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■ i,VA TRANSMITEM CĂLDU
ROASE MULȚUMIRI PENTRU 
FELUL CUM AȚI ASIGURAT 
Îngrijirea sportivei noa
stre, MARIA PADALOWA. 
ESTE ÎNCĂ * ------------ ~
LOCVENTĂ 
CADRELOR 
ROMÂNIA”.

Semnează : Federația de atle
tism a Republicii Socialiste 
Cehoslovace.

Iată una din numeroasele 
scrisori de mulțumire sosite la 
DISPENSARUL PENTRU 
SPORTIVI AL MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI în cursul anului 
1968. O recunoaștere a price
perii, a spiritului de dăruire 
dovedit de personalul acestei 
unități de elită în rețeaua noa
stră medicală.

★
Am avut, deseori, prilejul să 

așternem rinduri elogioase la 
adresa harnicului colectiv de 
aici, pledoarie vizind citeva 
atribute de seamă cu care sint 
investiți medicii — entuziasm, 
competență, operativitate.

Acum, la ora țulul pe 
anul care s-a încheiat, am gă
sit de cuviință să revenim pen
tru a sublinia unele aspecte 
mai importante din activitatea 
^Dispensarului".

Ce și-a propus, în principal, 
colectivul care funcționează 
aid î

O DOVADA E- 
A CAPACITĂȚII 
MEDICALE DIN

Mal intîi să ridice neconte
nit calitatea muncii, punind in 
practică, în acest sens, cele mal 
noi cuceriri mondiale de spe
cialitate. Apoi, să asigure des
fășurarea unei activități bine 
organizate și temeinic planifi
cate, să manifeste și mai mul
tă solicitudine față de pacienți. 
să extindă normele de profila
xie și, în fine, să respecte strict 
etica și deontologia merii ra! 4

In ce măsură au fost aborda
te pe verticală și realizate ase
menea obiective, să dăm cu
vin t cifrelor, pentru a fi cit 
mal edificator...

La capitolul «Investigațu 
cardio-vasculare". unul cir.tre 
cele mai importante din actrri- 
tatea Dispensarului, nsrcărul 
consultațiilor și al tratamente
lor a atins cifra spectaculari 
de 20 415 (in raport cu 15 r: 
anul trecut). Alte cifre care de
monstrează ma-ea capac- tate a 
acestei unități medicale aa fost 
înregistrate și la eapetnie «ea 
ar fi «calități firke* 17 8B2 
(14122), _Electrocar-±ocraane* 
2 002 (1 IM). „Tramoasatecie*
8 968 (5470). .Interne- ț«
(6113), .Laborator* 22 283 
(15 560), -Ftccterapie* 35 U3 
(27113) etc.

In atenția unității s-au aflat 
însă și o serie de acțiuni noi 
față de anii precedent, precum 
și măsuri care au vizat toate 
sectoarele de medicină sportivă.

înving'nd cu 3-0 pe „17 Nentori

de conf. univ. GH. GHIȘOIU, secretar al C.N.E.F.S.

Baga (Rapid) trăgind peste... 
miniblocajul jucătoarelor alba

neze
Foto: V. BAGEAC

talia lor mică). In rest, nimic 
deosebit

Au arbitrat foarte bine Ta- 
ieb Yocboua (Israel) și G. 
Florescu.

A. BREBEANU
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Treptele valorii olimpice în gimnastica 
feminină de performanță

Se mărește „plutonul" participanților
la „Turul României"

S Z-dî
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I
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Patru victorii
CUBS Ptmil ABBIIBI în Liban

reușită
încercare
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IDuminică plină pe Clăbucet. La teleichi iți așteaptă rfndul zeci de tineri competitori

Jiul și C.F.R. Arad învingătoare 
în Iugoslavia

BELGRAD, 24 (Agerpres). — 
Continuîndu-și turneul în Iu
goslavia, echipa de fotbal Jiul 
Petroșeni a jucat la Sabac, 
cu formația locală Maciva, 
Fotbaliștii români au obținut 
.victoria cu scorul de 2—1 
(2—1). Au marcat: Baicu 
(min. 21), Naidin (min. 29) și 
respectiv Popovid (min. 5).

BELGRAD, 24. Formația ro
mânească de fotbal C.F.R. Arad 
a jucat în localitatea Jupania cu 
echipa Radnickl. Fotbaliștii a- 
rădani au făcut o partidă bună 
terminînd învingători cu scorul 
de 4—2 (3—0).

Ia ulttr-.sl* eret ecs- 
earzun atieztee, Vsztis sa- 
rucan a depășii 14 taea»- 
cdri <Ma ee?« ÎS e'eeracs» I 
Inconstanța pajilor ta e- 
Un t-a o&Iiga: pa arbori 
să ridice steguleruJ roșu la 
numeroase sărituri da va
loare. Duminica diminea
ța, In proba tungtsna 
din cadrul „Cupei Steaua". 
Sărucan a prins un prag 
„ca la carte", tnregistrtnd 
o săritură omologabd de 
r.M m. Acest rezultat R 
situează printre primii 
performeri europeni ai ac
tualului sezon „indoor", 
ceea ce dă cale deschisă 
speranțelor intr-o compor
tare bună la Belgrad, le 
ce-a de a IV-a ediție a Jocu
rilor europene da atletism 
In sală.

ale Rapidului

Comisia municipală de atle
tism București organizează 
un nou curs pentru arbitri. 
Doritorii se vor prezenta 
miercuri, la ora 16, la sediul 
C.M.E.F.S. din str. Biserica 
Amzei 6.

Ieri după-amiază s-a întors 
din turneul întreprins în Li
ban echipa de fotbal Rapid 
București. Antrenorul ferovia
rilor, M. Bărbulescu, ne-a co
municat rezultatele exacte ale 
celor patru partide susținute

de Rapid în cadrul acestui tur
neu : 4—1 cu Nejmeh Bei—ut, 
2—0 eu selecționata crcșu.’id 
Tripoli (Liban), l-t cri Racing 
Club și 4—2 « selecționata
cluburilor din Beirut.

REPORTAJ
LA PREDEAL SLALOM... SPECIAL

laSîmbătS și duminică, 
Predeal, s-au înregistrat două 
mari performanțe : a) Record 
de participare — 1 000 schiori 
competitori In cele 3 între
ceri (campionatul național 
de juniori, finala „Cupei 
U.A.S.R.* și Spartachiada vî- 
nătorilor de munte); b) Re
cord de asistență (în zilele 
concursurilor, îndrăgita sta
țiune a primit vizita a sute 
de suporteri, a numeroși tu
riști iubitori ai schiului). Fru
musețea și dîrzenia întrece
rilor, performanțele omolo
gate au inspirat cronicarii la 
efectuarea unui slalom... spe
cial printre cel prezenți.

• Pîrtia de sub teleferic i 
campioană națională de ju
niori la slalom special, eleva 
Daniela Munteanu din cl. a 
X-a a Liceului cu program de 
educație fizică din Brașov. 
Pîrtia de pe Clăbucet i cîști- 
Stor La slalom uriaș Mircea

«stMnu, student ta anul

IV Ia Facultatea de medicină 
veterinară din București. Din 
nou pîrtia de pe Clăbucet i 
printre protagoniștii de la 
slalom special Ovidiu Mun
teanu, student In anul I la 
engleză. O scurtă convorbire 
cu cei trei frați schiori.

— Primul dv. mare succes ?
— Da. Cele două cupe cu

cerite vor îmbogăți vitrina 
cu trofee a familiei noastre. 
Vreți să notați I Dorin Mun
teanu, fratele nostru mai ma
re, este student In anul IV 
la I.E.F.S. și campion națio
nal la coborîre și combinată 
alpină. Rodica Munteanu, 
prof, de educație fizică la li
ceul din Predeal, schioară 
fruntașă. Marilena Munteanu, 
elevă ci. a Vl-a a Școlii ge
nerale din Moeciu-Brașov, 
campioană... neofidală la 
mini-schi școlar.

Așadar, 6 frați, 6 „coborf- 
tori* ce vor să urce cit mai 
sus I

a în reprezentativa cen
trului universitar București, 
un tînăr emoționat, cu bra
țele încărcate de premii.

— în primul rînd, felicitări 
pentru cîștigarea Cupei oferi
te de ziarul .SPORTUL' ce
lui mai bun schior student 
Ce reprezintă celelalte trei 
trofee ?

în locul studentului Virgil 
Damian (anul IV la Institu
tul de construcții) răspund, 
cu justificată mlndrie, cole
gii de echipă i

— Locul I la combinata

alpină (a_ combinat toată 
seara tuburile cu ceară), lo
cul II la slalom special și lo
cul ni la slalom uriaș.
• In fața cabanei CXăbo- 

cet-sosire un om urmărește, 
neclintit, de aproximativ I 
ore, alunecarea șerpuitoare a 
schiorilor. Este •onston^i 
Stei ca. responsabilul barului 
„Cioplea*.

Vasile TOFAN 
Paul IO VAN

(Continuare in pag. a 8-a)

ce vor si urce cit mai

rd® *'
7.

La sediul Comisiei de organizare a celei de a XVlll-a edilii a «Tu
rului României" au sosit noi cereri de confirmare a participării și soli
citări de înscriere din partea onor federații de ciclism din Europa șl 
Africa. Pini acum, «plutonul* rutierilor străini numără alergători din 

BULGARIA, CEHOSLOVACIA. DANEMARCA, 
ELVEȚIA, R. D. GERMANĂ, MAROC. NORVE
GIA, POLONIA Șl SPANIA. Se așteaptă confir
mări din partea echipelor Olandei, Belgiei, Ita
liei, R.F. a Germaniei, Iugoslaviei și Franței.

FINIS ffl CONCURSUL REPUBLICAN 
ÎN SALĂ

bc= pe*-

I ȘCOALA j
'respectului!

I

I
I
I

Școlarul se instruiește din pagi
nile cârjilor și din cuvintele 
învățătorului, ucenicul învață 
tainele meseriei alese de ia 
maistrul său, tînărul pianist 
descoperă noi acorduri urmă- 

rindu-și profesorul, după cum fotbalistul 
găsește cheile afirmării în buzunarul an
trenorului

Intre antrenor și jucător se stabilește, 
de-a lungul timpului, o legătură trai
nică. Primul transmite din experiența Șt 
din priceperea sa elevului pe care îl 
instruiește, iar acesta își slefuiește ta
lentul din povețele vîrstnicilor Dar, tră
sura de unire dintre antrenor și jucător 
depășește frontierele unor obligații di
dactice sau profesionale doar. Ea se 
înscrie pe coordonatele unei activități 
reciproce și depline. Rezultatele obtinuts 
de elev sînt prilejuri de satisfacții pentru 
dascăl. După cum laurii așezați pe 
umerii sportivului, medaliile cupele di
plomele cucerite de el, aplauzele cu 
care îi sint salutate reușitele, trezesc 
în inima antrenorului, rămas de multe 
ori anonim, clipe de sublimă elevare 
sufletească. $i osia pentru că după ore, 
zile, uneori, ani de antrenamente, 
frămîntări și căutări vine momentul 
care rodește pomul sădit cu trudă 
speranță.

Este firesc, fie pornind și numai 
la aceste considerații, ca intre cei doi 
oameni, care plămădesc pe arșiță și ger, 
pe ploaie ori senin, în zori sau — de 
mufte ori — după amurguri, să existe 
un raport ale cărui dimensiuni să împle
tească noțiuni sacre si indispensabile 
sponului : RESPECT ÎNCREDERE, ATA
ȘAMENT, ONESTITATE. De fept, din 
inmonuncherea ocestor nobile sentimen- 
‘e s-ou născut marile performanțe.

Acest raport se realizează fericit 
atunci cînd este înțeles și respectat 
deopotrivă. Atît de către cel ce inves
tește experiența, pregătirea, dragostea 
și răbdarea sa, at și de către acela 
care pornește De urcușul totdeauna 
anevoios ol măiestriei.

La anii formării conștiente, Apolzan 
a învățat meșteșugul aoărării de la 
VogL Ene I o înțeles mai bine octil 
centrului înaintaș după ce Baratki t-a 
sfătuit ce anume trebuie să facă o dată 
ajuns In cascada tumultuoasă a careu
lui Tătaru demara irezistibil pe extremă 
și suta necruțător, tn timp ce Gică 
Popescu simțea pe banca antrenorilor 
că tot mai are a-i spune ceva. Ozon 
destrăma în dribling o apărare întreagă 
vrînd să readucă astfel în tribune amin
tirea lui Fane Cîrjan.

Și totdeauna ei, și ca ei mulți alții, 
de dte ori Ii intîlnesc pe cei ce părin
tește le-cu călăuzit pașii In fotbal, își 
scot respectuos pălăria și îi salută :

„Să trăiești, maestre 1“
Răspunsul vine tot atît de prompt si 

tot atît de cald :
„Să-mi trăiești. Fiule 1“

de 
în 
Și

de
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I
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I
Drago; COJOCARU

Distanțe mici între fruntașele turneului de șal
încă patru runde s-eu mai 

disputat ta turneu' feminin 
de șah din Capitală ți lupta 
pentru primul loa continuă să 
fie foarte strfnsâ. Conduse 
Gertrude Baumstarek ea 4

Boberii europeni sînt mai buni
decît cei americani

«w i» pag. a 4-a relatările trimisului nostru special la Lake Placid)

w

penate din 6 partide, dar 
foarte aproape se află Rodiea 
Reieher cu p fii o partidă 
întreruptă eu Maria Pogore- 
viei) șl Suzana Makai eu 3% 
p și o partidă mai puțin. Eli- 
sabeta Polihroniade are 3 p 
din 5 partide.

