
•fe imediată

PERSPECTIVE FRUMOASE

Din punct de vedere, deci, al 
potențialului uman, Rapidul 
poate privi cu încredere viito
rul. Este, de altfel, și motivul 
pentru care plenara a adoptat 
cu convingere proiectele mai 
ambițioase ale anilor următori. 
Dacă pentru 1969 (anul în care 
se va sărbători centenarul căi
lor ferate românești — sperăm 
și cu implicații pe plan sportiv) 
angajamentele asumate includ 
cîștigarea a 30 de titluri de 
campioni naționali la sporturile 
individuale și 3 titluri la cele pe 
echipe (aproape dublu față de 
1968), pentru Olimpiada din 1972

prevederile sînt de 25 de ori 
mai marl I Pare, într-adevăr, 
de domeniul irealului, dar a- 
ceasta este obligația pe care 
și-au luat-o cei de la Rapid: 
în delegația României la Jocu
rile Olimpice de 
clubul giuleștean 
zentat prin 25 de 
de numai unul 
din Mexic).

Firește, nu va fi de loc ușor 
să se realizeze această cifră, 
dar totul va deveni posibil dacă 
se va munci cu nădejde, cu tra
gere de inimă.

la MUnchen 
să fie repre- 
sportivi (față 
la Olimpiada

ESTE NECESAR MAI MULT SPRIJIN

Deși el figurează șl acum prin
tre marile cluburi din țara noa
stră, Rapidul ar putea (mal co
rect spus ar trebui) să însemne 
mal mult pentru sportul româ
nesc. Ca reprezentant — pe plan 
sportiv — al lucrătorilor din căile 
ferate, transporturi, poștă șl te
lecomunicații, deci al unuia din
tre cele mal puternice detașamen
te profesionale din țară (care în
globează sute șl sute de mii de 
tineri, de Iubitori al sportului) 
clubul Rapid ar trebui să depă
șească nivelul său de astăzi, să 
se apropie din toate punctele de 
vedere de cele două mari unități 
de performanță : Steaua șl D:- 
r.amo. Aceasta nu ar fi dedt in 
avantajul mișcării noastre spor
tive. pentru că cu cit emulația va 
fi mai puternică șl succesele vor 
deveni mai mari. Din păcate. 
Insă, Rapidul nu beneficiază in 
măsură suficientă de sprijin pen
tru a ajunge pe această treaptă, 
tn cadrul plenarei, inginerul Gb. 
Petrescu. antrenor al echipei 
masculine de volei (care a făcut 
o pledoarie emoționantă In fa
voarea dezvoltării șl întăririi clu
bului giuleștean, a sportului fero
viar In general) aprecia că Ra
pidul se bucura de mal multă în
țelegere șl atenție pe vremea cind

depindea de sindicate. Acum, insă, 
deși la Rapid există (după aprecie
rea făcută la plenară de către an
trenorul federal la atletism prof. 
Gh. Zlmbreșteanu) o excelentă 
atmosferă de club, există mulți 
sportivi tineri și talentați, antre
nori pricepuțl cu Îndelungate sta
gii tn potcoava Giuieștlului, acti
viști salariați șl obștești compe
tent și inimoși, unele lucruri re
clamă pentru rezolvarea lor și un 
sprijin din „afară*. îndeosebi din 
partea celor trei ministere tutela
re. Acest sprijin ar fi necesar atît 
în privința asigurării unor con
diții sociale corespunzătoare pen
tru sportivii transferați la Rapid 
(In plenară s-a vorbit despre si
tuația voleibalistului Penciules- 
cu), dt șl In direcția unei mal 
bune Înzestrări a elubuluL Din a- 
cest punct de vedere s-a regretat 
faptul că la plenară (probabil și 
din motive obiective) cele trei 
ministere nu și-au trimis repre
zentanții.

Ar fi poate timpul ca Rapid, tn 
spiritul Legii sportului, să devi
nă cu adevărat un club departa
mental (cu toate prerogativele de 
rigoare), ceea ce l-ar crea noi 
perspective, posibilități mal largi 
de dezvoltare șl afirmare, atît pe 
plan Intern, cit șl internațional.

CUPA PROGRESUL"

„(supa Progresul", competi
ție organizată de elubul Pro
gresul în colaborare cu 
0.M.E.F.S. București, care a 
asigurat pe timpul iernii un 
program competițional forma
țiilor devizionare din Qapita- 
lă, s-a încheiat

După ce timp de aproape 6 
etape Rapid s-a aflat în frun
tea clasamentului, cedînd la 
un moment dat șefia echipei 
Universitatea, care a învins-o 
clar în meciul decisiv, sîmbătă 
în sala Progresul în urma vic-

toriei la scor (24—9) a forma
ției Progresul asupra echipei 
Șa sp. nr. 2, primul loc în cla
samentul final a fost ocupat 
de Progresul București (antre
nor Radu Bădescu). în deschi
dere s-a disputat partida Ra
pid—Confecția. întâlnirea s-a 
încheiat cu un rezultat 
egalitate i 15—15. în meci res
tanță s-au întâlnit echipele 
Sonfecția și Șa sp. nr. 2. Sco
rul î 31—12 pentru (Sonfecția.
Iată cum arată clasamentul 
final al competiției:

1. Progresul
2. Universitatea
3. Rapid
4. Confecția
5. l.E.F.S.
6. Șc. sp. nr. 2

10 7 
io 7 
io 6 
10 4
10 2
10 1

1
1
2
1
1 
o

de

171:13O 
184:138 
163:140 
157:139 
112:140 
129:229

15
15
14

9
5
2

GH. DINU-corespondent

Sîmbătă și duminică, în cea 
mai rapidă piscină a țării, nu
meroși campioni și record
mani ai României vor lua pri
mul start într-un concurs de 
amploare. Pe blocstarturile 
bazinului de 25 m din Reșița 
vor urca aproape 50 de spor
tivi din București, Cluj, Timi
șoara, Tg. Mureș și Sibiu, că
rora li se vor alătura cei mai 
buni înotători din localitate.

KEMUS DRAGUȘANU 
NU ARE SECRETE...

„Sintem în plină perioadă 
de pregătire, în care accentul 
cade pe acumulările cantitati
ve — ne-a declarat.,antrenorul 
dinamoviștilor, R. Drăgușanu. 
Concursul de la Reșița nu re
prezintă pentru noi un scop în 
sine și deci nici nu mă aștept 
la performanțe spectaculoase. 
Totuși, vreau să remarc for
ma bună a Cristinei Balaban, 
care în acest an va înota doar 
în probe de craul și mixt. Ea 
este capabilă la ora actuală de 
timpi in jurul a 4:55,0 Ia 400 
ni liber și 2:35,0 la 200 m mixt. 
Nicoleta Ștefănescu poate 
coborî sub 1:11,0 la 100 ni și 
2:38,0 la 200 m delfin, iar Dio-

MORARU ȘI SLAVIC —
ATUIRILE CLUBULUI

STEAUA

într-un ritm de două antre
namente zilnice se pregătesc 
și elevii prof. Gh. Dimeca. 
„Cel mai în formă — este de 
părere antrenorul steliștilor, 
pare să fie Vladimir Morarii. 
Cursa de 400 m liber, în care-1 
va întâlni pe mai tânărul său 
rival, Eugen Aimer, promite 
să fie punctul de atracție al 
concursului de la Reșița. Și 
pentru a cîștiga această probă 
va fi necesar un timp in jurul 
a 4:23,0—4:24.0. Cît privește pe 
Marian Slavic... Ei bine, să nu 
vă surprindă dacă de data a- 
ceasta îl va învinge pe Schier 
(actulaul campion și record
man al țării), cobori iul chiar 
sub 55 de secunde ! El are încă 
mari resurse pentru a înota 
și cursa de 200 m în apropie
rea celor două minute. în ori
ce caz, recordurile țării la a- 
ceste două probe nu mai au 
multe zile de trăit..."

a. v.

Meciuri disputate

tehnice : T. 
III D. Vicol., 
II Gh. Radu, 
I I. Cristea,

in campionatul seniorilor
A treia reuniune pugilistjcă 

a seniorilor care își dispută 
intiietatea în campionatul re
publican, etapa pe municipiul 
București, s-a bucurat de un 
interes major din partea pu
blicului spectator, care a um
plut sala Casei de cultură a 
tineretului din strada Turturele. 
Iată rezultatele 
Costache b. ab. 
C. Coman b. ab. 
L. Gheța b. ab.
I. Ștefan b. p. P. Brînduș, I. 
Sabău b.p. Gh. Popa, Gh. Boț 
b. p. N. Roșu, M. Ciocan b. 
dese. II N. Lazăr, Șt. Stingă b. 
p. N. Andrei, M. Budu b. dese. 
III R. Alexiu, T. Nebunolu 
b. p. Gh. Manea, I. Pascu b. p. 
Al. Belcea. Boxerii N. Păun și 
FL Bordeianu cîștigâ prin ne- 
prezentarea adversarilor. Ur
mătoarea gală va avea loc astă- 
aearâ, de la ora 19, în sala de 
festivități a Casei da cultură 
din sectorul V, calea Șerban 
Vodă 225.

FLORIN SANDU
AUREL PĂPĂDIE

•orespondenți

BOBURILE DIN NOU
PE PÎRTIA DE LA SINAIA

El
SINAIA 20 (prin telefon). 

— După o întrerupere de 5 
zile, cauzată de vremea nefa
vorabilă, azi (n.r. — ieri) s-a 
reluat activitatea pe pîrtia de 
bob din localitate. Comisia de 
organizare a întrecerilor a a- 
preciat, după ce a verificai, 
minuțios starea întregii pîrtii, 
că se pot efectua coborîri în 
condițiuni bune pînă la ieși
rea din virajul 8, adică pe o 
porțiune de aproximativ 1 000 
de metri. Imediat după aceas
ta, și după ce s-au montat in
stalațiile de cronometrare la 
acest punct al pîrtiei, au în
ceput coborîrile de antrena
ment. Cele 16 echipaje pre
zente la Sinaia au efectuat în 
cursul dimineții cite două co- 
boriri cronometrate, după 
consumarea cărora primele

locuri au fost ocupat!» în or
dine de i 1. Stoica — Lospă 
(C. Sp. Sinaia) 104 sec. șl 13 
sutimi ; 2. Nedelcu — Cernlu 
(A.S.A. Brașov) 104,42 ; 3—4. 
Niculescu — Cristea (C. Sp. 
Sinaia) și Stavarach» — Căpi- 
tanu (Voința București) 105,04.