Iată rezultatele înregistrate i 
Pogoreviei — Rădueanu 1—0, 
Chiș — Teodoresou 0—1, Pere
voznie — Desmlreanu 1—0, 

s-au terminat remize partidele 
Reieher — ălana și Baum- 
starck — Pellhrenlade fronda 
3) ț Teodorescu — Baumstarek 
Q—J, Jianu — Chiș 1—0, Ma

kai — Pogorevied 1—0, rem 
Polihroniade — Perevoznie 
Rădueana — Reieher (run 
4) | Chiș — Rădueana 1- 
Desmireana — Polihronia 
0—1, remize Reieher — N 
kai, Baumstarek — Jianu 
Perevoznie — Teodores 
(runda 5) ț Teederesr.t — D 
mireanu 1—0, remize Jianu 
Perevoznie, Răducanu — I 
umstarek șl Makai — G 
(runda 6). în partida înt: 
ruptă din runda a 2-a, R 
ehei? a tavins-e pe Teo< 
reseu.

V. SKJOARA « jevttg

7 r> A

%
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Bazar hebdomadar

T R I S T E ȚI...
Mi-am dorit, in seeret, o 

rubrică săptămînală la 
„SPORTUL", o rubrică 

în care să nu vorbesc PRO
FESIONAL despre sport, pen
tru că m-a atras întotdeauna 
mitologia. Șl, în epoca mo
dernă, sportul a devenit o 
sursă de mitologie. Din, el, 
din sport, apar zilnic zei noi, 
și acești zei seamănă cu fie
care dintre cei ce trec pe 
stradă. Este vorba, așadar, 
despre zei efemeri. Despre 
zei care nu trăiesc dincolo de 
bine și de rău, despre zei care 
cunosc bucuria și tristețea. Și, 
dacă tot este să începi opti
mist o rubrică pe care ți-ai 
dorit-o, de ce să nu pornești 
jocul gîndurilor vorbind des
pre tristeți ? Să nu vă pară 
nimic paradoxal în cele de 
mai înainte.

Am citit, recent, despre doi 
zei ai fotbalului: unul en
glez — Bobby Charlton și 
altul de-al nostru — nu-1 mai 
numesc... Fiecare are dimensi
unile Iui. Celui dinții, Eftimie 
Ionescu i-a luat, nu cu mult 
în urmă, un interviu. „Acum 
— scrie Eftimie Ionescu — 
pornesc spre Bobby... Aceeași 
privire tristă, aceeași modes
tie în atitudine și reținere în 
gesturi care-i emoționează pe 
englezi și i-a impresionat pe 
sutele de ziariști..." De ce pri

virea tristă ? Doar Bobby 
Charlton a dobindit tot ceea 
ce se putea realiza în fot
bal. Ce văd ochii lui, din
colo de marile reușite ? Din
colo de glorie ? Dincolo de 
exploziile entuziaste ale sute
lor de mii de admiratori ? 
Dincolo de renumele său, 
care a străbătut toate meri
dianele ? Poate, chiar acum, 
cînd încă se află în piscul 
strălucirii, vede crepusculul 
inevitabil? Poate — el care 
face parte dintre cei ce au 
izbutit totul în fotbal — știe 
e* ar mai fi fost atitea de fă
cut, și el nu le va mai face ? 
Poate — el care a simplifi
cat creator, pînă la esențe, 
fotbalul — știe că acest lucni 
este realizabil în continuare, 
dar de altul ? îmi place să 
cred că privirile lui Bobhv 
Charlton sint triste, pentru 
că reflectă gindurile unui în
țelept. îmi place să cred că pri
virile lui Bobby Charlton sint 
triste, pentru că in filozofia sa 
se cuprinde gindul că pină și 
iarba, gazonul călcat de pi
cioarele sale, va renaște din 
propria-i rădăcină, dar omul 
nu. Și cu atit mai înălțător 
este destinul omului. Și eu 
atit mai deplin va fi efortul 
lui să facă totul eit mai per
fect.

Am citit și interviul luat

compatriotului nostru. .O iar
nă grea pentru mine !' — este 
titlul acestui interviu. Și apoi, 
tin explicațiile. Omul nu are 
nici 22 de ani. A jucat de 
cîteva ori în „națională", a 
fost desemnat — sint 2 sau 
3 ani de atunci — drept cel 
mai bun fotbalist al anului. 
Acum, în pragul întîlnirii cu 
Grecia, în cadrul unei an
chete la care răspundeau 16 
antrenori de „A“, numele lui 
nu a mai fost inclus între cei 
apți pentru selecționare.

Bobby Charlton a fost omul 
numărul 1 al selecționatei en
gleze, cea care a cîștigat ul
timele .mondiale" de fotbal 
și a jucat în „naționala" bri
tanică de 90 de ori. Totuși, 
privirile lui sint triste. Omul 
nostru are numai 22 de ani 
și, Încă de pe acum, a jucat 
de 18 ori in ..națională". To
tuși, și privirile iui sint tris
te. Ciuda ți mai sint și zeii 
mitologiilor moderne ! îmi a- 
mintesc că, intre bărbații săi 
iluștri, mitologia gieacă îl cu
prindea și pe Ahile. Și, la o 
clipă de grea cumpănă, Ahile 
a fost mai mult dccit trist: 
a plina. Este adevărat că 
Ahile avea un eălcîi vulnera
bil și vechea mitologie il 
trece numai printre semi-zei. 
Așadar, oricum, noi am evo
luau.

Ai. CAPRARIU

TREPTELE VALORII OLIMPICE 
ÎN GIMNASTICA FEMININA 

DE PERFORMANTA
conf. univ. GH. GHIȘOIU,

secretar «I C. H. E. F. S.

prezența obligatorie aF
rumusețea, utilitatea și 
dificultatea gimnasticii 
de performanță sînt u- 
nanim recunoscute.

Sportul cel mai înrudit 
cu arta, extrem de dificil prin
poliatlonului, adevărat cult al mișcării raționale, mij
loc esențial de stăpînire multilaterală a aparatului lo
comotor, ducînd componentele expresivității pînă la 
subtilitățile măiestriei, iată numai cîteva din particula
ritățile de bază ale Imnasticii de performanță.

ACTIVITATE EMUZIASTĂ - BILANȚ RODNIC
(Urmare din pag. II

prezentative, astfel că pentru 
cadrele rămase în unitate s-a 
ivit necesitatea stringentă de 
a respecta, totuși,- ritmicitatea 
planificării la control a spor
tivilor etc.

La greutățile menționate s-au 
mai adăugat și acțiunile spe
ciale de selecție și control a 
candidaților IEFS, asigurarea 
înainte de competiții, a contro
lului medical și a cintarului la 
boxeri, deplasarea brigăzilor de 
medici și profesori de cultură 
fizică medicală la serviciile din 
rețea In vederea unificării me
todelor de investigație și trata
ment, selecția și controlul arbi
trilor de fotbal, introducerea 
gimnasticii in producție la une
le întreprinderi ș.a.m.d.

Dar, prin coeziunea colecti
vului, prin spiritul de dăruire 
și printr-o capacitate profesio
nală evidentă s-au putut efec
tua integral toate operațiunile 
amintite. Intr-un cuvint, medi
cii și întregul personal al Dis
pensarului pentru sportivi nu 
și-au precupețit niciodată tim
pul, atunci cînd a fost vorba de 
interesele instituției, pentru 
bunul mers al activității, apro- 
piindu-și, prin aceasta, și mai 
mult pacienții, cărora le-au in
spirat dragoste și încredere.

★
Poate că activitatea Dispen

sarului ar fi fost și mai rodnică 
dacă n-ar fi fost semnalate une
le greutăți legate îndeosebi de 
lipsa unor mijloace de trans-

port care au creat «imitați 
in controlul unităților din afara 
instituției și a serviciilor de la 
bazele sportive, rit și a rețelei 
prin distanțele foarte rari de 
unitatea centrali Rezolvarea 
unei asemenea doleanțe apare 
ca imediată în acest an.

De asemenea. este regretabil 
faptul că activitatea științifică 
nu a fost suficient susținuți. Iar

participarea activului la ședin
țele USSM. sporadică. Mai mult, 
unii membri ai colectivului 
chiar s-au... retras din USSM. 
la special datorită faptului că 
in problemele abordate de acest 
for științific au avut prioritate 
cele de medicină sportivă, fiind 
mult mai puține cele din dome
niul recuperării, care i-ar fi 
interesat îndeobște.

SLALOM... SPECIAL

Divizionarele din

Sîmbătă și duminică, cele 
mai bune formații feminine 
și masculine de popice au în
ceput returul campionatului 
diviziei Ai Chiar din prima 
etapă au putut fi înregistrate 
cîteva lucruri bune, compor
tarea remarcabilă a unor 
sportivi din loturile naționale 
și rezultate de peste -100 p.d. 
Ia femei și peste 900 P-d. la 
bărbați. Iată, pe scurt, „oglin
da" etapei :

FEMININ
RAPID BUCUREȘTI — 

VOINȚA TG. MUREȘ 2 452— 
2 479 p.d. Formația oaspe, 
avind cinci jucătoare cu peste 
400 p.d., a eîștigat pe merit 
meciul de la București. Pînă 
după schimbul patru condu
ceau rapidistele cu 15 „bețe", 
diferență care dădea im
presia că ele vor obține vic
toria. în schimbul cinci, însă, 
Florica Lăpușan, altădată o 
jucătoare de bază a echipei 
giuleștene, a evoluat neaș
teptat de slab șl astfel con
ducerea a trecut hotărîtor de 
partea mureșencelor.

LAROMET BUCUREȘTI — 
VOINȚA CLUJ 2 280—2 216 
p.d. Campioana de toamnă 
și-a adjudecat victoria cu 
destulă ușurință, dar nu și cu 
cel mai bun rezultat indivi
dual al întîlnirii, care a re
venit clujencei Ileana Gyar- 
faș trecută pe foaia de arbi
traj cu 414 p.d. (D. Daniel — 
coresp.).

PETROLUL PLOIEȘTI — 
U.T. ARAD 2 406—2 257 p.d. 
Beneficiind de avantajul are
nei proprii și mai precise în 
aruncări, ploieștencele și-au 
surclasat adversarele. Cele 
mai eficace jucătoare : Vale
ria Popescu — 429 p.d. (P), 
respectiv, Voichița Babuțiu — 
407 p.d. (U.T.A.). (M. Bedro- 
sian, coresp.).

HIDROMECANICA BRA
ȘOV — GAZ METAN ME
DIAȘ 2 505—2 211 p.d. Cu nu
mai 28 de bile în gol, față de 
60 ale oaspetelor, brașoven- 
cele (antrenor prof. I. Beke), 
au fost net superioare în acest 
joc. De remarcat că oinci 
competitoare de la Hidrome
canica au doborît peste 400 
p. _ Singura sportivă din e- 
chipa brașoveană care n-a 
reușit să depășească această

(Urmări dtn pag. U
— După cum (—autocritic) 

r.e-au spus unii antrenor, 
ziua dv de muncă a-a în
cheiat, ca de obicei. In jurul 
orei 4 dimineața. Cu toate 
acestea, statog prezent, to
tuși, aici încă de la primul 
start

— Explicația e simplă; fcs- 
bese schiul. Am practicat tn 
tinerețe acest spt't minunat 
și sînt nelipsit de Ia între
cerile lui. mai ales de la ase
menea competiții de ampla»-

nou in întrecere
cifră a fost o debutantă în di
vizie, Elisa Ser.iei — 373 ad
iată cîteva rezultate: l.se 
Schmidt 433. Alexandrina Za
vera 431, Viorica Ort h. ian 
427 p d. de la gazde, respect v. 
Elvira Cernea 406 p<L, singu
ra jucătoare de la Gaz metan 
care a trecut de granița ce
lor 400 p d. (C. Gruia, coresp. 
principal).

C.S.M. REȘIȚA — VOINȚA 
BUCUREȘTI 2.451—2 544 p-d. 
Reșițencele. deși au obținut o 
cifră valoroasă, au fest to
tuși învinse dator.tâ formei 
excelente a jucătoarelor Cor
nelia Grecescu și Crista Szocs. 
de la Voința, care au stabi
lit cele mai bune rezu.u'.e 
ale reuniunii (n.r. si ale eta
pei) 469. respectiv 4e0 pi De 
la C.S.M. s-au remarcat: Ger
trude A pro cu 4+8 p.d. ți Ma
ria Stanca 439 p.d. (D. Plătița. 
coresp).

MASCULIN
RAPID BUCUREȘTI — 

CONSTRUCTORUL BUCU
REȘTI 5 206—5 191 p.d. AL 
Vrinceanu, perfoi.net ul reu
niunii de la Ciulești, juri-d 
în ultimul schimb al echipei 
Rapid a răsturnat scorul in 
favoarea formației ceferiste. I 
care pînă atunci fusese favo- I 
rabil Constructorului eu
4 315—4 290.

GLORIA BUCUREȘTI — 
FLACĂRA CtMPINA 4 847—
5 000 p.d. Disputat pe arena 
Frigul (deoarece baza AS 
Gloria se află în reparație 
încă din toamr.ă). bucurește- 
nii nu au beneficiat de avan
tajele pistei proprii și au foat 
învinși categoric de către 
cîmpineni. (FL Sandu, coresp.)

OLIMPIA REȘIȚA — 
VOINȚA CLUJ 5 467—5 273 
p.d. Victorie comodă a gazde
lor, care au avut în I. Mi- 
coroiu un excelent realizator 
(968 p.d.!).