Ținînd seama că există con- 
dițiuni bune de desfășurarea 
întrecerilor, organizatorii au 
hot'ărît ca mîine (n.r. — azi) 
să înceapă disputa din cadrul 
campionatului național. Așa 
îneît vineri vor avea loc pri
mele două coborîri, iar sîm- 
bătă celelalte două, atît în 
campionatul național de se
niori cît și în cel de tineret, 
pentru fiecare întrecere ur- 
mînd a se face clasamente se
parate. în cazul cînd timpul 
va fi favora'bil, atunci pentru 
duminică dimineața au fost 
programate întrecarile din ca
drul „Cupei Bucegi“, la care 
vor lua parte majoritatea ho
herilor ce și-au disputat în- 
tîietatea în campionat

I
Ml HAI BOTA — corespondent

Spartachiadei de iarnă Â
a vînătorilor de munte

PREDEAL, 20 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). — Joi, în ziua 
a doua a Spartachiadei de iarnă 
a vînătorilor de munte, s-au dis
putat probele de coborire și de 
biatlon. Pe pîrtia Clăbueet s-au 
avîntat 35 de specialiști ai probe
lor alpine, de-a lungul unul tra
seu măsurînd peste 1 500 m lun
gime, cu o diferență de nivel de 
circa 400 m. Cursa a lost domi
nată de reprezentanții lotului Ca- 
raiman, cana au ocupat locul I 
In ambele categorii, prin loco
tenentul Florentin Trușcă (timp : 
1:59,00) și, respectiv, caporalul 
Mihai Secul (timp : 1:46,07).

O luptă deosebit de dîrză s a 
dat pentru ocuparea locurilor 
fruntașe tn proba de biatlon, pe 
care au găzduit-o pîrtia șl poligo
nul din Pollștoacă. Concurentil 
au parcurs 15 km, efectuînd cita 
o tragere Ia fiecare buclă de 5 km. 
La capătul întrecerii, locurile I in 
cele două categorii le-au revenit 
locotenentului Mlhal Burlacu (lo
tul Caralman) cu timpul însumat 
lh 48.11 șl, respectiv, soldatului 
ion^cintuleț (lotul Carpațl) — lh

Vineri au loa ștafeta militară 
(la ora 0, pe traseul din Pollș
toacă) șl manșa a doua a slalo
mului special (pe pîrtta Clăbueet, 

‘la ora 9,30).

P. VINTILA >

CUPA FEDERAȚIEI
EA BIATLON

Concursul de biatlon dotat 
cu „Cupa Federației** a avut 
loc miercuri (și nu joi, cum a 
fost planificat) la Poiana Bra
șov și a constituit o ultimă ve
rificare • sportivilor noștri 
Înaintea campionatelor mondi
ale de la Zakopane. Specialiștii 
acestei spectaculoase probe, se
niori șl tineret, și-au disputat 
cu ardoare Intiietatea.

Rezultate tehnica : teniori, 1. 
Gh. Cimpola (A.S.A.) 32,44 (0),

N. Bărbășescu (ASA) 33,22(0), 
I. Țeposu (Dinamo) 33,34(0), 
G. Vllmoș (Dinamo) 33,58(0), 
C. Carabela (ASA) 34,08(0), 
Gh. Cercel (ASA) 36,41 (1

2.
3.
4.
5.
6.
tură), 7. I. Funieru (CI. sp. Si
naia) 37,37(0), 8. V. Nărea (Stea
gul roșu) 39,19(3), 9. N. Țeposu 
(Steagul roșu) 40,59(5). Tineret: 
1. I. Mîrzea (ASA) 33,23(0), 2. 
V. Fontana (ASA) 35,07(0), 3. 
D. Soiu (ASA) 35,38(0), 4. N. 
Horga (CI. sp. Sinaia) 35,53 (0), 
5. N. Secărea (Steagul roșu) 
36,58(1), 6. C. Șovăilă (CI. sp. 
Sinaia) 37,41(1), 7. 1. Benga
(Tractorul) 38,19(2), 8. Alex.
Szabo (Dinamo) 38,42(3), 9. I. 
Olteanu (Dinamo) 40,09(3), 10. 
Gh. Varză (Steagul roșu) 42,27 
(6).
C. GRUIA — coresp. principal

SPORTIV INTERN
(Urmare din pag.

agendă : 
de mare

1)

predelene. Pe 
două întreceri 
tanță pentru schiul nostru. Pri
ma anunță finalul unei splen
dide acțiuni inițiată în sportul 
studențesc: „Cupa U.A.S.R.". 
Pînă acum — 6 000 de partici
pant!. Sîmbătă și duminică — 
finala cu peste 300 de concu- 
renți, cu un Carnaval pe schi
uri, cu multă voioșie șl, ar fi 
de dorit, cu puternic ecou în 
rîndul studenților car» încă 
n-au cunoscut frumusețea aces
tui sport. Cea de a doua com
petiție, campionatul național de 
juniori la probele alpine și fond, 
va arăta, desigur, în primul 
rînd, tehnicienilor cum stăm cu 
„schimbul de mîine". Ce bine 
ar fi ca — fără concesii de exi
gență — aceștia să poată a- 
corda note mari !

★
Campionatele republicane ale 

seniorilor — chiar cu acele e- 
tape „calme** — își păstrează 
magnetismul. Tribunele au re
început să fie pline ; poate și 
pentru că suporterii așteaptă să 
vadă cum a acționat pauza de

alte 
impor-

iarnă în valoarea echipelor pre
ferate.

• Baschetul masculin își 
continuă departajarea valorică. 
Două din echipele angajate tn 
lupta pentru titlu: Rapid — 
Dinamo alcătuiesc capul de a- 
fiș al etapei. în schimb, încă 
prea multe formații care nu se 
pot îndepărta din zona lanter
nei roșii. Și asta, spune, totuși, 
ceva despre calitate.

• Din nou pe arenele de po
pice. Reluarea campionatului — 
reamintim că este vorba de edi
ția inaugurală 
programează 
mare interes : 
— Voința Tg. 
pid București 
București (m). 
bitorll foarte numeroși ai aces
tui sport vor fi tentați să ur
mărească, în primul rînd, lupta 
pentru titlu. Jucătoarele de la 
Laromet București nu sînț, deo
camdată, amenințate șl mal 
mult ca sigur că își vor păstra 
primul loc în clasament. în
trecerea echipelor masculine 
reîncepe însă de la duelul di
rect : Petrolul Ploiești — Voința

a competiției — 
două jocuri de 
Rapid București 
Mureș (f) și Ra- 
— Constructorul 
Dar, desigur, lu-

Tg. Mureș, prima formație pe 
poziție de lider, dar la egalitate 
de puncte cu cea de a doua.

• Prima etapă a returului în 
campionatul masculin 
lei; a doua întâlnire a 
lor feminine. Poate că 
bui reliefate partidele 
— Politehnica Cluj, < 
Brăila — Politehnica 
(m), Penicilina 
București, Farul — Rapid, 
Timișoara — „U“ Craiova (f). 
Voleiul ne-a obișnuit însă cu 
surprize și de aceea credem că 
întreaga etapă trebuie urmărită 
cu același volum de interes. Nu 
o dată, meciuri fără „pretenții** 
au oferit spectacole de calitate, 
așa că...

de vo- 
echipe- 
ar tre- 
Dinamo 

Celuloza 
Galați 

Medicina 
„U“

★
celelalte competițiiDintre

rețin atenția concursul atletic 
de sală d-otet cu „Cupa Steaua" 
(ce alte plăcute surprize ni se 
vor oferi 7) șl întrecerea de 
înot de la Reșița care va reuni 
aproape toate elementele valo
roase din întreaga țară (în cea 
mai rapidă piscină se vor des
fășura, oare, și cele mai rapid» 
curse 7). ----
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A

înnoiri 
la

Sf. Gheorghe
(Urmară din pap. 1) 

maclu, Gurău și alțl atleți de 
frunte ai țării la o serie de 
competiții internaționale. A- 
cum, sînt numai profesor și 
ceea ce aș putea spune e că 
..înnoirile" din orașul natal n-au 
caracterizat numai atletismul, 
ci șl handbalul, gimnastica, vo- 
ftiul și alte discipline. D» la 
două terenuri de tenis și unul 
d« fotbal cite existau in oraș 
Înainte de 23 August 1944, ge
nerațiile tinere de sportivi au 
la dispoziție un stadion cu 
pistă și sectoare de atletism, 
vestiare și dușuri cu apă cal
dă. precum și alte complexe și 
terenuri de sport. Sînt infor
mat că în curînd vor începe la 
stadion lucrările de construcție 
a unei săli cu dimensiuni de 
70/20 m pentru sporturile in
dividuale. Remiza din locali
tate va fi transformată în hală 
de jocuri. Tot la stadion este 
aproape gata un vestiar des
tinat atleților iar multe școli 
și întreprinderi ișl vor ame
naja noi terenuri simple. A- 
cestea sînt numai cîteva din 
amenajările care vor apare pe 
harta orașului. De drag să 
faci. în asemenea condiții, an
trenament. Atleții mei, de •- 
xemplu, au la dispoziție sulițe 
și ștachete de metal, pantofi 
speciali, mingi medicinale de 
diferite mărimi, greutăți și alte 
materiale de pregătire la care 
generațiile vîrstnice nici nu vi
sau.

Să recapitulăm : înainte exis
tau la Sf. Gheorghe două tere
nuri de tenii fi unul de fotbal. 
Reședința județului Covasna are 
astăzi un ttadion cu o capaci
tate de 5 000 de locuri, două 
complexe sportive, două arena 
de popice, patra terenuri de 
fotbal, iar liceele și toate șco
lile generale dispin de săli de 
gimnastică sau de diverse in
stalații în aer liber.