GAZ METAN MEDIAȘ — 
VOINȚA TG. MUREȘ 4 949—
4 957 p.d. Mureșenii, prezen- 
tîndu-se cu o echipă omoge
nă (media 826 p.d ). au cuce
rit o victorie meritată. înfrîn- 
gerea gazdelor la această di
ferență minimă se datorește 
și slabei comportări a unor 
popicari de bază, ca de pildă, 
A. Chirilă (805 p.d.) și L. Kiss 
(828 p.d.). Cei mai buni de la 
Voința: Martina (873), Seres 
(834) și Eordog (824). (Z. Rîș- 
noveanu, coresp ).

PETROLUL PLOIEȘTI — 
C.F.R. TIMIȘOARA 5 261—
5 026 p.d. Petrolul a cîștigat 
la scor fără să se întrebuin
țeze prea mult. Maestrul eme
rit al sportului, C. Vinătoru, 
a realizat cel mai bun rezul
tat al întîlnirii: 959 p.d.

re. cum rar am văzut înmă
nuncheate In orașul nostru.
• Duminică dimineața, îna

intea ultimelor probe o piclă 
neprietenoasă, combinată cu 
un vint tăios prevesteau timp 
nefavorabil. înainte de a ieși 
din vila „Ghiocelul" un schior 
întreabă In glumă pe studen
tul Stefan... Topor din. Galați 
ce prognoză face pentru a- 
ceastă duminică : „Timp fru
mos, eu mult soare răs
punde foarte serios studentul 
facultății de mecanică. Cole- 
ri, privind vtiornița de afa
ră. se ar-.uză copios. Pe la 
ora 10. însă. un scare stră
lucitor Imbră jșeazi eu raze
le sala calde L-treaga sta
țiune

— Esie o srspA re.-.-.der.- 
*4 SML intr-adevăr, «««ți uj- 
neștnțe „mrtrert ? — intre- 
bam net

— ProraKjeul cerut de 
leg -.u m-e npr.u. Nume e 
ider.'.te cu al reputat utai me- 
’•«cracr a £ăr_r de matte 

să ae adreseze îatre- 
bâr despre - starea trmpj- 
Tut De «kf și spânei.zarea 
mea fa pemeie-nâ •
• O .manșă* cu profesorL

Jer-.tdet. antrenor fede
ral pentru probele alpine: 
.Ne bucur* prese-ța <na»rvă 
• spere, .'.lor ia cele trei 1n- 
trarer- paraie-e Ar vărt 
s*ajcmsț«i — <La rtaiiiă atu- 
dBBțflar eft p al yxnion'.or — 
cu o bun* teAnscă Desigur. 
fecrmați cu „lenue-pot viza 
erzr-.a F-per-reri a setau- 
1+i w.-; alpin. Profit de a- 
ceasa pentru a recomanda — 
iRâ te siodeațî —- ca
prian sportivi ctamU la fi- 
aa^a Xupei UJUS.R.’ sJ 
P®-"—- ia «» 'am-
psochi'e vers.tare o* șefii-

Valoarea superioară, supremația 
și autoritatea cîtorva școli de 
gimnastică au devenit, de aseme
nea, realități.

Ultimele trei ediții ale J.O. au 
prilejuit insă o constatare in 
plus : dintre toți medaliații cu 
aur de la Mexic trei gimnaștl se 
detașează net, menținindu-se in 
fruntea piramidei celor mai mari 
performanțe, judecate după crite
riul adevăratei valori olimpice ce 
rezistă in timp și spațiu ; Vera 
Ceaslavska (Cehoslovacia), cu 71 
puncte (Roma — o medalie de 
argint și un loc VI ; Tokio — s 
medalii de aur, una de argint ți 
un loc VI î Ciudad de Mexico — 
4 medalii de aur ți 2 de argint); 
Yukio Endo (Japonia), cu 56 punc
te (Roma — medalie de aur, un 
loc IV ți 2 locuri V ; Tokio — 3 
medalii de aur, una de argint, un 
Ioc V și 2 locuri VI ; Ciudad de 
Mexico — o medalie de aur ți 
una de argint) și Akinor Nakaya
ma (Japonia), cu 39 puncte (Ciu
dad de Mexico — 4 medalii de 
aur, una de argint, una de bronz 
și un loc V) depășesc aprecierile 
celor care au relevat meritele 
deosebite ale atletului Alfred Oer 
ter (28 punct») sau al» înotătoarei 
Debbie Meyer (27 p).

Ecoul unor astfel de constatări 
se interferează eu cel puțin alte 
trei semne de întrebare referitoa
re la : factorii determinanți a! a- 
eestul ridicat nivel valoric rea
lizat de glmnaști, explicația men
ținerii ți dezvoltării continue a 
acestor valori, care extrem de 
greu pot fi ajunse din urmă, pre
cum șl implicațiile, concluziile ți 
măsurile ce se desprind din a- 
semenea realități.

Gimnastica de performanță tace 
parte dintre disciplinele sportive 
la care aprecierea comportării se 
face in contextul unei mari elas
ticități a arbitrajului. Garanția 
obiectivitătii are aici o anumită 
doză de relativitate, cu toate pre
cizările din codurile de punctaj ți 
tabelele d» valorificări a conținu-

tului și combinației exercițiilor. 
Toate acestea apar mai ales atunci 
cind cerințele diferitelor regula
mente sint respectate la limită. 
Există, totuși, un anumit prag su
perior al valorii, dincolo de care 
orice execuție din gimnastică im
presionează atit de mult Incit 
înșiși arbitrii nu mai au ce tă 
depuncteze.

La 
sau 
sau 
mod 
fata ______ ___
arbitri.

tu gimnastica de performantă, 
calea sigură de a te impun» pe 
treptele superioare valorice este 
execuția dinamică, de mare vir
tuozitate tehnică ș unul exercițiu 
care depășește clar toate cerin
țele de dificultate și risc.

Jocurile Olimpice, ca obiectiv 
major al gimnasticii de perfor
manță, prezintă două mar) avan
taje : pe de o parte, menținerea 
mai mulfi ani pe treptele supreme 
a celor care au reușit să atingă 
aceste valori, iar pe de altă par
te posibilitatea obținerii simul

tane a două titluri cu același e- 
fort. Poliatlonul gimnasticii, o dată 
parcurs tn întregime (cu exerciții 
impuse și liber alese), 
obținerea titlurilor In 
individual compus șl 
echipe.

Marea majoritate a , 
zente la Ciudad de Mexico pe pri
mele locuri in clasamentul gene
ral pe națiuni au prezentat și 
echipe de gimnastică feminină. 
Dintre acestea, s-au detașat ca 
valoare formațiile U.R.S.S., Ceho
slovaciei, R.D.O. și Japoniei, care 
au dominat concursul tn așa mă
sură incit au monopolizat prime
le 20 de locuri la individual com
pus. Aceleași formații au obținut 
și coeficienții cei mai buni Ia o- 
mogenitate, oferind șt cel mai 
mare procentaj la titlul „de clasă 
mondială**.

foarte apropiată de primele 
două, se prezintă cu mare pers
pectivă pentru actualul ciclu 
olimpic din punct de vedere al 
calităților și tehnicii superioare.

Echipa Japoniei, cu mare coe
ficient de omogenitate, fără să 
strălucească, a confirmat, to
tuși, valoarea școlii japoneze, 
Îndeosebi prin dificultate și 
combinație. Talia gimnastelor 
japoneze nu permite, totuși, 
realizarea amplitudinii necesa
re, astfel îneît rezultatele ac
tuale 375,45 p — adică în me
die 9,37), sînt obținute mai mult

printr-o deosebită corectitudine 
a execuției.

Selecționata R.F. Ungare, cla
sată pe locul B, este urna din 
echipele cu cele mai vîrstnice 
gimnaste, fără un nivel tehnic 
prea ridicat, deși unele concu
rente prezintă combinații valo
roase.

Echipa S.U.A, a prezentat 
exerciții destul de dificile. Din 
punct de vedere tehnic, se pare 
că gimnastele din America de 
Nord mai au multe de învățat, 
cu toată amplitudinea remarca
bilă a unor tinere ca Gleason 
sau Metheny, de pildă.

Nu putem încheia aceste su
mare caracterizări fără a sub
linia marea capacitate de efort 
demonstrată la antrenamente 
de toate gimnastele acestor 
echipe.

box sau la lupte K.o.-ul 
tuș-ul nu pot ti contestate 
interpretate. Ele impun in 
categoric pe învingător în 

oricărui juriu sau brigăzi de

Cursa măiestriei timpurii

permite 
clasamentul 
in cel pe

țărilor pre-

Clasă mondială-numai 36 la sulă
în total, in prima parte a 

concursului au participat cele 
mai valoroase gimnaste din 24 
de țări (14 echipe complete 
pentru ambele clasamente fi 
19 incomplete, numai pentru 
clasamentul individual) (mpdr- 
fxta pe 3 categorii de cite t, 9 
Si 7 țdri. Pentru titlurile pe 
echipe ars eancwrat U de spor- 
ne« (cb« < eoaenrenta din 13 
|dm n 5 sportive dtn Canada), 
ier pntns tuivnia tadtridBale 
»-*» mai prezentat 13 spastice 
fcn 39 țdri. Dtn acest total de 
M2 -—ncu rente t7 « sA-
t-.î

cueerind insigna de „gimnastă 
de clasă mondială". Intre aces
tea — toate componentele echi
pelor clasate pe primele 4 
locuri, eîte cinei sportive din 
echipele oojpante ale locurilor 
5—6 (Ungaria ti S.U.A.), două 
di» echipa clasată pe locul 7 
fFmnța) și um dtn -epreaenfa- 
ttra Balenei (local I) Wlrt o 
sportivă din cele ewre ca eon- 
caret aaaiM U fndtrtdaai n-e 
patut totcHu 72 de paacte, pri
ma dintre ele clasiadu-se aHe 
pe locui 43. Deci, numai parti- 
ripind ca o echipă eompietă se 
poate obține o poziție favora
bilă tn clasamentul J.O.

Medalii—cu note mai mari de 9,65
Mexieo i-a 
medalie nu- 
execuțta de

a demonstrat multă 
prezentind exerciții 
dificile, riscante, executate cu 
mult dinamism și amplitudine.

Echipa R.D.G., cu valoare

maturitate, 
deosebit de

A_.
sportive thn 3 țări 15 din Ceho
slovacia. 4 din L'JU&S. și 3 din 
R-D-G.i. Valoarea acestor coc- 
corante defiaeete, pe de o par
te. oesoge-..latea la nivel înalt 
a echipelor din care ele fa? 
parte, șă rreiail pe de altă par
te, o diferență *prec-ai>_ă intra 
treptele podiumofui olimpic pe 
care ele le ocupă și echipele 
dasate pe locurile 4, 5, 6 etc.

In echipa U.RXS., cea mai 
oenoger.i la nivel olimpic, cu 
rele tsaî tinere maestre (vîrsta 
medie — 174 am), afirmate 
treptat după 1963, au fost pre-

După 17 etape
Cea de-a 18-a etapă a ram- 

pionamhji național de bas
chet mascul;n se va desfă
șura Ir. această săptămină 
după următorul program t

Joi, 77 fecr_arie de la ora 
17.30. In sala Horească: Po
litehnica București — Poli
tehnica Galați. In deschidere 
la medul Politehnica — Spar
ta Fraga dir. cadril „C.C.E.* 
(f); vineri, 28 februarie, de 
la ora 17, în sala Horească i 
Steaua — Politehnica Iași și 
I.C.HȚ. — Universitatea Cluj, 
în aceeași zi se vor desfășura 
în provincie meciurile Farul 
Constanța — Rapid București, 
Politehnica Brașov — Dina
mo București ți Universita
tea Timișoara — Î.E.FJ5.

• Iată și clasamentul după 
17 etape:
1. Dinamo 17
Z. steaua n
1. Polit, Buc. 17
4. Rapid 17
5. Polit. Galați 17
«. „U“ Cluj 17
7 .U- Tim. 17
8. I.E.F.S. 17
3. Polit. Brașov 17

1». LC.H.F. 17
11. Farul 17
11. Polit. Iași 17

14 1 1425-1194 33
15 2 1434-1124 32
11 t 1171-1095 28
10 7 1302-1256 27

8 9 1174-1196 25
8 9 1156-1159 28
7 10 1244-1241 24
7 10 1064-1112 24
7 10 1124-1216 24
6 11 1154-1198 23
5 12 1009-1149 22

2 18 1083-1401 19
în clasament figurează și 

rezultatul unui meci restant: 
Steaua — I.C.H.F. 71—61 
(34—33).

• Sînt cunoscuți cei doi 
arbitri care vor conduce me
ciul retur dintre Politehnica 
București și Sparta Praga, 
contînd pentru grupele semi
finale ale „C.C.E.": Ferenc 
Velkey din Ungaria și Edin 
Hikmet din Turcia.

zw.te sportive cunoscute publi
cului nostru (Zinaida Voronina, 
Natalia Kucfiiskaia, Larisa Pe- 
tTik, Olga Karaseva-Harlova, 
Ludmila Turișceva, Liubov 
Burda). Dupi ce la pre- 
gătirCe din ajunul deschi
derii J.O. lăsau impresia unor 
nesiruranțe și impreciziuni cu
rioase, aceste gimnaste au fă
cut dovada unei mobilizări ma
xime. hicrind relaxat la toate 
probele. Clasa deosebită, echi
librul valoric superior realizat 
în concurs, au dus la rezultatul 
de 382.85 p. ceea ce reprezintă 
o medie de 9,57 p și totodată 
un progres de două puncte față 
rezultatul acestei echipe la 
Tokio. O mențiune specia
lă trebuie să fie rezerva
tă pentru gimnasta Turișceva, 
medaliată cu aur. La 16 ani, 
această gimnastă, cîștlgătoarea 
„Concursului speranțelor olim
pice” de la Cluj, din 1968, a fost 
selecționată în echipa olimpică 
a U.R.S.S. Deși pe loctd, 24 la 
individual compus (pmtru o 
cădere la bîrnă), contribuția ei 
la succesul echipei a fost cu 
totul remarcabilă. Marea expe
riență de concurs a componen
telor formației U.R.S.S., per
fecțiunea și grația execuției lor 
se explică, între altele, prin 
numeroasele verificări în situa
ții diferite, efectuate în perioa
da dinaintea întrecerilor olim
pice. Vom menționa turneul în 
Europa (România, Ungaria, 
Franța etc.) din martie 1968, cu 
dublu) scop al rodării echipei 
și al cunoașterii stadiului de 
pregătire a partenerilor.

Reprezentativa Cehoslovaciei

Regulamentul competiției g- 
limpice de gimnastică aduce 
precizări asupra limitei infe
rioare de virată, permițind a se 
convira sub li ani pe răspun
derea și riscul organismelor de 
specialitate din țările respecti
ve. Coeficientul virstei pe echi
pe demonstrează pe deplin ten
dințele de dezvoltare a gimnas
ticii feminine de performanță. 
Dacă socotim că in gimnastică 
sînt necesari minimum tt—8 ani 
pentru perfecționare pînă la 
măiestria de clasă mondială, 
reiese ci inițierea tn gimnasti
ca artistică si acrobatică înce
pe, in țările avansate, la virsta 
de 7—9 ani. \ Valoarea exerci-

fiilor prezentate la Ciudad de 
Mexico de unele concurente tn 
vîrstă de 15 ani din echipele 
U.R.S.S., R.D. Germane, S.U.A. 
și R. F. a Germaniei arată că 
există mari perspective pentru 
salturi valorice Și mai mari în 
anii următori.

Problema 
olimpice cu 
ani trebuie 
nînd seama
selecției și de maturizarea moi 
pretențioasă la sărituri. Pot fi 
reținute, de asemenea, și me
todele diferențiate folosite la 
unele echipe pentru înlocuirea 
treptată a gimnastelor de certă 
valoare din trecut.

întineririi loturilor 
gimnaste de 14—17 
atent analizată, ți- 
de toate aspectele

Cerințe moderne
Concluzlonînd aprecierile pri

vitoare la evoluția gimnastelor 
la J.O. din Mexic, se conturea
ză următoarele precizări:

— Torța care acționează în 
gimnastica feminină mondială 
este valoarea, în conținut difi
cil, în combinații originale, în 
execuție ce armonizează grația 
și expresivitatea cu virtuozi
tatea tehnică, riscul, dinamis
mul și corectitudinea ;

— Dificultatea exercițiilor, in 
mare măsură generalizată la 
echipele fruntașe, duce la o 
egalizare a valorilor olimpice 
și la o luptă din ce în ce mai 
strînsă pentru supremație ;

— Gimnastica de performan
tă reclamă tot mai mult o teh
nică ridicată ți o activitate 
creatoare pentru alcătuirea ce
lor mai originale combinații de 
exerciții;

— Arbitrajul tinde să devină 
din ce tn ce mai obiectiv, prin 
aplicarea mei strictă a codului 
de punctaj, remareîndu-se o 
creștere a exigenței pentru ni
velul tehnic de execuție;

— întinerirea, remarcată la 
majoritatea echipelor prezente 
la J.O., se manifestă nu atit 
prin scăderea mediei de vîrstâ, 
eit, mai ales, prin măiestrie 
timpurie, prin numărul crescut 
al gimnastelor de 15—16 ani, 
care asaltează locurile frunta
șe, în lupta pentru medalii ;

— Selecția valorilor pentru

Virsta 
medie 

(în ani)

Locul ocupai în clasa- 
Punclaj mentul individual 

compus
Echipa

U.R.S.S. V4 382,85 2 3 4 7 24
Cehoslovacia 22,2 382,20 1 8 9 10 11
R-D.G. 17.3 379,10 5 6 12 22 27
Japonia 20,5 375,45 13 17 18 19 23
Ungaria 21.8 36940 14 20 26 36 37
5.UĂ. IM 369,75 16 28 30 31 34
Franța 204 361,75 21 33 40 46 57
Bulgaria 21,0 355,10 32 44 51 52 65
R.F.G. 17,7 354,65 43 45 48 55 59
Polonia 174 353,85 41 42 47 56 67
Canada 22,6 343,40 53 63 71 79 81
Norvegia 20,0 338,15 61 77 80 86 87
Cuba 194 332,85 72 73 83 91 92
Mexic 14.5 31145 90 93 94 96 98

gimnastică, în raport eu para
metrii internaționali și cu 
munca imensă necest»-ă per
fecționării exercițiilor din ca
drul poliatlonului, duce la con
cluzia că trebuie să se apeleze 
tot mai mult la calități com
plexe, la capacitatea de efort 
deosebită, pentru suportarea 
condițiilor moderne de obține
re a clasei mondiale;

— Pregătirea centralizată, cu 
cele mai bune cadre și în con
diții materiale superioare, este 
una din cele mai eficiente căi 
pentru revitalizarea oricărei e- 
chipe tinere, în formare, care 
are pretenția să ajungă din ur
mă nivelul valoric mondial și 
olimpic;

— Experiența participărilor 
Ia cele mai diferite concursuri 
internaționale, dar mai ales la 
marile competiții, este izvorul 
principal al confirmării valorii, 
al învățămintelor pentru stabi
lirea aprecierilor comparative 
în raport cu partenerii, al orien
tării tehnico-tactice și metodice 
de viitor;

— Rezultatele superioare in 
gimnastica de performanță tre
buie pregătite cu multă aten
ție, fără lamentări la eșecuri 
neesențiale, urmărindu-se per
severent marile obiective, în- 
tr-un climat de încredere și în
curajare permanentă, stimulîn- 
du-se tot timpul dorința de a- 
firmare a concurentelor și pa
siunea antrenorilor ;

— Cultivarea răspunderii per
sonale și a spiritului de inde
pendență in activitatea de per
fecționare a exercițiilor a de
venit astăzi o cerință de bază 
pentru adaptarea Individuală 
optimă in coțicurs ;

— Activitatea necesară ÎR 
gimnastică pentru atingerea 
unei valori olimpice merită ori
ce efort, avînd în vedere men
ținerea Ia un nivel superior și 
rezistența în timp, mai mulțl 
ani la rînd, după dobindirea și 
recunoașterea acestei valori.

Perspectivele
Exigenta manifestată la defini

tivarea delegafiei noastre pentru 
J.O. din 1968 a determinat în
cadrarea gimnasticii feminin» tn 
categoria ramurilor de sport cu 
valoare insuficientă pentru obți
nerea unor locuri fruntașe in 
Ierarhia olimpică. Iar tntrecerilc 
din Mexie au confirmat total ho- 
tărtrex noastră. Echipele care In 
anii 1967 ți 1968 au depășit se
lecționau României tn Întreceri 
bilaterale (R.D.G„ Franța, 
U.R.S.S., Bulgaria), au ocupat 
astfel de poziții tn clasamentul o- 
limpic tnelt ne permit, prin com
parație, să apreciem că gimnaste
le noastre se puteau clasa tn ccl 
mal bun caz pe locul 7 sau 8 
(la echipe) ți intre 25—43 (la in
dividual compus).

în duda unor individualități cu 
bune rezultate, echipa noastră 
din anul 1948, de valoare mal (că
zută cu aproximativ 1—8 puncte 
decit cea a formației de ia Tokio 
(deși avea avantajul virstei), a 
demonstrat capacități limitate. 
Măsurile luate d» federație incă 
din anul 1963, de înlocuire a e- 
chipei care la Tokio a ocupat, 
ce-l drept locul VI, dar cu un 
punctaj bun (371,98 p), prin gim
naste tinere afirmate in competi
țiile interne, au fost dublate de 
preocuparea — in perspectivă — 
pentru o selecție mult îmbunătă
țită a valorilor din gimnastica 
noastră. în această perioadă, la 
toate verificările intermediare pri
ma echipă nu reuțea Încă să se 
afirme Ia o valoare superioară, 
iar gimnastele de mare perspecti
vă abia făceau primii pași in 
performanță. Absentarea la cam
pionatele mondiale din 1966 șl la 
J.O. din Mexic este o consecință 
firească a acestei situații. Abia 
cu ocazia concursurilor speranțe
lor olimpice din 1964 țl 1968 au 
Început să se Întrevadă posibilități 
pentru ocuparea unor poziții frun
tașe in ierarhia europeană.

tn actualul ciclu olimpic gim
nastica feminină do performanță 
trebuie să dovedească că poate a- 
jungs din urmă echipei» cele mal

reafirmării gimnasticii românești
valoroase din lume, avind create 
toate condițiile tn acest sens : 
există un lot numeros de speran
țe, eu mari posibilități, rezerve 
Si perspective de menținere pe lo
cul IU—IV in Europa ; expe
riența antrenorilor este mal bo
gată, cerințele moderne sint tnai 
adine Înțelese țl aplicate la con
dițiile noastre de dezvoltare.

Decalajul valoric existent astăzi 
intre echipa noastră și fruntașele 
Europei poate fi micșorat ți chiar 
anulat dar treptat, treptat, prin
tr-o serie de măsuri speciale pri
vind orientarea metodică, plani
ficarea unei pregătiri științifice, 
elaborarea ți însușirea unor e- 
xerelți! de valoare olimpică, din 
care să au lipsească : treceri di
namice de la o bară la alta, cu 
desprinderi, înșurubări țl salturi 
peste ambele bare (la paralele 
inegale), nivel artistic ridicat, pi
ruete pe verticală, manevrarea 
centrului general de greutate al 
corpului sus-jos cu mult* ampli
tudine (la sol țl btrnă), cultivarea 
detentei pentru lungimea și înăl
țimea zborului in „sttnd echer 
răsturnat**, „întoarceri de 360 gra
de" (la sărituri).

Considerăm, insă, ci rolul ho- 
tăritor pentru reafirmarea va
lorică a gimnasticii feminine de 
performanță 11 va avea crearea, 
în afara celor 15 secții de per
formanță, a unui centru puternic, 
o adevărată ACADEMIE a gim
nasticii românești, dispunind do 
condiții optime țl lucrlnd sub 
Îndrumarea celor mai buni spe
cialiști din țară. Redresarea gim
nasticii noastre feminine, obiec
tiv de mare răspundere, impune 
federali»! român» de gimnastică, 
cluburilor sportive țl comisiilor 
județene sarcini sporite pentru 
consolidarea unităților de per
formanță, pentru creșterea unor 
gimnaste de valoare. Se între
văd posibilități pentru creșterea 
valorică și ocuparea unul loc mat 
bun deeit tn ultimii 4 ani, pe plan 
european, mondial, precum ți la 
J.O. din 1977. Pentru aceasta tre
buie luat» astfel de măsuri care

să ofere siguranța obținerii unor 
rezultate de prestigiu.

Din obiectivele actualului ciclu 
olimpic tn nici un caz nu pot 
lipsi :

— pregătirea desăvlrțită a e- 
xercițlllor impuse ;

— preocuparea cu precădere 
pentru probele de triere severă ;

— ridicarea valorii tuturor gim
nastelor, pentru omogenizarea 
întregii echipe naționale Ia nivel 
superior ;

— tratarea cu multă atenție a 
problemelor tacticii de concurs.

tn stadiul actual al dezvoltării 
gimnasticii noastre de performan
ță trebuie riscat totul in privința 
execuției In competiții de răs
pundere a unor element» de mar» 
dificultate perfecționate la an
trenamente. Gimnastele din ac
tualul ciclu olimpic trebuie să-și 
îndeplinească riguros sarcinile 
planificate, să nu le diminueze, 
pentru eventuale considerente 

tactice, ta nici un concurs, chiar 
dacă ar apărea riscul căderii de 
pe aparat.

Pentru a se stimula con
curența dintre gimnastele noas
tre, trebuie instltuiți coefi
cienții de recorduri, prin adi
ționarea anuală a momentelor tn 
caro s-a introdus o mișcare sau 
o combinație dificilă pentru prima 
dată tn concurs oficial.

Drumul ascendent ta gimnasti
ca feminină de performanță a fost 
reluat o dată cu succesele spe
ranțelor noastre olimpice din 
vara anului 1981. Ritmul accele
rat ta care va trebui să se lu
creze la gimnastică, cblar țl pen
tru campionatele europene din 
acest an, avind ea Îndreptar per
manent dinamica dezvoltării gim
nasticii din alte țări» va impul
siona pregătirea, menținerea țl 
sporirea acestor succese. în aceas
tă etapă, ta caro antrenorii ro
mâni de gimnastică stat solicitai! 
ta diferita țări din Europa, este 
timpul ca țcoala românească de 
gimnastică feminină să se Im
pună, pentru ca ioturile noastre 
să se situeze, din nou, printre 
cele mal valoroase din lume.

*
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ȘASE ANTRENORI FEDERALI AU URMĂRIT PROCESUL DE INSTRUIRE

CUM Șl CU CINE FORMĂM 
ECHIPA NAȚIONALĂ?

In aăptămîna (9-16 februa
rie) car* a succedat consfătui
rii cu antrenorii de divizia A, 
activul tehnicienilor federali 
s-a deplasat pe teren in dorința 
de a urmări, la fața locului, 
modul In oara alnt puse In apli
care indicațiile tehnico-metodl- 
ee pentru un întreg ciclu.