Și acesta e doar începutul.-,

UN NOU CENTRU 

DE CULTURISM
în București s-a deschis un 

nou centru de culturism. El 
funcționează zilnic între ore
le 9,30—13 în sala de haltere 
a clubului Progresul din str. 
dr. Staicovici, sub conducerea 
antrenorului Gh. Apostol.

Măsuri importante
Sîntem informați din Arad 

că noua conducere tehnică a 
echipei divizionare, Vagonul, 
este formată din Fr. Dvorjac — 
coordonator, Marcu Rusalin — 
antrenor principal șl Dușan 
Radin — antrenor secund.

Ni se aduce, de asemenea, 
la cunoștință că trei din ju
cătorii lotului arădean au fost 
suspendați pină la sfirșltul 
campionatului: Arghlșan șl
Chlvu, pentru viață nesportiva, 
șl Matușinca, pentru lipsă de 
intere* în pregătire.

Totodată, noii antrenori ai

Agenda pregătirilor
MECI INTERNATIONAL 

LA REGHIN

în cadrul pregătirilor pen
tru reluarea campionatului, 
formația de divizie C, AVIN- 
TUL REGHIN va juca dumi
nică un meci internațional cu 
echipa cehoslovacă, DUKLA 
BANSKA BYSTRICA, care 
întreprinde un turneu în ța
ra noastră. Recent, Avîntul a 
susținut o partidă amicală cu 
liderul seriei a Il-a (div. B), 
C.F.R. Cluj, partidă încheiată 
cu scorul de 1—1. Golurile au 
fost înscrise de Al. Vasile 
(C.F.R.), respectiv, Kosulnicki. 
Antrenorul echipei din Re
ghin, prof. Ion Butiurcă, dis
pune de următorul lot de ju
cători: A. Grias, A. Kovacs, 
I. Crîșan, A. Fazakas, F. Ro
di, O. Crișan, T. Marin, P. 
Pop, A. Sîrb, M. Moldovan, L. 
Serfozo (unul dintre cei mai 
eficaci atacanți ai diviziei C, 
în tur a marcat 12 goluri), B. 
Kosulnicki, A. Csete. ba aceș
tia sa mai adaugă juniorii Z. 
Vaida, C. Deac, T. Balint, L. 
Katona (15 ani), M. Marian, 
F. Wirner șt L Szekely.

C. TINCA-coresp

METALUL TR. SEVERIN 
PROMITE—

Formația divizionară B (lo
cul 4 în seria a II-a) se an
trenează cu multă seriozitate, 
de mai bine de o lună. Zilele 
trecute, metalurgiștii severi
neni au susținut un util 
meci de verificare cu divizio
nara C, Progresul Strehaia. 
Severinenii au prestat un joc 
vioi și, în ciuda terenului des
fundat, au cîștigat cu scorul 
de 2—0, prin punctele înscrise 
de Bolohan și Prodan. Scorul 
putea fi și mai concludent, 
dar înaintașii Metalului au

la Vagonul Arad
Vagonului au promovat în lotul 
primei echipa patru jucători ti
neri : extrema-dreaptă Mertes 
(18 ani), atacantul Pop (18 ani), 
mijlocașul Jurci (20 ani) — 
venit de la Rapid-tineret șl 
portarul Ntdelea (20 ani), fort 
la Politehnica Timișoara.

CHIMIA FĂGĂRAȘ-METROM BRAȘOV. 0-0
Pe un teren desfundat, s-a 

disputat la Făgăraș întâlnirea 
amicală de fotbal dintre for- 

ratat numeroase ocazii, prin
tre care și un penaltl I

M. FOCȘAN-eoresp.

MEDICINA TG. MUREȘ VREA 
SA SE REABILITEZE

„Campioana" meciurilor nu
le din seria a VIII-a (div. C), 
Medicina Tg. Mureș (în tur 
studenții au terminat la ega
litate 8 din cele 15 meciuri !) 
vrea să se reabiliteze în fața 
numeroșilor săi suporteri 
practicînd în retur un fotbal 
mai bun decit în meciurile 
din toamnă. Antrenorul C. 
Francisc a întocmit un pro
gram de antrenament care s-a 
intensificat la începutul aces
tei luni. Au avut loo și pri
mele meciuri de verificare (eu 
Gloria Tg. Mureș 8—0, cu Vii
torul Tg. Mureș 4—1 și Cioca
nul Tg. Mureș 4—3). La lotul 
care a fost folosit în tur li se 
vor adăuga al ți jucători, cum 
sînt Trombițaș (provine de la 
A.S.A. Tg. Mureș — juniori). 
Meszaroș (nu a foet legitimat 
pînă acum) și Jama ta (a ju
cat într-o echipă din campio
natul județului Bihor).

I. PAL'Ș-eoresp. principal

Miercuri, pe Giulești

Rapid—Dukla Praga
La mijlocul săptâmînii 

viitoare, iubitorii fotbalu
lui din Capitală vor putea 
asista la un meci care se 
anunță deosebit de atrac
tiv : RAPID — DUKLA 
PRAGA.

Meciul se desfășoară 
miercuri pe stadionul Ciu
lești, cu începere de la ora 
15,30.

F.C. ARGEȘ - ELECTRONICA 
BUCUREȘTI 2-1 (0-0)
Pe terenul din Topoloveni

— în excelente condiții de joc
— F. C. Argeș—Electronica 
București: 2—1 (0—0). prin go
lurile marcate de Radu (min. 
50) și Olteana (min. 85) pentru 
divizionara A, respectiv Lazir 
(min. 87).

L FEȚEAN’V — coresp.

mâți* locală Chimia și Metrom 
Brașov. Meciul ■-* încheiat eu 
un rezultat alb: 0—0. Jucătorii 
ambelor formații nu s-«u me
najat, d au luptat cu multă 
ardoare. In repriza secundă 
gazdele au avut mai multe 
ocazii de gol, dar el* au fost 
ratate copilărește de Drăgol și 
Lechiță.

V. LAZAB-coreep.

DOMIDE,

ÎNTRE STADION Șl SCENĂ
Bum ne aflăm în preajma 

noii stagiuni fotbalistice, aș 
dori să împărtășesc și eu cî
teva gînduri, nu cu veleitățile 
unui specialist în materie, ci 
ca un spectator care nutrește 
o veche și statornică dragos
te pentru așa-numitul sport 
cu balonul rotund.

Este Îndeobște cunoscut că 
atît pe stadioane, rit și în 
fața micilor ecrane, audiența 
actorilor este din c* în ce 
mai mare, că echipele noas
tre cunosc In persoana aces
tora suporteri entuziaști, con
secvenți și fideli.

Gred că explicați* Interesu
lui manifestat de actori pen
tru fotbal, o aflăm și In plu
ralitatea de contingențe care 
există Intre stadion și scenă.

In primul rind. atât parte
nerii de pe podiumul unui 
teatru, cit și cei de pe gazo
nul stadioanelor au în vedere 
— c* scop final — spectaco- 
Iul.

Aspirațiile, atfi ale unor» 
cit și ale celorlalți sir.t (sau 
ar trebui să Ce) realizarea 
unor astfel d* spectacol* care 
să producă In rtalur-1 a*u în 
tribune reacții de entuziasm. 

de admirație, de bucurie și 
emoții estetice.

Din experiența noastră tea
trală dintotdeauna a rezultat 
că nicicînd un colectiv artis
tic n-a înregistrat o reușită 
atunci cînd la baza procesu
lui de creație a guvernat o 
concepție eronată, • metodă 
de lucru anarhică, un stil su
perficial.

Atunci cînd regizorul în
tocmește o bună distribuție 
a rolurilor. înseamnă că a 
stabilit și premisele succesu
lui.

Ce înseamnă o bună distri
buire în teatru ?

Pentru un roi sau altul, ac
torul cel maj potrivit, capabil 
să ducă pină la capă; — cu 
strălucire — sarcina artisti
că încredințată.

Goncesiile sau chiar aproxi
mațiile In distribuție duc — 
în cele mai fericite cazuri — 
la rezultate aproximative. Or, 
aproximațiile în artă — fie ea 
teatrală sau fotbalistică — 
creează nota de mediocritate, 
spre insatisfacția publicului

Cu alte cuvinte, și în fotbal 
distribuirea .rolurilor* celor 
unsprezece „actor:* trebuie 
făcută în așa fel, tacit fiecare 
dintre ei să apară în postura 
cea mai bună.

O dată fixate rolurile. în
cepe perioada cea mai grea 
pe care o cunoaște întregul 
proces de realizare a specta
colului. Un proces febril care 
reclamă — metodic — con
centrare, efort» transpirație, 
căutări, gîndire, toate înca
drate într-o disciplină din
tre cele mai viguroase. Un 
text bine aprofundat, stabili
rea relațiilor scenice dintre 
parteneri, o perfectă condiție 
fizică vor avea ca rezultat 
spectacolul mult dorit <3u cît 
efortul la repetiții sau antre
namente a fost mai mare, cu 
atît el va fi mai redus în 
timpul spectacolului sau me
ciului. O dată stăpînite toa
te mijloacele de expresie sau 
tehnice, își poate face loc în 
mod relaxat fantezia, crea
toare de dantelări subtile 
care conferă spectacolului o 
atracție și savoare în plus.

Pomenind mai sus despre 
condiția fizică a actorului, 
n-am făcut nicidecum o afir
mație hazardată.

Repertoriul, în general, sau 
marele repertoriu. în special, 
nu poate fi susținut decît de 
actori care se bucură de o 
excelentă condiție fizică. 
Luxul unei nopți pierdute a- 
iurea, în preziua unei repeti
ții sau spectacol, este nefastă 
atît pentru interpretul în cau
ză cît și pentru toți partene
rii săi de joc. Viața extratea- 
trală cît — și mai ales — 
viața extrașportivă, trebuie 
foarte atent dozată.

Excesul de nopți nedormite, 
excesul de alcool, fumatul e- 
xagerat se răzbună atît în 
cariera unora cît și a celor 
lalți.