La Înapoierea in Capitală, 
antrenorii federali, reuniți tn- 
tr-o ședință do lucru sub con
ducerea președintelui Colegiu
lui central, Angelo Niculescu, 
au prezentat referate-slnteză 
din activitatea secțiilor vizitate, 
ocupindu-se, in principal, de 
felul in care a decurs PROCE- 
BUL DE INSTRUIRE.

Iată constatările lor :
U.T.A.
(Antrenori: N. Dumitrescu 
și I. Reinhardt ;
Let: portari — Gornea, Bă- 
trîna ; fundași — Birău, Ba- 
coș, Pojoni, Broșovschl, Cza» 
ko ; mijlocași — Petescu, Le- 
reter, Axente ; înaintași — 
Șehlopu, Moț, Domide, Du
mitrescu).

„Intrucît formația textilistă 
d plecat miercuri, 12 februarie, 
tn Iugoslavia, am urmărit un 
număr mai mic de antrenamen
te. In general, Insă, ciclul sâp- 
timinal cuprinde 7—8 lecții în 
care sînt incluse și două jocuri 
(miercuri, duminică) cu sarcini 
concrete menite să pregătească 
pe jucători la toți factorii: fi
ole, tehnic, tactic. Din cele vă
zute, am putut constata ci se 
lucrează cu o intensitate maxi
mă. folosindu-se exerciții va
riate. Cu mici excepții, In func
ție de programul meciurilor de 
verificare, volumul siptiminal 
s-a ridicat tn această perioadă 
ta o medie de 10—11 ore. Unele 
exerciții specifice, pentru atac 
ți apărare, ari fost executate 
cu adversari activi și semi-ae- 
tivi. Schemele tactice (de pildă, 
atacuri pe aripă încheiate eu 
centrări) au fost repetata pînă 
ta reușita deplină. In privința 
mișcării tn teren: demarcajul 
se efectuează corespunzător. 
Partenerul avut la jocul de ve
rificare n-a șolicitat insă echi
pa intr-o măsură suficientă 
pentrri a putea demonstra, In 
mod convingător, progresele în
registrate la capitolul îmbina
rea marcajului strict cu cel la 
intercepție.

Af vrea să remarc, tn mod 
deosebit, atitudinea exemplară 
a jucătorilor (aflați tn vederile 
selecționerilor) Domide, Petes- 
eu și Axente, tn vădit contrast 
eu aceea a unui jucător tot de 
lot; Gornea, care, tn ultima 
vreme, manifestă o oarecare tn- 
gîmfare.

VAGONUL 
(Antrenori : Francisc Dvor-
jac și Radin Dușan ; 
Lot : portari — Matache,
Nedelcu ; fundași — Mihăi-
lescu, Muhlrot, Boroș, Pop, 
Mihai, Jurcă ; mijlocași — 
Dvorjac, Mețcas, Halagian, 
Schweininger ; înaintași — 
Stănoaie, Mertes, Pap, Dem- 
brovsehi, Adam, Sfîrlogea, 
Arnoțchl).

.Din capul locului trebuie 
spus că ciclul jdptăminal nu 
este bine întocmit. Se lucrează
fără documente de planificare, 
intensitatea antrenamentelor nu 
depășește un nivel mediu, iar 
unele exerciții se efectuează 
static, contrar indicațiilor. For
mația nu este încă conturată, 
ide ea de joc, de asemenea, 
ceea ce explici și rezultatele 
negative obținute pînă în pre
zent în jocurile cu caracter de 
Verificare susținute tn compa
nia unor formații de categorie 
inferioară: 0—4 cu C.S.M. Re
șița. 0—2 cu C.F.R. Timișoara. 
0—1 cu U.M. Timișoara care
activează in divizia C“.

POLITEHNICA IAȘI 
(Antrenori : Șerban Iustin șl 
Constantin Laurențiu ;
Lot: portari — Constanti- 
nescu, Cizic, Iordache ; 
fundași — Gavril, lanul, Stoi- 
cescu II, Vornicu, Deleanu ; 
mijlocași — Ștefănescu, Con- 
tardo, Romilă ; înaintași - 
Incze IV, Lupulescu, Cuper- 
man, Goliac, C. Popescu, 
Costăchescu).

„Sînt plăcut impresionat de 
cele constatate la Iași. Se In-

Un antrenor sovietic 
de fotbal In România

Intre 1 șl 20 martie, cunos
cutul antrenor federal sovietic 
Guliaev va fi oaspetele Româ
niei, intorclnd vizita efectuată 
eu cîteva luni in urmă de un 
grup de specialiști români. In 
cadrul schimbului de experien
ță, antrenorul sovietic se va in- 
tîlnl cu specialiștii români, va 
conferenția despre sistemul or
ganizatoric al fotbalului sovie
tic, va asista la diverse antre
namente și meciuri etc.

Miercuri, in Giulești 

RAPID — 
DUAL A BANSKA BTSTRICA

Stadionul Giulești găzduieș
te miercuri, cu începere de 
la ora 13,30, un interesant 
cuplaj fotbalistic: în deschi
dere, echipa de tineret-rezer- 
ve a gazdelor va primi re
plica divizionarei B Metalul 
București, iar în mecî-„vede- 
tă", Rapid va întâlni echipa 
cehoslovacă de primă divizie, 
Dukia Banska Bystrica (și 
nu pe Dukla Fraga, așa cunt, 
eronat, ne-a informat condu
cerea olubului bucureștean). 

creezi 1—9 ort, tntr-un ciclu 
în general, bine întocmit. Da 
trei ori pe săptimînă antrena
mentele slnt dublate tntr-o id« 
proprie, adăugîndu-se lucru 
pentru forță (marți), pentru vi
teză (Joi), și din nou forță (vi
neri). Sîmbiti — antrenament 
tehnlco-tactîc, timp de 49—tO 
de minute.

Intensitatea a atins Miori 
mari, față de care unii jucători

Au fost vizitate echipele :
U.T.A., VAGONUL

C. BRAUN-BOGDAN

DINAMO BACĂU

VINTILĂ MARDARESCU

(Deleanu, Cuperman, Ștefănes- 
cu) manifestă o oarecare reți
nere, ieșind des din efort. Da
torită unei pregătiri prealabile 
(făcută' in cabină) in efort se 
Intră Imediat. Exercițiile vi
zează frînturi din joc. Dtn me
ciul de verificare urmărit (eu 
Dinamo Bacău) s-a desprins ca 
idee tactică un 1—4—3—3 ex
trem de elastic, cu menținerea 
tempo-ului ridicat, eu respecta
rea sarcinilor duble. Demarca
jul — bun; marcajul — la fel, 
în special In importanta zonă 
a fundașilor centrali, lanul și 
Stoicescu 11. In ceea ce-l pri
vește pe Deleanu, fundașul stin
gă al echipei naționale rimîne 
mai departe deficitar la marca
jul strict. In vădit progres, ți 
ca prospețime fizică și ea viziu
ne tehnico-tacticd, Lușmlereu.

Deficiențe: a) in cadrul ci
clului nu apere individualiza- 
rea; b) la antrenamentul cu 
sarcini specifice tehnico-tscti- 
ce se accentuează prea mult pe 
viteză, răpind jucătorului posi
bilitatea să plodească faza ru- 
ficienf.

„U” CRAIOVA 
(Antrenori : Ștefan Cwdura 
șt V. Frinculeseu ;
Lot : portari — Fiică, Gabo- 
raș. Oprea ; fundași — Nicu
lescu, Deselnicu. Bitlan, 
Popa, Deliu, .Minei, Tarta. 
Ștefan ; mijlocași — Strim- 
beanu, Ivan, Tacoi, Stânes- 
cu ; Înaintași — Niță, Mar
tinovich, Bălan, Oblemenco,

S-a încheiat, nu de mult, 
ediția de iarnă a perioa
dei de transferări la fot

bal. S_au stins și ultimele 
ecouri ale unor frătninîări, in
tervenții, promisiuni și anga
jamente, care făceau din ju
cătorul X factorul hotărîtor 
al ieșirii echipei din impas, 
sau din jucătorul Y singura 
condiție a scăpării de retro
gradare.

De fapt, transferul a consti
tuit, în accepțiunea obișnuită, 
actul final al unor căutări, al 
unor încercări, firești de cele 
mai multe ori. de restructu
rare a efectivelor de jucători 
în raport cu sarcinile in pers
pectivă ale fiecărei formații. 
Și, dacă — abstracție făcînd 
de cazurile de „migrație sezo* 
nieră“ ale unor fotbaliști — 
admitem în general necesita
tea trecerii de la o echipă Ia 
alta ca un factor de îmbună
tățire a performanței și al e- 
chilibrului valoric, trebuie să 
înțelegem că transferul nu re
prezintă decît începutul unei 
acțiuni, al acțiunii propriu-zise 
de realizare a unei formule de 
echipă. Aceasta pentru că, 
adevărata muncă —- mult mai 
greu de împlinit decît aceea 
a unor anumitor ,'ormalități 
— este aceea privind adapta
rea noului jucător și încadra
rea «a stabilă și cu eficiență 
în angrenajul echipei și in 
ideea ei de joc.

Problema adaptării jucăto
rului prin transfer, spre de
osebire de aceea prin promo

N e a g u, Circiumărescu,
Zdrăllă).

„Avind ea perspectivă ime
diată turneul din R.D. Germa
nă, în perioada (a care m-am 
aflat la Craiova, echipa toca.’4 
a pus accent pa Jocurt-școolă 
și de verificare. Prin folosirea 
metodelor modeme de antrena
ment (circuit, intenale etc.). 
capacitatea de efort a echipei 
s crescut remarcabil. Se pare

POLITEHNICA IAȘI UMVERSFf ATEA CRAIOVA

PETROLUL CRXâUL

GHEORGHE OLA CONSTANTIN ARDELXANU
D«mm da NtAGL RADULESCU

ei Oblemenco a înțeles cum se 
cuvine sensul sancțiunii pri
mite, pregătindu-se acum cu o 
conștiinciozitate exemplară. De 
atfel, el manifestă o bună for
mă sportivă. Alături de el an
trenorii încearcă să-l cupleze 
pe tânărul Bălan, care are fai
moase calități atletice ți un șut 
deosebit de puternic. Mai tre
buie lucrai In ceea ce pr.reț- 
te finețea execuțiilor tehnice.

Pe linia indicațiilor tehnico- 
metodice, subliniez ți preocupă- 
rile pentru efectuarea corectă 
a marcajului combinat fisdm- 
dual ți in zonă) al apărătorilor 
unde se încearcă un nou tandem 
de fundași centrali: Deseln.cn
-

DINAMO BACAU
(Antrenori: D Nieotae-Ntau- 
jor fi Ooastastta RAâuleacu; 
Lot : portari — Gh-țâ. Ver- 
sar-arta Fugacta ; fszodagi — 
Kcss. Nusveiller IV. VeLcu. 
Mre David. Maghiar. 
Naumref. Ceoițpescu. Pa- 
aait; mijtocap — Nedelcu.

In cunciiaie — • acțiune oportună, pe 
4arf“, a federației de specialitate, deasă — 
in sfirșit — să păstreze un contact asai ope
rații și mai sistematic cu secțiile de perfor- 
mar.ța, din tară. Căci, in afara preoeupănior 
pentru procesul de instruire, trebuie spus 
că cei șase antrenori federali au abordai și 
alte probleme ale fotbalului, roctrotind si 
indruntiad activitatea centrelor de pinieri șă 
copii, a colegiilor locale de antrenori, a co
misiilor Județene.

la federație, ta Arad. la». Cratei a. Bacău. 
PloieșȘî ț* Oradea, a asm darul să creeze o 
rranlsîie ie activitatea tuSbilist:<ă dm loca
litățile resoertiv*

F. R. fotbal ver a»ea de ari irmrrti un ca-

Gruttaî akdtJtt oe G. NfCOLAESCU

vare, mai naturală ți mai ușor 
de realizat, reprezintă un pro
ces complex, in cadrul căruia 
efortul de încadrare a sporti
vului în noua sa echipă tre
buie conjugat cu sprijinul ac
tiv al coechipierilor și susținut 
cu pricepere și tact pedagogic 

DE LA TRANSFER 
LA ADAPTARE

de antrenor. Altfel, toate spe
ranțele de reușită se năruie 
după primele încercări izbu
tite sau nu și drumul către 
diagnosticul de „inadaptare" 
este deschis, iar de aici și pînă 
la plafonare și mai apoi la dis
pariție, nu mai sînt decît ciți- 
va pași. Acesta este cazul lui 
Păiș, Adam, Adrian Popescu, 
Pavlovici (F. C. Argeș) și chiar 
Nagy (Dinamo). Dumitriu III.

Acolo insă unde acțiunea 
convergentă a tuturor factori
lor adaptării s-a manifestat cu 
eficiență și perseverent, rezul
tatele au confirmat așteptările. 
Exemplele lui Boc — poate cel 
mai caracteristic in această 
privință — a lui Petescu, Gor- 

Vătafu, Duțan ; ir.aintașl — 
Ete Daniel. Dembrovschl, 
Munteauu, Simionaș. Ru- 
giube:).

„Planul da pregătire, tiuce- 
mis de D. Nieolaa-Xicușor, a 
feet splice: eu tact pedagogic 
do antrenorul secund Rădules- 
cu.

Se luereuă dup» e pta*i5- 
core adecvată condițiilor atmo
sferica. La ora actuală, eepa-

nea, Lereler (t'.TAk a hti 
Matei ți Mateianu (Progre
sul). Voinea (Steaua), sini etoe- 
vente.

După cum este ți firesc, 
procesul adaptării jucătorului 
transferat constituie o chestiu
ne de cea mai strictă indivi

dualizare, in cadrul căreia, 
vîrsta, valoarea sportivă ți 
stilul personal de joc, anumite 
particularități fizice sau îm
prejurările pot influența, de ia 
caz Ia caz, ritmul ți durata 
perioadei de aclimatizare, sta
bilind pe această bază ți po
sibilitățile concrete de omo
genizare ale echipei.

De aceea, antrenorii trebuie 
să știe că in sport, și îndeosebi 
în fotbal, unde gradul de w- 
deminare tehnică trebuie va
lorificat printr-o superioară 
activitate tactică individuală 
și colectivă, dificultatea ma
ximă a adaptării este caracte
ristică fie jucătorilor cu o pu
ternică personalitate sportivă, 

tacă defectuos balonul (cină 
acționează in viteză) și e lipsit 
da incisivitate. Se limitează mai 
m-.U si coordoneze jocul, nu 
își asumă răspunderea șutului.

Deficiențe : la mișcarea în 
teren. demarcării se efectuează 
cu aporsr.aitate, dar, apoi, echi
pa ezagemază eu construcția 
jocului, desfdșurtadu-se prea 
mult pe lateral, ficînd atuz 
depose seu ne, iu da-.na jocului 
direct tu adUcime. In privința 
mareajuâti: tint unii apărători, 
David și Pcnait, care nu sînt 
tn stare să aplice marcajul 
strict. Consecința I Neputind 
să-și țiiă omul direct, David 
l-a scos, deseo-i, pe Nunweiller 
TV din zona sa, acesta fiind o- 
b&pat la numeroase intervenții 
tu extremis".

PETROLUL
(Antrenori : ILe OarA p 
Constantia Cemătanu ;
Lot : portari — Sfetcu, M. 
Ioncncu ; tundagi — Gruber, 
Pal, N. Ioc eseu. Rărim, Flo- 
ren. Mocan*; mijlocași — 
luhas, Dincuță, Alexiu ; 
Inamtagt - Grazea, Pavlo- 
vid, Oprigan, Dridea, Mol
doveanul.

^Din cauza condițiilor grele 
de pregătire (terenuri noroioase 
»s-j acoperite eu zăpadă) în do
cumentele de planificare întoc
mite inițial ars intervenit unele 
modificări.

Conținutul procesului de in
struire se axează pe aspectul 
pregătirii fizice unde gradul 
atins U calific cu bine spre 
foarte bine. In sală se lucrează 
pe-.tru forță (cu ajutorul halte
relor) ți pentru viteză. Majo
ritatea jucătorilor participă ac
tiv și ta solicitările de mare 
intensitate. Dintre aceștia: N. 
lonescu, Iuhas. Gruber și Sfet
cu. Cei doi fotbaliști din totul 
reprezentativ, Moconu și Gra
zes, n-au stins încă nivelul do
rit. Din emtza condițiilor vi
tregi, problemele de ordin teh- 
neeo-tactie tânt mai mult schi
țate. D-.n partea antrenorilor 
exssăă preocupare pentru mișca- 
*ea continuă dar, pe teren, 
marcajul ți demarcajul se apli
că nccortspunzitor^.

CRI5UL
lAntreaori ; Anton Ferencz 
p I ^tstau Vlad;
Lotul : portari — Baumgart
ner, Katana : fundași — Ba
log, Sărac, E. Naghi, Po- 
povict Lucad ; mijlocași - 
Torceg, Cocig, Dărăban, 
Serfoăo, Sudi ; Înaintași — 
Sucu, Kun I, Kun II, Al. 
Naghi, Hargani, Petrescu, 
Kasaai).

Jn sdptămlna de la 9 ta 16 
februarie, echipa pe care inten
ționam t-o urmăresc pe par
cursul unui întreg ciclu a sus
ținut trei jocuri ia deplasare, 
la Harghita. Orașul Dr. P, Gro
ta p Tg. Mureș.

Așadar, ettera observații pe 
margtaoa meciului de verifica
re (eel dm Orașul Dr. P. Gro- 
za. : formzna arădeeni a a- 
pheas externu) I ■ 4 — J —3 cu 0

germen eu f ; marcajul — cu de - 
feceernj ft txrr-uu spirit foar
te a^rnss» (ambu fsndașs late- 
»*â pamcipd deeanri ta atac).

Ongstoau tacticd load de 
dgew ta sensul ei uueon se 

foarte molie ocțvMi pe crstnU 
temmilsJL Sa impune, deci, 
prexnpare sponzi pentru ii 
jcc tmriK eo eekxmbdri deru- 
■-exte de pe e pene pe nisa. In 
această cr-t^xe de ido*, crod că 
Al. ICapte x-zre cxpsxizatee n 
expe—aa^z uses iară pentru ■ 
âadcpâm ruM de coordonator.

Fie cetea Itpnți de valoare. In 

njetâ pe tvimu tusei abile inte
grări a jucătorului in muta, 
ia mecan rimai general al eeki- 
pei, ia ața fet incit personali
tatea «a să lupraviețuiască 
tendinței de uniformizare și 
să iasă ia evidență in momen
tele botăritoare ale Jocului: in 
al doilea caz, munca antreno
rului apare inutilă, în condi
țiile performanței sportive, iar 
transferul in această situație, 
lipsit de sens

La rindul ior, Jucătorii tre
buie să ințeleegă că in fotbal, 
ea ți in viață, există și posi
bilități dar ți limite, ți că difi
cultatea de adaptare — situa
ție normală ți specifică de la 
caz ia caz — nu poate fi iden
tificată nicidecum cu nepu
tința de a mai face față pre
tențiilor sportului de perfor
mantă și mascată din această 
cauză de pretinsa ți perma
nenta lipsă de înțelegere, care 
ii mină pe cite unii, aproape 
ritmic, din club in club.

Ațteptind eu interes evolu
ția noilor transferați, îmi ex
prim convingerea că expe
riența dobindită tn munca de 
adaptare a acestora, in viito
rul sezon fotbalistic, va adu
ce o contribuție in plus la În
țelegerea cit mai completă a 
conținutului ei real și la orien
tarea activității de transfer, 
în sensul unei utilități cu ade
vărat practice.

Mihail IONESCU

Echipa națională, cartea de vi
zită a unei discipline sportive, 
a constituit și in volei un prilej 
dis bucurie sau de deziluzii pen
tru «lmpatlzanți sau marele public 
care urmărește de departe evolu
ția șl rezultatele el.

Lucru ciudat Insă, deși echipa 
națională trebuie să fie emanația 
tuturor celor Interesați In ramura 
respectivă, de cele mal multe 
ori ea rămîne In centrul preocu
părilor unui grup restrîns, birou 
federal, colegiu de antrenori, an
trenori da lot șl Jucători selec
ționați.

Toată lumea se interesează nu
mai atunci dnd echipa națională 
ie află angajată In competiție di
rectă ți mai ales dacă rezulta
tele obținute nu slnt satisfăcă- 
toare.

Tn Intervalul de timp dintr-o 
evoluție și alta a echipei, adică 
tn perioadele de muncă asiduă, 
de sacrificii chiar, specialiștii, an
trenorii, cluburile șl asociațiile 
manifestă uneori pasivitate, iar 
alteori chiar opoziție față de con
cepția de pregătire șl de formare 
a echipei naționale. Astfel se 
prezintă cazul șl cu echipa na
țională de volei fete, care în ur
ma rezultatelor slabe obținute la 
campionatele europene din 1967 
(locul 8) a nemulțumit pe toată 
lumea.

tn Iunie 1968, după multe cău
tări șl ezitări s-au pus bazele u- 
nui plan de perspectivă care să 
permită reclștlgarea pozițiilor 
pierdute tn ierarhia voleiului mon
dial. tntre alte măsuri se preve
dea revizuirea substanțială a 

lotului, renunțarea la toate Ju
cătoarele depășite de cerințele ac
tuale ale Jocului, și completarea 
lui cu elemente tinere, de pers
pectivă, care prin calitățile ce 
le posedă să ofere garanții că 
vor depăși, in scurtă vreme, pe 
cele care le-au Înlocuit. In al 
doilea rind, a fost revizuită con
cepția de joc și orientarea me
todică. S-a adoptat, Împotriva u- 
nor opoziții de moment, o con
cepție de Joc modernă potrivit că
reia echipa națională de fete să 
poată realiza (păstrind propor
țiile) aproape același gen de joc 
rapid șt combativ ca și echi
pele de băieți. Or, pentru a pu
tea realiza un asemenea joc, era 
necesar să avem o altă atitudine 
față de selecție șl față de pregă
tire. Aceasta cere timp îndelun
gat. S-a pus problema acceleră
rii procesului de consolidare a 
echipei, s-au studiat șl s-au gă
sit metodele, mijloacele și for
mele de pregătire care să asigu
re realizarea obiectivelor pro
puse, s-a cerut un volum mult 
mal mare de lucru în comun la 
lot, pentru a realiza, pe de o 
parte perfecționarea elementelor 
de tehnică necesare construirii 
unul asemenea Joc, iar pe de altă 
parte pentru a obține coeziunea, 
acea cunoaștere aprofundată fără 
de care nici o echipă nu se poate 
numi ECHIPA.

Ptnă aici aproape toată lumea 
z-a declarat de acord, dar cînd 
* început să se treacă la punerea 
tn practică a acestor măsuri, in
teresele de club, interesele per
sonale, ca șl capriciile unor ju
cătoare, au început să-și facă a- 
parițla șl să pună tn pericol rea
lizarea Întregului plan conceput 
șl aprobat de toate forurile (co
legiul central de antrenori, biroul 
federal și, tn ultimă instanță, 
plenara C.N.E.F.S.).

Pînă Ia campionatele mondiale 
din 1970 de-abia rămîne timp 
pentru, a se alcătui o echipă nouă, 
această cu condiția să nu pier
dem nici o clipă. Din păcate, 
mulțl din cel interesați în vede
rea redresării voleiului feminin 
Încearcă totuși să determine re
venirea la vechiul sistem de lu
cru.

Plnâ In prezent, am realizat In 
mare măsură ceea ce ne-am pro
pus șl n-am făcut nici o con
cesie principiilor stabilite. Este 
cazul să citez alei munca entu
ziastă depusă de Jucătoarele Ma
riana Baga, Martha Sehely, Hel
ga Bogdan, Mariana Popescu, Eva 
Klein, Venera Zaharescu, Elena 
Pandrea, Rodlca Popa șl Gabriela

REZULTATE DIN DIVIZIA D
MASCULIN, seria I : Gloria 

Arad — Pedagogic Tg. Mureș 
3—0 (12, 11, 11), Universitatea 
Timișoara — Cooperatorul Ș. 
Silvaniei 3-0 (5, 9, 10), A.S.A. 
Sibiu — Alumina Oradea 3-0

Miile, echipele masculine 

die eee în fața lileului

Miine se dispută jocurile 
primei etape a returului în 
divizia A masculină (etapă a- 
minată. după cum se știe, din 
cauza pregătirilor lotului na
țional). Cel inai important 
meci este programat la Ba
cău, unde echipa locală, Vii
torul, primește replica cam- 
pkxtiior tării, voleibaliștii de 
la Steaua. Băcăuanii. în evi
denta revenire de formă, vor 
constitui cu siguranță un ob
stacol dificil in fata steliștilor 
care se pregătesc pentru me
et ul retur cu Csepel.

Reține atenția, de aseme
nea, partida de la Brașov, 
dintre Tractorul și Rapid. 
Celelalte meciuri : Farul—Pe 
trolul. Politehnica Timișoa- 
-a—Progresul, Ditiarno—Poli
tehnica Cluj și Celuloza Brăi
la—Politehnica Galați.

LOTO-PRONOSPORT
Cu prilejul campionatului 

mondial de hochei pe gheață, 
LOTO-FRONOSPORT organi
zează două concursuri supli
mentare cu meciuri din a- 
ceastă competiție.

Primul concurs suplimentar 
va cuprinde meciuri din se
ria B, iar cel de-al doilea 
din seria A.

Campionatul mondial de 
hochei, seria B, se va dispu
ta între 28 februarie și 9 mar
tie ac. la Ljubljana.

Depunerea buletinelor pen
tru primul concurs suplimen
tar Pronosport se va face 
pînă în ziua de 27 februa
rie a.c.

Rezultatele oficiale se vor 
transmite integral în ziua de 
11 martie a.c.

Vă recomandăm ca înainte 
de a vă fixa pronosticurile, 
să vă documentați citind 
„Programul Loto-Pronosport“ 
din 18 și 25 februarie care 
cuprinde amănunte asupra 
echipelor participante.
• Publicăm mai jos pro

gramul concursului Prono
sport obișnuit, nr. 9 din 2 
martie 1969 I I 1 Atalanta — 
Pisa ; II : Bologna — Fioren
tina ; III : Interr.azionale — 
Milan ; IV : Juventus — Va
rese ; V : Lanerossi — Ca
gliari ; VI: Napoli — Torino ; 
VII1 Sampdoria — Roma ; 
VIII i Verona — Palermo ;

Popa care alcătuiesc, în momentul 
de față nucleul de bază al lotu
lui. Celelalte componente, cleși 

talentate sînt mult mal neexperi
mentate. au multe da Învățat. 
Insă remarc eforturile deosebite • 
pe care le depun pentru a se a- 
propia cit mai mult de colegele 
lor din prima grupă. Este cazul 
jucătoarelor Victoria Caranda, 
Paula Cazangiu, Minodora Mese- 
șan, Liliana Pașca, Mariiena Nico- 
lescu, Narcisa Netea ș a. Remarc, 
în sfirșit, adeziunea față de noua 
orientare a federației și sprijinul 
acordat de secțiile de volei ale 
cluburilor Dinamo, Rapid, Medi
cina, Se. sp. 1, Șc. sp. 2 din Bucu
rești, C.S.M. Sibiu, Viitorul etc.