Un actor extenuat este lip

sit de concentrare, slăbește 
tensiunea întregului joc. se 
bîlbîie continuu, .pasează* 
partenerului replici impre
cise și lipsite de .adresă". în
tre coechipieri se marchează 
un... gol. Un goi însă — în 
acest caz — cu totul și cu 
totul nedorit.

Teatrul și fotbalul româ
nesc au înscris în decursul 
timpului nume de actori și 
jucători mari, prestigioși. U- 
nii dintre ei au constituit e. 
xemplare profiluri profesio
nale și etice.

Referindu-mă la teatru, ge
nerații de actori (vorbesc de 
cei conștienți) au avut un cult 
pentru marii lor înaintași i 
Nottara, Demetriad, Soreanu, 
Liveacu, Ion Manolescu etc. 
Gare erau, de fapt, virtuțile 
acestor predecesori de presti
giu i dragostea fierbinte pen
tru teatrul românesc, munca 
pasionată, disciplina liber 
consimțită, punctualitatea, stu
diul perseverent, simțul de 
responsabilitate, respectul fa
tă de public, o comportare e- 
tică exemplară. Nu beția suc
cesului. ci modestia adevăra
tă, nu culcatul pe lauri, ci 
angajarea continuă.

Oare mari jucători ca Bjn- 
dea, David, Dobay, Petschovs- 
chi, Voinescu, Constantin etc. 
nu reprezintă pentru genera
țiile actuale de fotbaliști niș
te modele vrednice de urmat?

Avem astăzi un imens lot 
de jucători talentați și chiar 
foarte talentați. Din păcate, 
lipsiți însă de o complexitate 
de însușiri profesionale și 
morale. Adeseori m-em gîndit 
cum anume pot fi întrunite 
într-un singur jucător cali
tățile unilaterale, dar eviden
te pe care le posedă fiecare 
jucător în parte.

Sînt mereu tentat să am în 
fața mea imaginea unui ju
cător complet care să poarte 
pe umerii săi capul (și la 
propriu și la figurat) lui Gon- 
stantin, să aibă ardoarea lui 
Oaidă, vrednicia lui Godreanu 
sau Tufan, noblețea lui Ma- 
teianu. tehnica centrărilor lui 
Pîrcălab, suplețea lui Dumi- 
trache, puterea de șut a lui 
Dinu, conduita etică a frați
lor Nunweiller și modestia 
lui... Mîndru.

Desigur, o astfel de aspira
ție este greu de realizat, dar 
nu mj se pare de domeniul 
inaccesibilului.

Gu un mare coeficient am
biționai, cu perseverență și 
cu mult, mult efort se pot 
contura — cred — asemenea 
individualități.

Fie ca în stagiunea care se 
apropie să asistăm ia o mare 
dispută, în care obiectivul 
primordial să-l constituie 
spectacolele de înalt nivel 
tehnic și artistic.

Chirii ECONOMU 
artist emerit

INOUSIRIJ SlRMEI C. TURZII-

FRANȚA A FĂCUT UN SALT
DE 13 LOCURI DATORITĂ CICLISMULUI!

• Italia a suportat ,,consecințele" succesului 

repurtat de „cocoșul galic" • Campioni la

„masa verde

ciclismului" ?

"... • „Țara lalelelor" 

0 Singur la Mexico!
sau „țara

N
u este un secret faptul 
că ciclismul nu face 
parte din prima cate
gorie a sporturilor o- 
limpice, în care, după 
părerea noastră, se a- 

flă... numai atletismul. Cu toate 
acestea, el cunoaște, in mod e- 
vident, o ascendență șl în cadrul 
Jocurilor Olimpice, competiție 
considerată, pe bună dreptate, 
cea mai mare confruntare mon
dială a elitei sportului amator. 
Mărirea numărului de probe, prin 
introducerea în program a între
cerilor de 100 km contratimp pe 
echipe (1960) și a urmăririi indi
viduale (1964), atestă interesul or
ganizatorilor J.O. față de sportul 
cu pedale șl, implicit, pe cei al 
lumii sportive. La dezvoltarea pe 
care ciclismul o cunoaște — nu 
numai în Europa, ci și în întrea
ga lume — este firesc să fie așa.

Răspîndirea sportului pe două 
roți in Australia, în America de 
Sud și în cea de Nord, în Asia și 
în Africa n-a dus, totuși, Ia de
tronarea europenilor din fruntea 
clasamentelor olimpice și mondi
ale. Țările în care acest sport are 
o mare tradiție domină încă au
toritar activitatea competițională. 
Cicliștii lor pierd un titlu sau două 
la mondiale, două sau trei medalii 
la J.O., sînt învinși uneori în ma
rile Întreceri rutiere dar bilan
țul general — cu toată ofensiva 
țârilor în care acest sport al ti
nerilor curajoși a căpătat o vi
goare deosebită — le rămine neț 
favorabil.

Ciudad de Mexico a confirmat 
— dacă mai era nevoie — toate 
acestea. Franța — țara în care a 
luat ființă, cu 100 de ani în urmă, 
ciclismul competițional, țara cu 
sute de mii de alergători și cu 
peste 5000 de întreceri organizate 
anual — și-a salvat onoarea in 
arena olimpică tocmai datorită 
sportului cu pedale, cei peste 200 
de sportivi francezi prezenți la 
J.O., care au luat startul la atle
tism, înot, scrimă, călărie, box 
etc., n-au reușit să obțină decit 
3 medalii de aur și Franța s-ar 
fi aflat în clasamentul (neoficial) 
pe națiuni, doar pe locul 19... 
Cele 4 locuri i cucerite de cicliș
tii săi au însemnat insă un imens 
balon de oxigen, datorită căruia 
delegația purtînd pe ecuson „co
coșul galicw a putut să urce pe 
scara valorilor pînă la locul 6 ! 
A fost prinosul de recunoștință 
pe care sportul lui „papa Des- 
grange*4 l-a adus Franței în anul 
jubiliar 100.

Așadar, din 7 medalii de aur 
cite conferă ciclismul la J.O. — 4 
se află în patrimoniul sportiv 
francez. Rebillard, Tren tin și Mo- 
relon au cîștigat titlurile olimpice 
la 1000 m cu start de pe loc, vi
teză, tandem viteză și urmărire 
individuală, adică la 4 din cele 
5 probe de velodrom. Trentin și 
Morelon, deși relativ tineri, au 
experiența Olimpiadei de la To
kio și a cîtorva ediții ale cam
pionatelor mondiale. Scăpați de 
concurența belgianului Patrick 
fiercu (trecut la profesionism), 
ei și-au putut exploata la ma
ximum resursele. Nu este de ne
glijat nici stagiul îndelungat pe 
care cei doi ași ai ciclismului 
francez l-au făcut la altitudine 
pentre a se acomoda cu atmos
fera de Ia Ciudad de Mexico. Ti- 
nărui lyonez Rebillard a fosț o 

surpriză, de fapt un diamant 
șlefuit de maeștrii francezi, un 
sportiv cu o forță care-1 impune 
direct în arena marilor vedete.

Delegația cicliștilor francezi a 
avut însă și decepții. Ne referim 
la întrecerile de șosea, în cadrul 
cărora n-au realizat mare lucru: 
un loc 4 — prin Abrahamian — 
în cursa individuală de fond. In 
acest caz, s-ar putea să fie vor
ba de o greșeală a antrenorului 
Robert Oubron care — împotriva 
opiniei directorului educației fi
zice și sportului din Franța, di. 
M. Crespin — a angajat echipa 
de fond, chiar în preajma J.O., 
într-o competiție de lung kilome
traj : „Tour de l’Avenir*. Parti
ciparea la acest maraton a lăsat, 
se pare, urme de oboseală greu 
de șters în scurta perioadă care 
mai rămăsese pînă la startul din 
Mexic. Cînd însă ciclismul a în

OMENTARII OLIMPICE
semnat atit de mult pentru dele
gația olimpică franceză, este fi
resc ca unele eșecuri de moment 
să se bucure de clemența dirigui
torilor...

Cei care au suportat consecin
țele succesului francez au fost 
italienii. Neputînd stopa exodul 
amatorilor de real talent spre 
profesionism, «quadra azzurra a 
trebuit să se recunoască învinsă. 
Plecată la J.O. cu speranțe mari, 
s-a mulțumit în final doar cu ti
tlul lui Vianelli, obținută in ultimă 
instanță, adică exact cînd s-a tras 
cortina peste întrecerile sportului 
cu pedale. Insuccesul, real, nu 
poate duce insă la concluzia câ 
ciclismul italian și-a pierdui din 
forță.

Danemarca a cîștigat titlul o- 
limpic la urmărire pe echipe la 
„masa verde*. Echipa R.F. a Ger
maniei — categoric cea mai va
loroasă dintre participante — s-a 
dovedit mai puțin bine pregătită 
la capitolul „regulamente*. Cmd 
cursa era aproape de sfirșit, c*nd 
victoria nu le maj putea scăpa, 
pistarzii din R.F. a Germaniei 
și-au permis un gest sancționat 
sever de către regulament : îm
pingerea coechipierului. Chiar 
dacă Congresul F.I.A.C., de la 
Geneva ie-a conferit medaliile 
de argint, cert este că reprezen
tații R.F. a Germaniei au pierdut 
un titlu pe care-1 meritau. 11 me
ritau pentru faptul că de mai 
multă vreme această echipă do
mină întrecerile internaționale, 
pentru că chiar la Ciudad de Me
xico ea a realizat timpi de ex
traordinară valoare. Dar...