Menționez, în același timp, In- 
țelegerea dovedită de antrenorii 
Gheorghe Constantinescu, Nicolae 
Humă, Gheorghe Bodescu, Sandi 
Chiriță, Doina Bălăită și alții, 
care au Înțeles că interesele echi
pei naționale se ridică deasupra 
intereselor de club, șl în special 
pe Nicolae Meadu, antrenorul clu
bului Rapid care deși angajat in 
„Cupa campionilor europeni", tri
mite jucătoarele la pregătirea lo
tului.

Au fost scoase din lot jucătoa
rele Carmen Marinescu, Maria 
Dobrogeanu, Ruxandra Drăgolici 
care din diferite motive, valabile 
sau nu, au consacrat un timp 
extrem de mic pregătirii. Dar 
lată că in ultima vreme o opo
ziție sistematică se ridică din 
partea conducătorilor, antrenoru
lui Nicolae Roibescu șl sportive
lor Aurica Căunei șl Florentina 
Demetriu de la Penicilina Iași. 
Toți aceștia pun mai presus in
teresele echipei Penicilina Iași șl 
interesele personale ale jucătoa
relor, invocînd fel de fel de mo
tive, tapt care are urmări nega
tive asupra îndeplinirii planurilor 
de pregătire ale lotului național.

Nesfîrșltele ședințe și discuții 
avute cu dînșii n-au dus la nici 
un rezultat concret, cel vizați In- 
cercînd să determine federația 
să renunțe a face ceva nou, mal 
mult șl mai bine decît în trecu
tul apropiat, pentru a ieși din 
situația grea în care se află e- 
chipa națională. O spun foarte 
clar, că ceea ce Încearcă să ob
țină sportivele șl antrenorul de 
Ia Iași nu vine tn sprijinul echi
pei naționale.

El vor să dicteze federației c!nd 
șl cum să se pregătească echipa 
națională.

Federația țlntnd cont de expe
riența anilor trecuți și în dorința 
de a veni tn sprijinul activității 
școlare (perioadele de examen 
din iunie, iulie și septembrie) a 
eșalonat pregătirea la lot șl pe 
perioadele campionatului Intern.

Nu putem accepta tn nici un 
caz situația pregătirilor realizate 
tn 1968, cind sportivele Aurica 
Căunei- a participat la lot 30 de 
zile, iar Florentina Demetriu 16 
zile.

De aceea, deși valoarea indi
viduală a sportivelor din Iași ar 
justifica din plin selecționarea ior 
In lot, deci lipsa lor constituie o 
pierdere însemnată. federația 
consecventă aplicării principiilor 
de pregătire, aduce la cunoștință 
că le consideră eliminate din lo
tul național.

Am ținut să scriu aceste rin- 
duri pentru ca opinia publică să 
cunoască preocuparea federației 
de a forma o echipă reprezentati
vă de tete valoroasă, greutățile ce 
există, cine tșl aduce contribuția 
șl cine nu.

Nicolae SOTIR 
antrenor federal

(11, 8, 9), Metalul Hunedoara — 
Voința B. Mare 3-2 (-12, -10, 
8, 9, 4), Minerul B. Mare — 
C.F.R. Timișoara 3-0 (10, 10, 12), 
Ind. sîrmei C. Turzii — C.F.R. 
Cluj 3—2 (14, —15, -4, 6, 8) ; 
seria a II-a : I.E.F.S. — Con
strucții București 3—0 (13, 3, 3), 
Medicina București — Universi
tatea București 3—1 (7, —13, 8, 
10), Semănătoarea București — 
Constructorul Suceava 3—1 (7, 
4, —12, 3), Politehnica Brașov
— Universitatea Craiova 2-3 (11, 
—10, —7, 12, —10), Electropu- 
tere Craiova — Vagonul Plo
iești 3-0 (13, 14, 6).

FEMININ, seria I : Sănăta
tea Arad — U.T. Arad 3-1 (12, 
11, -12, 7), Drapelul roșu Sibiu
— Medicina Tg. Mureș 3—1 (5, 
—9, 13, 7), Politehnica Brașov
— Voința M. Ciuc 1-3 (—8, 14, 
—9, —9), Pedagogic Oradea — 
Tricotajul Brașov 2—3 (8, —11, 
6, —12, -13), Corvinul Deva — 
Medicina Cluj 3-0 (17, 3, 12) ; 
seria a II-a : Constructorul 
București — Progresul Bucu
rești 1-3 (-8, -15, 8, -7), Uni
versitatea București — Univer
sitatea Iași 1—3 (13, -5, —8, 
-14), A.S.E. București — Sănă
tatea Tîrgoviște 1—3 (—14, 11, 
—6, —9), Politehnica Galați — 
Viitorul București 0—3 (—6, —6, 
-13).

IX ; Lecco — BresciaXi 
Perugia — Genoa ; XI : Man- 
tova — Reggiana ; XII i Mo
dena — Bari ; XIII i Cesena — 
Come.
• Depunerea biletelor cîș- 

tigătoare pentru concursul 
excepțional Pronoexpres din 
23 februarie 1969, se va face 
astfel i

In orașele de reședință ju
dețeană pînă joi 27 februa
rie 1969 la ora 13 ;

In celelalte localități pînă 
miercuri 26 februarie 1969 la 
ora 13.
• Astăzi este ULTIMA ZI 

în care vă mai puteți procura 
biletele pentru concursul Pro
noexpres de mîine, a cărui 
tragere va avea loc Ia Bucu
rești în sala Clubului Finan
țe Bănci din str. Doamnei nr 
2, cu începere de la ora 18,30. 
Tragerea va fi radiodifuzată.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 8 DIN 19 

FEBRUARIE 1969

EXTRAGEREA I : categoria 
1: 2,5 variante a 59.334 Iei ; ca
tegoria a II-a : 127,5 a 1.163 lei ; 
a IlI-a : 3.551,5 a 41 lei.

EXTRAGEREA A II-A : ca
tegoria A : 6,5 variante a 18.792 
lei; categoria B : 238 a 513 lei ; 
categoria C : 4.263 a 28 lei.

Deseln.cn
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Trlalsil austru special la C M. de bob, D. STÂNCULESCU, transmite de la lake Placid

PRIMA CONCLUZIE: BOBERII EUROPENI
SlNÎ MAI BUNI DECiT CEI AMERICANI
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Rudi Schmieder (antrenorul echipei R.D.C.Jl 

„Hocheiștii români au fost 
totdeauna adversari dificili"

Șl OLGA MOROZOVA 
PE PRIMELE LOCURI

MOSCOVA. S-au încheiat 
întrecerile turneului interna
țional de tenis pe teren aco
perit de la Moscova. în proba 
de simplu bărbați, victoria a 
revenit jucătorului sovietic 
Tomas Lejus, care în finală 
l-a învins cu 6—4, 4—6. 6—4,
6— 4 pe compatriotul său Vla
dimir Palman. Proba de sim
plu femei a revenit Olgăi Mo
rozova (U.RS.S.), învingătoare 
cu 6—2, 6—3 în fața olandezei 
Betty Stowe. In finala probei 
de dublu mixt, perechea so
vietică Olga Morozova — Vla
dimir Palman a întrecut cu
7— 5, 6—1 cuplul Zaiga Ian- 

« son — Serghei Lihaciov
(U.R.S.S.).

Au început C. M

Olanda — Danemarca
4-3

In Iugoslavia, la Skoplje, au 
început întrecerile contînd pen
tru grupa C a campionatului 
mondial de hochei pe gheață. 
Olanda a dispus de Danemarca 
cu 4—3 (2—0, 0—2, 2—1). Mai 
participă în această grupă Ja
ponia, Bulgaria, Elveția 
Ungaria.

A

Cînd s-au alcătuit grupele 
preliminare ale C.M. 
organizatorii au repar

tizat în fiecare din cele de pe 
continent cîte o fostă partici
pantă în turneul final, o echi
pă favorită și cîte doi out- 
sideri. Acest principiu este 
ilustrat, mai ales de grupa 
VI din care fac parte Spania, 
Iugoslavia, Belgia și * 

Studiind clasa
mentul acestei 
grupe și avind in 
vedere meciurile 
care mai urmează 
să se dispute, 
vom acorda prima 
șansă Belgiei. Și 
iată de ce. Indife 
rent de rezultatele 
următoare, Spania și Finlanda 
nu mai au nici o șansă la pri
mul loc. Un cuvînt mai are 
de spus doar Iugoslavia, care 
va mai întîlni, pe teren pro
priu, Belgia și Spania, iar Fin
landa, în deplasare. Presupu- 
nînd că iugoslavii vor obține 
în aceste jocuri maximum de 
puncte (adică în total 6), a- 
tunci vor totaliza tot 9 puncte, 
cîte are acum Belgia. Dar, în 
acest caz, conform regulamen
tului (golaverajul nu con
tează) echipele cu același nu
măr de puncte vor susține un 
meci suplimentar pe teren 
neutru. Aceasta ar fi singura 
șansă a echipei Iugoslaviei. 
Firește, cel mai greu joc al 
iugoslavilor este cel cu Spa
nia, în care o victorie le-ar 
da încă speranțe pentru ba
raj.

BELGIA

CAMPIONATE
PORTUGALIA. In etapa a 

20-a : Sporting — Porto 2—1; 
Atletico — Benfica 0—2 ; Gui
maraes — Academica 2—1 ; 
San Joanense — Setubal 1—4 ; 
CUF — Tomar 2—0 ; Leixoes 
— Braga 2—0 ; Varzlm — Be- 
lenenses 1—1. în clasament 
conduc echipele Benfica, Porto 
și Guimaraes cu cîte 29 de 
puncte, urmate de Setubal — 
26 p, CUF — 24 p eto.

FRANȚA. Etapa a 22-a i 
Bastia — Red Star 2—1 ; Va
lenciennes — St. Etienne 1—1; 
Marseille — Ajaccio 3—0 ; 
Rouen — Sedan 0—1 ; Stras
bourg — Bordeaux 1—1; 
Rennes — Sochaux 3—2. Par
tidele Nîmes — Mona«o și 
Nice — Nantes au fost amî
nate. Pe primul loo în clasa
ment se află formația St. 
Etienne cu 36 de puncte (din

Putemica patinatoare 
deză Ann Schut continuă se
ria recordurilor mondiale. In 
ultima zi a concursului inter
național de patinaj viteză de 
la Inzell, ea a doborit și re
cordul lumii în proba de 3000 
ra, realizat 4;50,3. Cu o zi mai 
înainte, Schut corectase re
cordul mondial la 1 500 m. O- 
landeza a totalizat în clasa
mentul final 185,499 puncte.

Telefoto: A.P. — Agerpres

TORRES ÎNVINGE PE CHIONOI
CIUDAD DE MEXICO, 24. 

— La Ciudad de Mexico s-a 
disputat meciul de box pentru 
titlul mondial la categoria 
muscă dintre mexicanul Efren

Finlanda.

cu un picior
în turneul final al C.M. de fotbal

Prin urmare, la ora actuală 
„Diavolii roșii* sînt cu un pi
cior... în turneul final, din 
care n-au mai făcut parte din 
1954. Calificarea Belgiei nu 
ar constitui, de fapt, un... mira
col. Belgia posedă actualmen
te un fotbal valoros, fapt con
firmat de o serie de rezultate 
obținute de echipa națională. 
Anul trecut, belgienii au câști
gat 5 meciuri, au pierdut două 
(cu U.R.S.S. și R.F.G.) și au 
terminat la egalitate, în depla
sare, cu Spania. Acest joc, 

egal, ca și victoria categorică 
(3—0) cu iugoslavia i-a indicat 
încă de pe atunci drept cei 
mai serioși pretendenți la pri
mul loc în grupa VI.

Lotul belgian cuprinde o se
rie de jucători valoroși, unii 
mai vechi, alții pe cale de a- 
firmare. Antrenorul RAY
MOND GOTHALS a știut să 
îmbine tinerețea cu experiența 
și a alcătuit o echipă cu un

72 de jocuri), urmată de Bor
deaux cu 33 de puncte (din 
21 de meciuri) etc.

Din cauza timpului nefavo
rabil, în Anglia și Scoția nu 
s-au desfășurat toate me- 
eiurile. In Anglia, în actualul 
sezon au fost aminate pînă 
acum 179 de meciuri (Recor
dul £1 deține sezonul 1962—63 
cu 307 partide amînate). Iată 
poziția echipelor fruntașe.

1. Leeds United 30 20 8 3 49-31 48
2. F.C. Liverpool 31 20 6 5 50-19 46
3. Everton 29 17 8 4 63-26 42

In Scoția, s-au disputat nu
mai două jocuri : Kilmamok 
— Heart of Midlothian 1—0, 
Morton — Dunfermline 0—2. 
Echipele fruntașe:

23 16 5 2 38-16 37 
23 13 4 6 31-33 84 

1. Celtic
3. Dunfermline
3. Glasgow 

Rangers ii 1< 5 3 11-21 33

victorie, au 
a reinnoda

-3 IZnplCGl— 
constanța, care fă

cea ca după o cobcrire record 
■ze alta îr.tr-un timp 
a. Lupta a fost echi- 
iar, în final, europe- 

dovedit mai buni, 
curia de a putea ex- 

părere unanimă: 
stelele pîrtiilor de 
uri de formidabilii 

italieni, de rutinații și impe- 
vest-germani, au ocu

pat un loc de cinste reprezen
tanții României — constant 
stăpini ai propriilor sisteme

Jucătorii sovietici au dominat turneul 
de tenis de masă de ia Moscova
întrecerile Individuale ale tur

neului internațional die tenis de 
masă de la Moscova s-au încheiat 
cu succesul deplin al jucătorilor 
sovietici, care au cucerit victoria 
tn toate cele cinci probe.