Echipa Olandei și-a reeditat 
succesul de la Tokio, cucerind 
din nou titlul in proba de 100 
km contratimp. Mulți comenta
tori au fost tentați să considere 
acest rezultat ca o mare surpriză. 
„Clanul* Petterson revendica pen
tru Suedia medalia de aur și cum 
cci 4 frați fuseseră încununați 
campioni mondiali în 1967 chiar 
in Olanda, la Heerleu, nimeni nu 

se îndoia că ei vor izbindj >i la 
Olimpiadă. Dacă lucrurile n-au 
stat așa nu înseamnă că Olanda 
este o apariție meteorică în ci
clism. poate, chiar mai mult de
cît alte țări, ea are dreptul să 
emită pretenții Ia cele mai înalțe 
onoruri în sportul cu pedale. Bi
cicleta face parte din peisajul 
Olandei, ea poate fi intîlnită pre
tutindeni, în orașele mari ca și 
în cele mici, fiind folosită de oa
meni de toate vîrstele. Olanda a 
ținut seamă de rezultatele cerce
tărilor oamenilor de știință. După 
cum se știe, un grup de savanți 
francezi au desemnat ciclismul 
și tenisul ca sporturile cu cea 
mai mare pondere în menținerea 
sănătății, discipline ce pot fi 
practicate de la cea mai fragedă 
vîrstâ pînă la adinei bâtrîneti. 
Un cardiolog american de vază, 
dr. Paul D. White, susține că ci
clismul previne maladiile cardia 

ce și personal practică acest 
sport împreună cu un mare grup 
de adepți ai teoriei sale. Nume
roși alți oameni de știință vor
besc despre eficacitatea ciclismu
lui ca mijloc de recreare, de u- 
tilă și plăcută petrecere a tim
pului liber. Cunoscînd toate a* 
cestea, olandezii au adoptat ci
clismul ca un veritabil sport na- > 
țional. Din numărul mare de 
practicanți al cicloturismului. în 
mod firesc, se evidențiază ple
iade de talente autentice. Printre 
exponenții de vază ai spartului 
cu pedale din Olanda se află Jan 
Janssen — cîștigâtorui „Turului 
Franței» din 1968, precum și o ; 
serie de campioni mondiali și o- i 
limpici. la pistă șl la șosea. Nu 
este vorba, deci, de nici o sur
priză, ci de o onoare pe care ci
clismul olandez o merită cu pri- . 
sosință.

Sportul nostru cu pedale a fost 
reprezentat simbolic la Ciudad de | 
Mexico. Emil Rusu — singurul 
care a făcut deplasarea — și-a 
încercat norocul (expresia este 
exagerată, dar nu prea depărtată 
de adevăr) la urmărire individu
ală și la fond. In proba de ve
lodrom el a îmbunătățit substan
țial recordul național, dar a fost 
scos din competiție din seriile e- 
liminatorii. Este drept că aceeași 
soartă a avut-o și campionul o- 
limpic si recordmanul mondial 
Jirî Daler, dar aceasta nu contri
buie cu nimic la îmbunătățirea 
situației lui Emil Rusu.

Lucrurile n-ar fi încă atît de 
supărătoare dacă, măcar acum, 
s-ar învăța ceva din acest nereu
șit experiment.

★
De alte aspecte — organizatori

ce șl tehnice, de super-recor- 
durile realizate de plstarzl — ne 
vom ocupa într-un articol viitor.

Hristache NAUM

AȘA CUM NU-L CUNOAȘTEȚI... „ir CLUJ 0-2 (0-2)
Scriam în numerele trecute 

ale ziarului nostru despre veș
nic tânărul Lereter, despre 
studentul fotbalist Anca. Rîn- 
durile de astăzi le consacrăm 
unui alt tânăr de mari spe
ranțe, Flavius Domide. Știam 
despre el că sare splendid la 
cap. „Heading-ul lui aminteș
te celebra săritură a lui Ba- 
ratki, nu numai prin buclele-i 
blonde, care se înalță deasu
pra tuturor, dar și prin țișni- 
rea fulgerătoare încheiată prin 
catapultarea mingii !* Este re
marca antrenorului emerit C. 
Braun Bogdan. Ne-a plăcut 
exprimarea metaforică. Golul 
lui Domide din jocul cu Elve
ția a fost o admirabilă ilus
trare Ia temă. L-am urmâr t 
■și în alte meciuri. Finețe, sub
tilitate, degajare Destul ți to
tuși puțin. Pe adevăratul Do
mide, pe cel pe care nu-I 
știam, l-am cunoscut de cu
rînd, într-o zi— primăvăratecă, 
de februarie.

*
întâlnirea nu se bucură de 

un cadru de atmosferă prea 
fericit. Acum o oră, la un Joc 
de antrenament. Domide s-a 
accidentat destul de serios. La 
un atac prin aluneca-e, o bu
cată de țiglă (ah. terenurile 
noastre I) l-a rănit la un ge
nunchi, descoperindu-i la ve
dere rotula 1 Deși (știu) are 
dureri atroce, încearcă să zim- 
bească. Bravadă copilărească. 
Plăcută, totuși, la wedere.

— In citeva zile a trecut. 
Bine că nu sîntem in timpul 
campionatului !

♦
Variații pe o singură coa

dă i fotbalul. „Ce înseamnă 
pentru mine U.T.A- ? Ceea ce 
înseamnă pentru un fiu mama, 
tata și bunica. Și frațit La 
U.T.A. am crescut și am a- 
juns fotbalist. Iar la coechi-

Rapid a debutat 
cu o victorie in Liban

BEIRUT, 20. - Echipa de 
fotbal Rapid București și-a în
ceput joi după-amiază turneul 
în Liban intilnind la Beirut 
fonnafia locală Nejmeb. Fot
baliștii bucureșteni au debutat 
cu o victorie : 4-2 (2—1).

La 20 februarie a încetat din 
viață, după o grea suferință, 
Liviu Micșan, un harnic și de
votat activist al sportului bănă
țean. Antrenor șl arbitru de 
atletism, membru al comisiei 
județene Timiș, vechi cores
pondent al ziarului nostru, U- 

pieri țin ca la frații mei* (n.a. 
— toți jucătorii U.T.A.-el vor
besc cu vădită dragoste de 
Domide).

★
„N-am faultat în viața mea. 

Nu 1 O dată. Ia juniori, i-ani 
răspuns unui fundaș „rău* la 
a patra talpă consecutivă pe 
care mi-o pusese*.

★
..De mie copil sînt— rapidisL 

Rapidul este marea mea dra
goste platonică. De ce? De 
unde ? Poate de la legendele 
cu Ionică Bogdan și Baratki. 
poate de la unitul" Ionescu- 
Dumitriu.

Sincer vă spun, după ce 
marebez un gol Rapidului. îmi 
pare și puțin rău*.

♦
„Modelul meu tehnic ? 

Bobby Charlton !
Este singurul jucător pe care 

privindu-l am avut senzația că 
omul și mingea fac corp co
mun.

Pentru că întotdeauna am 
acordat o mare atenție sări
turii Ia cap. am să vă mărtu
risesc că am „conspectat" cu 
minuțiozitate știința „hea- 
ding*-urilor a doi maeștri in 
materie : Constantin și Țîrlea'*.

★
— E adevărat că a doua zi 

după meciul cu Elveția ai ju
cat la Arad un meci amical 
oarecare ?

— Da. Deși nimeni nu mi-a 
cerut acest lucru. L-am rugat 
pe nea Coco să mă bage și pe 
mine in echipă. Eram odihnit, 
dormisem bine in vagonul-lit 
cu care călătorisem de la 
BucureștL De altfel, să știți, 
pentru mine tothalul este o 
mare plăcere, o mare bucurie. 
Renunț la el numai cînd sînt 
bolnav.

★
Pe noptiera patului lui Fla- 

vius Domide zăresc o carte 
feschisă. E Minulescu („favo
ritul meu sentimental*). Car
tea este deschisă la ..Romanța 
inimii*. Ultima strofă

„Inimă, ciutura mea.
Dă-ml să beau — dar 

altceva —
C-apa rece |i-au golit-o
Toți cei care ți-au sorbit-o!.„ 
Dă-mi ce mi-ai păstrat doar 

mie —
Dă-mi un strop de apă

vie !.„' 
e Încercuită cu creionul. A- 

viu Micșan a desfășurat o en
tuziastă activitate obștească, 
fiind stimat, iubit, apreciat

Cei care l-au cunoscut își vor 
aminti în persoana Iul un pa
sionat animator al mișcării at
letice timișorene.

cest talentat fotbalist are și- 
apă vie !

★
«Alte activități particulare ? 

Foarte pașnice... Sînt pescar 
de baltă și pe Mureș. „Dau la 
pește* împreună cu băieții lui 
nea Peci. Recorduri persona
le : o mreană de două kilo
grame și o— buză de somn de 
cel puțin 12—13 kilograme!

Sînt, de asemenea, principa
lul coechipier de... joacă al 
fiului meu de un an. Flavius 
Domide II. Ne înțelegem per
fect și intre noi domnește o 
caldă armonie".

★
— Grezi că U.T.A. va lua 

campionatul ?
— Ne vom bate cu toate for

țele pentru victorie 1

Marius POPESCU

MINERUL BAIA MARE-
C.I.L. GHERLA 5-2 (3-1)

Pe stadionul din Gherla s-a 
disputat meciul amical dintre 
C.I.L. Gherla (div. C) și Mi
nerul Baia Mare (div. B). Au 
cîștigat oaspeții cu 5—2. Au 
marcat: Redeș (2), Bohoni (2) 
și Naîmeier pentru oaspeți și 
Săbăslău (2) pentru gazde.

D. VATAN-coresp.

Loto-Pronosport
V-AȚI DEPUS HlLET1NELE 

PRONOSPORT ?
Programul concursului Pro

nosport nr. 8 de duminică «u- 
prinde meciuri interesante și 
echilibrate din campionatul 
italian. -

Vă recomandăm ca înainte 
de a completa buletinele să vă

★ *

AUTUrURISMt 
EXCURSII ÎN 
ITALIA prinQjrt

premii in bani - se extrag
100 numere

Pe un teren desfundat, cele 
două echipe au depus eforturi 
serioase pentru a oferi spec
tatorilor o partidă cît mai ani
mată. Meritul principal a reve
nit oaspeților, care au dovedit 
o condiție fizică mai bună, ob- 
ținînd victoria pe merit. Cele 
două goluri ale partidei au fost 
înscrise de Oprea (min. ii 
Și 28).

L. DONCIU — coresp.

ÎN SALA DE SPORT 
A SCOLII5

Conducerea grupului școlar 
și Liceul industrial București, 
aparținînd Ministerului In
dustriei Alimentare, se preo
cupă de activitatea sportivă a 
elevilor. Ultima acțiune „bi
fată* pe agenda sportivă a con
ducerii (director Andrei Goan- 
țâ. director adjunct Ștefan 
Valeriu) și a prof. Ion Șușe- 
lescu. a fost gala de filme pre
zentată săptămîna trecută în 
sala de sport a grupului șco
lar Elevii au vizionat peli
culele „Campionatul mondial 
din Chile" și „Școala fotbalu
lui". Capul de afiș al urmă
toarei gale este deținut de 
„World Cup ’66". Filmele sînt 
puse la dispoziție de către 
F. R Fotbal 

documentați asupra meciuri
lor, «ițind „Programul Loto— 
Pronosport", «are «uprinde a- 
mănunte asupra echipelor in
cluse în programul de con
curs.

Nu uitați! Azi șt mîine sînt 
ultimele zile pentru depune
rea buletinelor.

*

PUTEȚI C1ȘTIGA :

• AUTOTURISME VOL
GA, DACIA 1100, MOSKVICI 
408 cu 4 faruri și radio, SKO
DA 1000 M B. în număr NE
LIMITAT;

• 10 autoturisme prin tra
gere la sorți)

• 50 excursii în ITALIA 
prin O.N.T.;

• premii în numerar de 
valoare variabilă;

• premii fixe în bani.
Cu 30 lei vă asigurați parti

ciparea la toate extragerile.

Sîmbătă, 22 februarie 1969, 
ULTIMA Zf pentru procura
rea biletelor.
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In căutarea formulelor definitive de echipă
Arătam, în precedentul co

mentariu, că starturile bobului 
ROMÂNIA au stîrnit oarecare 
îngrijorare. La bobul de 2, re
prezentanții noștri aveau tim
puri printre cele mai bune la 
plecare, dar la cel de 4 dife
rența față de fruntași a crescut 
apreciabil. De pildă : miercuri, 
în manșa I România realizase 
5,24, Elveția 5.19, Italia I 5,08, 
Italia II 5,10 și Italia III 5,13 ; 
în manșa a Il-a : România 5,22,

Propuneri românești 
acceptate de comisia 
tehnică F.I.T.A.S.C.

în urmă, la 
o ședință a 
a Federației 
Tir cu Arme 

Vînătoare 
din par-

Italia I și Italia II 5,08, Italia 
III 5,18 și Elveția 5,20. Numai 
echipajele citate îl depășiseră pe 
cel românesc, dar asta era des
tul pentru a pune pe gînduri 
delegația noastră.

La ultimul antrenament, bo
bul României a apărut în for
mulă modificată : pilot — Pan- 
țuru, frînar — Focșeneanu, la 
mijloc Pușcaș și Neagoe. O în
cercare fără ameliorări eviden
te a timpilor (5,24 și 5,22 ; 5,23 
și 5,22), care lasă deci dubiu a- 
supra echipajului ce va fi folo
sit sîmbătă și duminică în cele 
4 manșe ale campionatului 
mondial de bob 4 persoane. Va 
rămîne frînar ' Focșeneanu, cu 
care Panțuru a cucerit medalia 
de argint la bob 2, sau va fi 
preferat Neagoe, al cărui plus 
de experiență poate fi decisiv 
într-o astfel de întrecere ? In
certitudinea persistă, și pe 
bună dreptate, aceste antrena
mente au 
fectuarea 
bile pînă 
definitive.
cert, anume că băieții noștri 
sînt hotărîțl să facă totul pen
tru a reprezenta cu cinste pa
tria, pentru a aduce în țară noi 
medalii, așa cum au făcut la 
campionatul european de la 
Cervinia șl aici, în îndepărtă
rii și frigurosul Lake Placid. 
Pentru aceasta ei nu precupe
țesc nici un efort și, printre 
altele, trebuie să spunem că 
sînt singurii 
zilnic 
mente 
gătirii

Ieri,
antrenament ale românilor au

drept scop tocmai e- 
tuturor testelor posi- 
la găsirea formulei 
Un singur lucru este

nostru 
decla-

parte

Cu cîtva timp 
Paris a avut lcc 
Comisiei tehnice 
Internaționale de 
Sportive de
(F.I.T.A.S.C.) la care, 
tea federației noastre de speci
alitate a participat Ion Dumi
trescu—campionul olimpic de ta
lere de la Roma (1960), membru 
al acestui organism. La reîn
toarcere. cunoscutul 
sportiv și tehnician ne-a 
rat următoarele :

„La lucrări au luat
contele H. de Gouvion St. Cyr, 
președintele F.I.T.A.S.C., dom
nii dr. Pierre Bouyssou—secre
tar general Claude Foussier, 
președintele comisiei tehnice a 
F.I.T.A.S.C., reprezentanți ai 
Elveției, Angliei, Belgiei. Spa
niei, subsemnatul, cîțiva invi
tați. La ordinea de zi, ca punct 
principal, a figurat discutarea 
calendarului internațional pe 
anii 1969/1970. Astfel, printre 
competițiile importante care vor 
fi organizate sub egida 
F.I.T.A.S.C. se numără cam
pionatul european de parcurs 
de vînătoare, Marele Premiu 
F.I.T.A.S.C. la talere și skeet. 
„Cupa Națiunilor” la aceleași 
probe. In timpul discuțiilor am 
luat și eu cuvîntul, făcînd o 
serie de propuneri privitoare la 
schimbarea unor prevederi re
gulamentare în legătură cu mo
dul de atribuire a dreptului 
de organizare în „Cupa Națiu
nilor” (să se facă după pro
cedura olimpică și în funcție 
de condițiile și posibilitățile 
țărilor candidate), am arătat că 
România ar avea posibilitate 
să organizeze „Cupa Națiuni
lor”, am solicitat omologarea 
rezultatelor „Cupei Națiunilor” 
de anul trecut, precum și in
troducerea în calendar a ..Ma
relui Premiu Carpați" și „Cupa 
țărilor dunărene”, ambele com
petiții fiind organizate de 
federația română de tir. Toate 
aceste propuneri s-au bucurat 
de o bună primire și au fost 
acceptate. Cu ocazia reuniunii 
care s-a desfășurat în capitala 
Franței, Comisia tehnică a 
F.I.T.A.S.C. a atribuit și noi 
licențe de arbitri internaționali 
pentru talere și skeet. Cu acest 
prilej, a primit o asemenea li
cență — pentru skeet — și ar
bitrul român Grigore Ioanid”. 
(Astfel de licențe mai au Gh. 
Pasat și I. Dumitrescu).

boberi care fac
17.30) antrena- 
menținerea pre-

(la ora 
pentru 
fizice.
cele două coborîri de

avut drept scop și tatonarea 
punctelor cheie ale pistei, fapt 
care nu a exclus timpi dintre 
cei mai buni : 1:06,65 manșa I, 
1:05,13 în cea de a doua. Ve
detele și performerii acestei 
zile au fost însă, după cum era 
de așteptat, boberii italieni și 
americani, pentru care cele 
două coborîri au constituit ulti
me criterii de selecție. Gaspari, 
D’Andrea și De Zordo, toți trei 
cu starturi excepționale (5,14 șl 
5,09 ; 5,06 șl 5,08 ; respectiv 5,14 
și 5,15) s-au lansat ca intr-un 
veritabil campionat mondial și, 
ca urmare, au realizat timpi 
excelenți (1:07,18 și 1:04,85 ; 
1:07,30 și 1:04,93; 1:08,23 și
1:05,00). Precizăm că diferențe
le mari de timp dintre manșa I 
și a Il-a se datoresc numerelor 
de start 1, 2 și 3, absolut necon
venabile, mai ales că nici nu a 
coborît decît un echipaj-pilot. 
Pînă la urmă,’ Gaspari și D’An
drea și-au cucerit locul, în vre
me ce campionul mondial la 
bob 2, De Zordo, va trebui să 
urmărească marea dispută ca 
simplu spectator. Culmea, ace
lași lucru îl va face De Paolis 
(campion olimpic și mondial în 
1968 cu Monti, campion euro
pean în 1969 cu Frigo), consi
derat cel mai bun frînar al lu
mii Acum, numărul mare al 
boberilor italieni și, mai ales, 
valoarea lor deosebită fac însă 
ca locurile în echipa națională 
să fie extraordinar de dispu
tate. în ce-i privește pe ameri
cani, se pare că sînt porniți pe 
fapte mari și doresc cu multă 
ambiție să se revanșeze după 
eșecul de la bob 2. Veteranul 
Bob Said (37 ani) nu l-a putut 
depăși pe și mai bătrînul său

coechipier Lester Fenner (47 
ani). El au obținut 1:04,99 șl 
respectiv 1:04,77. Echipajul Fred 
Fortune, în schimb, după ce s-a 
răsturnat în prima parte și a 
rămas pe drum (bobul a trecut 
singur linia de sosire), a reali
zat un incredibil 1:04,001 O 
mențiune : în a doua coborîre, 
au realizat un start de 5,28. In 
rest, vom mai menționa retra
gerea de ultim moment a aus
triacului Thaler, care deși a- 
vea, cum se spune, plinea și 
cuțitul în mină, a apreciat co
rect — că Max Kaltenberger
deține o formă mai bună și i-a 
cedat acestuia postul de pilot.

Și acum, pe mîine, cînd vom 
fi în măsură să vă comunicăm 
numerele de start și, probabil, 
cite ceva despre Congresul 
FJ.B.T., «are are loc aici, la 
Lajta Placid.

Un preludiu înaintea star
tului intr-o nouă edi(ie a 
campionatului mondial de 
automobilism (formula 1) Z-a 
constituit disputarea „Cupei

Trimisul nostru special, TRAIAN IOANIJESCU, transmite

în ol doilea joc, Berlin-București 
6-2 (1-0, 1-2, 4-0) la hochei

A început turneul 
de tenis de masă

de la Moscova
MOSCOVA, 20. — Joi a în

ceput la Moscova un turneu in
ternațional de tenis de masă 
la care participă sportivi din 
cinci țări. în competiția pe e- 
chipe s-au înregistrat in prima 
zi următoarele rezultate : echi
pe — femei: Polonia — Româ
nia (tineret) 3—2 ; U.R.S.S. — 
Ungaria 3—0; R. D. Germană 
— Iugoslavia 3—1 ; echipe — 
bărbați;
(tineret) 
U.R.S.S. 
U.R.S.S.

Polonia — România 
5—1 ; Iugoslavia — 

III 5—3 ; Ungaria — 
II 5—3.

După turneul

COMPARAȚII,

echipei naționale
— sondaje-test 
Cu acest prilej 

că sportivele noa-

în prima săptămînă a aces
tei luni, echipa feminină de 
volei Dinamo a efectuat un 
turneu de pregătire ~n R.D.G., 
susținînd o serie de 5 jocuri 
de verificare cu formația Dy
namo Berlin, în vederea reluă
rii — de către ambele echipe, 
aproape simultan — a activită
ții competiționale interne.

în timpul jocurilor-școală, 
am efectuat împreună cu co
legul meu de la Dynamo Ber
lin, Harry Einert — care este 
și antrenorul 
a R.D.G. 
comparative, 
am constatat
stre, avînd o talie medie de 
1>72 și vîrsta de 24,3 ani (față de 
cea berlineză : 1.71 talie și 21,1 
ani) sînt mai bune în ceea ce 
privește săritura specifică cu 
elan (70,2 cm față de 65,2 cm) 
și fără elan (62,5 cm față de 
59,5 cm), deci o superioritate în 
atac, dar sînt depășite de ber- 
lineze la capitolul deplasări 
specifice (15,8 sec față de 14.9 
sec) cit și în privința forței în 
brațe (aceasta rezultînd în 
ma unor exerciții la care 
supus toate jucătoarele).

Și acum, cîteva constatări
feritoare la concepția asupra 
selecției și pregătirii echipelor

ur
am

re-

PROGRESEAZĂ...
BRUMEL

IN PERIOADA POST-OLIMPICĂ

MOSCOVA, 20 — 
Recordmanul mon
dial la săritura în 
înălțime, Valeri Bru
mei face progrese 
mari. După ce luna 
trecută el a sărit 1,50 
m, apoi 1,20 m, a 
realizat zilele acestea 
o săritură de 1J)O m. 
El speră ca în acest 
sezon să ajungi la 

m deoarece nu se 
resimte după ac- 
«:u. suferit acum

Inaugurăm această ne: 
torilor, la anumite pericad 
cordurilor mondiale la dîv 
asupra unor competi'n dc 
pelor etc.) și din unele di 

în rîndurile de mai > 
patinaj viteză stabilite du; 
recentul record al sporii-, 
pe 500 ni) nu figurează 
un antrenament și confor 
nale de specialitate nu poate *

ce.- -

BARBAȚI :

500 im 39,2 Erhard Keller (îLE.G.) 1^68 Inzel!
39,2 Keichii Suzuki (Japonia) 1968 Karazzawa
39.2 Anato! Lepeșkin (U.RJSJS.) 1969 Alma Ata

1000 m 1:20,3 Ivar Eriksen (Norvegia) 1969 Inzell
1500 m 2:02,0 Kees Verkerk (Olanda) 1969 Davos
3000 m 4:17,4 Dag Fomaes (Norvegia) Cortina
5000 m 7:16,7 Fred Anton Maier (Nor

vegia) 1S68 Inzell
10 000 m 15:03.6 Kees 
Tetratlon 172,058 p K.

Verkerk (Olar.da) 
Verkerk (Olanda)

Zz
7^

FEMEI:

500 ni 44 6 Ruth Set leîermacher 
(R.D.G )

1:30,0 Elly van de Brom (O- 
landa)

2:19,0 Inga Voronina (UR8S) 
4:50,4 Ann Schut (Olanda)

Tetratlon: 188.634 p Stien Kaiser (O- 
landa)

1000
1969 Dacos

m

1500
3000

m 
m

1969
1*12
1969

Davos 
Alma Ata
Davos

1967 Inzell

voleibalistelor de la Dinamo in R.D.G.

CONSTATARI,

cu 
în 
să 
ti-

de club și naționale din 
R.D.G.. pe baza datelor culese 
de la Dynamo Berlin.. Astfel, 
pentru secția centrală Dyna
mo, au fost selecționate din 
toată țara 16 junioare (între 14 
și 16 ani) cu o talie de 1,76— 
1,80 m capabile să se înalțe 
brațul întins 2,90 m, să sară 
lungime de pe loc 1,90 m și 
ex'ecute 10 flotări. Aceste
nere au fost cazate în interna
tul clubului Dynamo, pe lingă 
care funcționează o școală spor
tivă. în afara activității școla
re, ele fac 9 antrenamente săp- 
tămînal (6 după-amiaza și 3 
dimineața) cu o durată de 2—3 
ore. Echipa de junioare acti
vează în campionatul orășenesc 
fără obiective de performanță. 
Elementele care nu manifestă 
pe parcurs aptitudini deosebite 
pentru volei sînt transferate 
la secția de canotaj.

Campionatul intern al pri
mei divizii cuprinde 6 
care se întîlnesc (cite 
săptămîni intr-un oraș, 
a susține, între ele, 3
vineri, sîmbătă și duminică. în- 
tr-un campionat, o echipă în- 
tîlnește de 4 ori pe fiecare 
dintre celelalte. în intervalul 
dintre două etape, echipele

ecbipe,
4) la 2 
pentru 
jocuri:

lipăi ul I. F. „liiluiaia|ia* »ti Bieguianu qi. 23—25. Bucul ești

ÎNVĂȚĂMINTE
participă la turnee interne și 
internaționale. De pildă, Dy
namo Berlin susține — în baza 
unui riguros calendar compe- 
tițional — circa 25 de jocuri 
internaționale pe an. în țară 
sau peste hotare. In alcătuirea 
calendarului se acordă deplină 
autonomie cluburilor.

Pregătirea echipelor națio
nale (senioare și junioare) se 
face aproape exclusiv în lunile 
iunle-august, cu 15 jucătoare 
pentru fiecare reprezentativă. 
Calendarul prevede 3—4 turnee 
internaționale precedate de an
trenamente în comun cu o du
rată de 2—3 săptămîni. An
trenorul Einert îmi spunea că 
activitatea de bază se desfă
șoară la cluburi, că »,atunci 
cînd avem echipe bune de 
club, avem șl o națională pu
ternică". De reținut că la toa
te echipele primei categorii 
xistă o concepție 
pregătire unitare, 
antrenorul federal 
control periodic 
plinirii sarcinilor 
colective ale
loturilor naționale.

e-
de
Și

un

tactică și 
federația 
efectuînd 

asupra înde- 
individuale și

componentelor

Gheorghe CONSTANTINESCU
antrenor

BERLIN (prin telefon). — 
Aseară, pe patinoarul acoperit 
Dynamo, selecționata de ho
chei a țării noastre a jucat cea 
de a doua partidă în compania 
formației R. D. Germane (sub 
aceeași titulatură : Berlin — 
București), ultima înaintea e- 
xamenului pe care urmează 
să-1 susțină în cadrul seriei 
„B“ a campionatului mondial 
de la Ljubljana. Evident, ar fi 
fost greu (și neverosimil) să se 
aștepte revanșa în fața unei 
formații care și-a propus drept 
obiectiv promovarea în grupa 
de elită a hocheiului și care 
deține, de altfel, toate atribu
tele pentru a aspira la acest 
țel. Așadar, ca și la Karl Marx- 
Stadt, echipa noastră a căutat 
să facă o partidă curajoasă, o- 
norabilă, în fața unui adversar 
evident superior, ceea ce i-a 
reușit pe parcursul a două re
prize.

Timp de 40 de minute scorul 
s-a menținut egal, spre stupe
facția tribunelor. Gazdele au a- 
bordat jocul, ca de obicei, în 
trombă, săpunind apărarea e-

chipei noastre unei presiuni 
drastice. Dar, învățînd din ex
periența de miercuri, liniile de
fensive românești au fost, de 
data aceasta, mai atente, mai 
energice și mai active, benefi
ciind — printre altele — de o 
zi foarte inspirată a portaru
lui Dumitraș. Din păcate, în 
ultimele 10 minute de joc a a- 
vut loc o inexplicabilă prăbu
șire care a permis hocheiștilor 
din echipa Berlinului să în
scrie de patru ori consecutiv 
(din acțiuni de contraatac) și 
să stabilească un scor care o- 
glindește, altminteri, diferența 
reală 
două 
Fuchs 
Prusa, 
gazde, 
pentru 
arbitrat, de data 
scăpări, cuplul polonez Silves
ter — Ostrowski.

Echipa noastră a jucat în urmă
toarea formație :

Dumitraș (Stoiculescu) : Varga 
— Ionițâ : Făgăraș — Sgincă II : 
Pop — Paraschlv ; I. Szabo — Ka- 
lamar — G. Szabo : Pană — Hu- 
țanu — Bașa ; Ștefanov — Biro — 
Florescu (Gheorghiu).

Tasmaniei , cap de afiș în 
sezonul australian al sportu
lui cu motor. Suita curselor 
pe circuitul de la Warwick 
Farm l-a consacrat cîștigător 
pe neo-zeelandezul Chris A- ■0) 
mon — pe care-l vedem în 
fotografie la volanul bolidu
lui Ferrari — precedînd pe 
rivalul său, de valoare apro
piată, austriacul Jochen 
Rindt, pe Lotus Ford. Nume 
care promit să revină tot 

mai des în cronica viitoare
lor competiții automobilis
te.

DE IARNA

LA VOLEI
In cadrul optimilor 

ale ,.C.C.E.” la volei 
A.Z.S. Varșovia a dispus de 
V.Z.K.G Ostrava (Cehoslovacia) 
cu 3—0, iar S.K. Leipzig de 
Kalev-Tallin (U.R.S.S.) cu 
3—1.

de finală 
masculin

J.O
In discuție

„Anul 
a A75 de
Jegurilor antice, va fi hotărî- 
tor pentru mișcarea olimpică 
Internațională” — scrie in
tr-un articol Monique Ber- 
lioux, șefa serviciului de pre
să al C.I.O. Subliniind că a- 
nul acesta C.I.O. va fi chemat 
să ia hotărîri importante, Mo
nique Berlioux examinează în 
special „destinul” Jocurilor 
Olimpice de iarnă care vor fi 
supuse unei serioase analize 
la viitoarea sesiune a C.I.O. 
(programată în luna iunie la 
Varșovia). Referitor la aceas
tă problemă, autoarea artico
lului scrie: „Recenta luare 
de poziție a Federației inter
naționale de schi ar putea 
plasa acest organism în afara 
orbitei olimpice, din moment 
ce Federația respectivă auto
rizează pe cei mai buni schiori 
să fie remunerați pentru par
ticiparea lor la concursuri”.

1969, anul aniversării 
ani de la renașterea

MiLAI PLEACĂ LA CLASGflW

CU PUȚINE ȘANSE
pleacâ la 12Milan 

zestre foarte săracă 
Scorul alb cu care a 
partida cu Celtic pe teren propriu 
li oferă puține șanse de calificare 
in semifinalele C.C.E. * 
de miercuri seara de 
Slro", scoțienii s-au 
mal ușor cu terenul 
apărindu-se excelent, 
repriză, cînd la poarta lor s-au 
executat nu mal puțin de 11 cor- 
nere. Italienii nu au avut decit 
două ocazii, prima prin Lodettl 
(min. 14), cinJ golul său a fast 
anulat de arbitrul Tschenscher 
(R.F.G.) pe motiv de ofsaid, șl a 
doua prin Hamric. care a ratat 
o mare ocazie in repriza secundă. 
Astfel meciul s-a Încheiat cu re
zultat egal : 0—0.

Au evoluat formațiile : MILAN : 
Cudicinl — Anquilelti, Schnellin- 
ger, Bosato, Malatrasl, Trapattoni, 
Hamrin (Rognoul), Lodettl, Sor
in ani, Rivera, Prati. CELTIC ; 
Fallon — Craig, Gemmel, Mur-

martie cu o 
la Glasgow, 

terminat

în meciul 
pe _San 
acomodat 
desfundat 
«n prima

re- 
nu

Echipele cehoslovace se 
marcă în ultima vreme, 
numai în turneele de peste 
ocean ci și în competițiile o- 
fîciale. Slovan Bratislava a 
dispus de Torino in deplasare 
cu 1—0, și a făcut un serios 
pas spre semifinalele „Cupei 
cupelor" (returul la 5 martie, 
la Bratislava). Golul victoriei 
a fost marcat de Jokl in 
min. 10. Victoria oaspeților a 
fost pe deplin meritată. Au

West Bromwich Albion
eliminată!

Returul meciului dintre echipele 
West Bromwich Albfon șl Athletic 
Dunfermline, contlnd pentru sfer
turile de finală ale „Cupei cupe
lor- s-a Încheiat cu victoria fot
baliștilor scoțieni eu scorul de 
1-4) (1—0) prin^ golul marcat in 
minutul 2 de 
scorul a fost 
fermline s-a 
nală.

Gardner. Tn tur, 
alb. astfel că Dun- 
calificat in semifi-

ALTE REZULTATE

• Echipa G.K.S. Katowice a în
vins în deplasare formația ma
ghiară Komlo cu 1—0.
• Legi a Varșovia a dispus în 

Bulgaria de format.a Benkovski 
Vidin cu 3—2 (1—1).
• Echipa Odense (Danemarca) 

a evoluat la Hong Kong în com
pania unei selecționate locale, de 
care a fost învinsă cu 1—0 (0—0).

• Antrenorul chilian Fernando 
Riera a sosit în Franța, unde 
poartă convorbiri pentru a fi an
gajat la clubul „Olympique“ din 
Marseille. Riera a primit oferte Și 
din partea echipelor spaniole A- 
tletico Madrid șl Espanol Barce
lona.

de valoare dintre cele 
formații. Au marcat: 
(2), Nowak, Mickel, 
Patschinski — pentru 

Kalama r și I. Szabo — 
echipa Bucureștiului. A 

aceasta cu

McNeill (Celtic Glasgow)

doch, McNeill, Provan (Auld), 
Johnstone, Clark, Wallace, Hu
ghues, Lennox.

asistat 10 000 de spectatori. 
Arbitrul Ribeiro (Portugalia) 
a condus echipele : SLOVAN: 
Vencel — Zlocha II, Hriviva, 
Zlocha I, Horvath, Hrdlicka, 
Cvetler, Hlavenka, Capkovic 
I, Jokl, Capkovic II. TORINO: 
Vieri — Poletti, Fossati, 
Puia, Cereser, Agroppi, Ca
relli, perrini, Combin, Mos
chino, Facchin.

Turneul de tenis
MOSCOVA 20 (Agerpres). — 

In sferturile de finală ale pro
bei de simplu feminin din ca
drul turneului de tenis de la 
Moscova s-au înregistrat re
zultatele : Shaw (Anglia)—Kivi 
(U.R.S.S.) 6—4, 3—6, 6—3 ; Sto
we (Olanda)—Bakșeeva (URSS) 
6—4, 4—6, 7—5; Ciuvrina
(URSS)—Bakker (Olanda) 6—4,

BENFICA K.O. PE

de la Moscova
Morozova (URSS)—Kar- 

(URSS) 6—3, 6—1. 
proba de dublu bărbați

6-3 ; 
pova

In
(sferturi de finală). Leius și
Lihaciov au dispus cu 6—2, 
6—2 de Sever Mureșan-Ion Sân
tei. Alte 'rezultate : Egorov, Ko
rotkov (URSS)—Leclerq, 
clay (Franța) 6—4, 6—3 ; 
țev, Lange (URSS)—Lamp, 
son (URSS) 6—3. 6—2.

Bar-
Div-
Slm-

TEREN PROPRIU:
1-3 CU AJAX

(Agerpres).LISABONA 20
Echipele Benfica Lisabona și 
Ajax Amsterdam vor disputa 
un al treilea joc pentru cali
ficarea în semifinalele „Cupei 
campionilor europeni” (proba
bil, la 5 martie, la Paris).

Spre surprinderea generală, 
echipa olandeză învinsă cu 3—1 
pe teren 
deplasare

Meciul 
ceput cu 
olandezilor care în minutele 9 
și 11 marchează de două ori 
prin Cruyff. Portughezii 
să iasă din apărare și, 
nutul 32 primesc al 
gol, înscris de Keyser. 
priza a doua inițiativa trece 
de partea gazdelor, care însă 
nu reușesc să 
singură dată : 
minutul 70.

în fața celor 
tatori au jucat formațiile:

BENFICA : Jose Henrique — 
Jacinto (Adolfo), Humberto, 
Raul, Cruz, Coluna, Toni, J. 
Graca, Torres, Eusebio, Simoes 
(Augusto).

AJAX AMSTERDAM : Bals- 
Suurbier, Hulshoff,

propriu a cîștigat 
cu același scor, 

de la Lisabona a 
atacuri insistente

înscrie decît o 
prin Torres in

50 000 de spec-

Duivenbode, Groet, Pronk, 
Swart, Danielson, Cruyff, Key-

nu pot 
în mi- 
treilea 
In re-

Johan de Cruyff (Ajax 
Amsterdam)

Vasovic,
ELVEȚIA - AUSTRIA 6-1

Gol în poarta lui Vieri! Jokl a marcat și Slovan Bratislava 
ciștigă meciul cu Torino în deplasare.

Telefoto i A. P. Agerpres

PARTIDA RAPID
Din cauza condițiilor atmos

ferice nefavorabile, a fost în- 
tîrziată sosirea lotului alba
nez pentru partida din cadrul 
C.C.E. la volei. în consecință 
meciul 
TORI 
se di'i 
ora 17,

RAPID — 17 NEN- 
' IRANA urmează să
le luni 21 februarie, 

in sala Progresul. Vor

„17 NENTORI" TIRANA AMÎNATĂ
arbitra : TA1B YOURSHOU- 
BA (Israel) 
(România).

și C. FLORESCU

★
vedere interesulAvînd în 

manifestat de către publicul 
spectator pentru jocul de vo
lei din Cupa campion.lor eu
ropeni, dintre echipele

STEAUA și CSEPEL BUDA
PESTA, federația de volei a 
hotărît ca partida să aibă loc 
în sala Floreasca, duminică 23 
februarie, de la orele 12. Ar
bitrii jocului vor fi BORIS 
VLADIMIROV (Bulgaria) și 
N. MATEESCU (România).

LA HOCHEI PE GHEAȚĂ
ZURICH 20. — 

de spectatori au 
Geneva întîlnirea 
nală de hochei pe gheață din
tre reprezentativele Elveției 
și Austriei. Hocheiștii elve
țieni au obținut victoria, cu 
scorul de 6—1 (2—0, 2—1, 

■0).

Peste 6 000 
urmărit la 
intern >ițio-

SOFIA 20. — La Sofia s-a 
disputat întîlnirea internațio
nală de hochei pe gheață 
dintre reprezentativa Bulga
riei și selecționata 
R. D. Germane, 
bulgari au învins 
(0—0, 1—1, 1—0).

secundă a 
Hocheișt.ii 
cu 2—1

PE SCURT
Concursul 

schiurile de 
tria) a fost 
Schmidt1 (Elveția) — 
(100 m și 101,5 m).

de sărituri cu 
la Murau (Aus- 
cîștigat de H.

229,1 p.

în concursul atletic___
de Ia Tallin: 3 000 m — .1. 
Maluschi (Polonia) 8:26,6 ; 
lungime — Hlopotnikov 
(U.R.S.S.) 7,40 m ; 60 m fem. i 
U. Iurawik (Polonia) 7,4.

de sală

Proba de coborîre în con
cursul de la Aspen a revenit 
lui Peter Duncan (Canada) cu 
2:01,95. Penny Northrup 
(S.U.A.) a cîștigat slalomul 
special cu 1:28,77 și coborîrea 
în 1:39,37.

40388