„Alacran* Torres și tailande- 
zul Chartchai Chionoi. Pugi- 
listul mexican a obținut vic
toria prin K.O. tehnic în re
priza a 9-a.

joc modern, extrem de eficace. 
Marea vedetă a „diavolilor 
roșii" este Devrindt, o adevă
rată „mașină de goluri" cum 
îl numește presa belgiană. El 
a marcat 9 goluri în 7 me
ciuri internaționale ! Nici Paul 
van Himst nu este mai pre
jos. In plus el constituie un 
foarte bun coordonator de joc. 
Polleunis, Semmeling, Van 
Moer fac parte din generația 
tînără, în plină afirmare. Por
tarul Trappeniers devenit ti
tular după retragerea bătrî- 
nului Nicolay face progrese vi
zibile, fiind și el un jucător de 
bază al reprezentativei belgi
ene.

I. O.

telBxradintelBfo
Rezultate înregistrate în 

concursul internațional de a- 
tletism pe teren acoperit de la 
Leningrad : masculin : 60 m g: 
Mihailov (U.R.S.S.) — 7,8; 
400 m: Savciuk (U.R.S.S.) — 
48,6; greutate: Volkin (U.R.S.S.) 
— 18,10 m ; 800 m ; Veteinen 
(Finlanda) — 1:53,4; feminin: 
60 m plat: Ursula Iuzvik (Po
lonia) — 7,4 ; înălțime : Nina 
Brințeva (U.R.S.S.) — 1,74 m.

A început Turul ciclist al 
Sardiniei. Prima etapă (Oris- 
tano — Cagliari — 115 km), 
a fost «îștigată de italianul 
Giuseppe Behetto în 3h 11:41,0. 
In același timp cu învingă
torul a sosit un pluton ma
siv printre alții Bitossi, Mo
tta, Adomi, Godefroot, Rey- 
broeck, Anquetil și Ole Rit
ter).

Mărturisesc că sint impresio
nat de boberii români, a că
ror constantă denotă o valoa
re superioară. Nu mâ mai 
surprinde insă nici un fel de 

a lor: seriozitatea 
se pregătesc — sint 
pe care i-am văzut 
două antrenamente 
efectuînd pregătire

t ic tone 
cu care 
singurii 
și intre 
Pe pistă 
fizică — și talentul lor evi
dent ii recomandă drept stele 
de primă mărime pe firma
mentul acestui sport. Cit des
pre Panțuru — ce aș mai pu
tea spune, decît că are clasă 
mondială ?“

MARCEL LE CLEF (Bel
gia), vicepreședinte al F.I.B.T.: 
„Sincer să fiu, m-ar fi bucu
rat tare mult să tăd că titlul 
mondial i-a revenit lui Pan
țuru. Și așa performanțele lui 
sînt foarte bune, îi confirmă 
valoarea și îl recomandă din 
ce în ce mai mult printre 
principalii candidați la titlu
rile anului 1970“.

Fără îndoială, munca neo
bosită a reprezentanților noș
tri și a antrenorului Hariton

Iată rezultatele tehnice înregis
trate In finale i simplu masculin: 
Amelin (U.R.S.S.), Gomoșkov 
(U.R.S.S.) 21—19, 21—14, 31—8; sim
plu feminin : Z o 1 a Rudnova 
(U.R.S.S.) — Rita Pogosova 
(U.R.S.S.) 21—18, 21—17, 21—19;
dublu feminin i Zola Rudnova, 
Svetlana Grinberg (U.R.S.S.) — 
Doris Hovestadt, Gabriele Geissler 
(R.D. Germană) 18—21, 21—16,
17—21, 21—16, 21—14; dublu mas
culin : Sarholan, Vardanian 
(U.R.S.S.) — Gomoșkov, Amelin 
(U.R.S.S.) 18—31, 17—21, 21—6,
21—18, 21—15; dublu mixt : Rud
nova; Gomoșkov (U.R.S.S.) —
Pogosova, Sarhoian (U.R.S.S.) 
21—15, 21—17, 21—23, 21—11.

Cițlva jucători din Iotul Bel
giei. In rfndul de sus, de 
la stingă Ia dreapta : Gothals- 
(antrenor principal), Trappe- 
niers, Hanon, Jeck, Cornelius, 
Devalque, Thissen, Boone, 
Laben (antrenor secund); in 
rindul de jos: Devrindt, Dockx, 
Van Moer, Peeters, Polleunls, 
Verheyen șl Semmeling.

aleîn sferturile de finală 
„Cupei Elveției* a fost înre
gistrată o surpriză. Echipa 
Grasshoppers Zurich nu a pu
tut învinge formația Chiasso 
(care activează în liga a II-a 
a campionatului), meciul în- 
cheindu-se la egalitate (3—3) 
după prelungiri. Alte rezulta
te : Servette Geneve — Basel 
1—0 ; St. Gali — Lugano 1—0 
(după prelungiri); Bellinzona 
— Sion 3—1.

Atletul englez David He- 
mery, campion olimpic, șl-a 
făcut reintrarea în cadrul unui 
concurs pe teren acoperit la 
Wolverhampton. El a câștigat 
proba de 60 m g în 7,9. Boosey 
a realizat la triplu salt 15,99 
m, iar Madeleine Cobb a fost 
cronometrată în proba de 60 
m plat cu 7,4.

La Moscova, în cadrul „Cu
pei campionilor europeni" Ia 
volei feminin, formația ȚSKA 
Moscova a învins cu scorul de 
3—0 (15—2, 15—5, 15—2) echi
pa Universității din Basel 
(Elveția).

La Ludwigshafen (R.F.G.) 
s-a disputat meciul revanșă 
dintre selecționatele masculine

:ele

1 merită sincere fe- 
Româniî. prezenți la 
cid după 37 de ani. 
o figură onorabilă 

lai selectă companie 
urs posibilă, iar fap- 

rtivii purtind cu- 
noastre sînt tineri 
mărește spera: 

ae creștere a valorii perfor
manțelor. Debutantul Focșe- 
neanu a corespuns pe deplin, 
avind un aport considerabil la 
cele mai bune rezultate din 
1969, iar bobul de 4, cu for
mula cunoscută. a reprezen
tat un echipaj solid, cu star
turi superioare celcr din 1968, 
ce e drept însă pasibile de 
îmbunătățiri.

Timpurile realizate de ita
lieni la start sînt de-a drep
tul fenomenale: în general 
în jurul a 5,04, în timp ce 
absolut toți ceilalți concurenți 
ajungeau rar la 5,10 ! Școala 
italiană de bob a arătat lu
mii întregi că retragerea din 
activitatea competițională a 
unor superperformeri ca 
Monti și Siorpaes nu le-a 
diminuat potențialul. Consi
derăm că un cit mai strîns 
contact cu boberii italieni nu 
ar putea decît aduce mari 
foloase reprezentanților Ro
mâniei. Tr. lOANIȚESCU

De la Taj Mahal, celebru punct de atracție pentru turiști, tenismanii noștri ne-au trimis 
această ilustrată

în exclusivitate pentru sportul

De la Jaipur la Jabalpur

Am aniversat două luni 
de cînd sîntem pe dru
murile Indiei, în mica 

localitate Jaipur, din centrul 
țării, unde era programat al 
șaselea turneu al Circuitului. 
Un orășel deosebit de fru
mos, important centru turis
tic, cu multe vile somptuoase 
și adevărate palate, încadrate 
de parcuri și grădini răco
roase. Străzile Jaipurului, de 
un pitoresc exotic, sînt foarte 
animate. Intîlnești dresori de 
cobra, purtîndu-și „artiștii" 
într-un sac pe umăr, mulți
me de papagali multicolori și 
maimuțe prietenoase, iar — 
cel mai amuzant! — plim
bările se fac pe masivi ele- 
fanți-taxi.

S-a jucat pe trei terenuri 
cu iarbă, într-un imens parc 
(proprietate particulară), în 
care au fost improvizate două 
corturi pavoazate cu steaguri, 
în loc de cabană, ceea ce dă
dea concursului aspectul unui 
adevărat turnir de cavaleri 
medievali. E drept, pitorescul 
ambianței n-a compensat anu
mite deficiențe tehnice. Gazo
nul terenurilor nu era tăvă- 
lugit prea bine, astfel că min
gea lua direcții surprinză
toare. Pe asemenea terenuri, 
rezistă doar cel cu nervi buni 
și singur Petre Mărmureanu, 
din delegația noastră, a do
vedit că-i are.

DOUA MECIURI DRAMATICE 
ALE LUI MĂRMUREANU

Petrică a ținut neapărat să 
justifice onoarea ce i se fă- 

de handbal ale R.F. a Germa
niei și Iugoslaviei, Handbaliș- 
tii vest-germani au terminat 
învingători cu scorul de 
20—17 (11—9).

trei vic

Echipa maghiară de tenis 
de masă Spartakus Budapesta 
s-a calificat pentru semifina
lele „Cupei orașelor tîrguri", 
învingînd la Haga echipa 
„Scylla* cu scorul de 8—1. 
Pignitski a realizat 
tarii.■ 

Cu 
atletic 
dorp 
sud-african Paul Nash a cîști- 
gat proba de 100 m plat în 
10,2. El a terminat învingător 
și în cursa de 200 m plat, 
fiind cronometrat în 20,9.

prilejul unui 
desfășurat la 
(Transvaal) sprinterul

concurs 
Kruges-

Reprezentativa de hochei pe 
gheată a R.D. Germane a acti
vat, mai mulți ani, în grupa A, 
retrogradind în B la campiona
tele mondiale din anul 1967. 
Dar jucătorii germani și antre
norul lor, Rudi Schmieder, n-au 
renunțat, aici un moment, la 
gîndul da a reveni In rîndul 
elitei, pnegătindu-6e cu ardoa
re în vederea apropiatelor con
fruntări d« la Ljubljana. Ca 
partener de joc, pentru ultimele 
meciuri de verificare înaintea 
startului oficial, a fost aleasă 
naționala României. După în
cheierea celor două partide, am 
avut o scurtă convorbire cu an
trenorul Rudi Schmieder.

— Ce v-a determinat să ale
geți echipa României drept ad
versar pentru ultimul test al 
pregătirii echipei R.D. Ger
mane ?

— Deși în intilnirile desfă
șurate rezultatele ne-au fost 
favorabile, hocheiștii români au 
fost, totdeauna, pentru noi, ad
versari dificili, capabili să ne 
solicite, să ne dea imaginea 
reală a stadiului de pregătire 
ji, în ultimă instanță, a valorii. 
Ca titlu informativ vă pot spu
ne că, in cursrtl lunii ianuarie, 
ne-am mai măsurat forțele în 
fața unor echipe cu rezonanță 
în arena mondială: Canada 
ne-a invins cu 3—0 și 7—4, iar 
cu formația Finlandei am ter
minat o dată la egalitate, 2—2, 
și am obținut o victorie, cu 3—2.

— Cum apreciați forța echipei 
dv după jocurile de verificare 
susținute înaintea campionatului 
mondial ?

— Sint mulțumit de forma ju
cătorilor. Cu toate că din vechea 
garnitură am reținut doar 8 
sportivi, abordăm turneul din 
Iugoslavia cu speranța că vom 
recuceri reduta pierfută. Cînd 
spun aceasta, sînt conștient de 

cuse, fiind pus aci cap de se
rie cu nr. 1 înaintea polone
zilor Rybarczyk și Nowickj. 
Cu amîndoi avea să se întîl- 
nească în jocurile decisive 
ale probei de simplu.

Mărmureanu l-a învins pe 
Rybarczyk, în semifinală, 
după un meci de toată fru
musețea, jucat după toate re. 
gulile tenisului pe gazon: 
serviciu, voie, smeri și rite 
un retur excepțional de rapid, 
care stîmea furtună de aplau
ze. După ce pierde primul set 
(4—6), românul are 5—2 în al 
doilea și ratează nu mai pu
țin de 9 setbaluri, dar cîști- 
gă al zecelea, adjudeeîndu-și 
setul cu 12—10. In setul de
cisiv este condus cu 2—4, 
joacă foarte bine și face 5—4, 
pierde un mecibal. dar se 
distanțează la 7—5. O victo
rie frumoasă, umbrită însă — 
pentru noi — de rezultatul 
de pe celălalt teren, unde 
Dron pierde rapid la Nowicki 
(2—6, 0—6) menajîndu-și inad
misibil adversarul.

Finala a furnizat o luptă 
titanică. Mărmureanu începe 
bine, are 7—6 și 40—15 pe 
serviciul lui Nowicki, dar 
pierde ghinionist (10—12). A 
fost momentul-cheie al între
gii partide. Ratînd această 
bună ocazie. Petrică este vi
zibil handicapat de eforturile 
depuse. După 6—3 în al doi. 
lea set, el ratează mult în al 
treilea, pierzînd cu 5—7. In 
pauză, Mărmureanu îmi cere 
să-i anunț abandonul, fiindcă 
simte dureri în brațul drept. 
Mă opun, rugîndu-1 să încheie 
meciul și — cînd nu mai 
aveam speranțe — polonezul 
termină partida victorios, cu
6—1.

Indiferent de ratările co
mise, trebuie să spun că Măr
mureanu a făcut un joc bun 
și merită felicitări. Este omul 
nostru de bază acum, după 
plecarea lui 
Mult mai 
se comportă 
Marou, în care 
mult Victimă a jocului nesi
gur pe iarbă a fort și Iudith 
Dibar. Ea a pierdut în semi
finală Ia suedeza Eva Lund
quist după ee păruse, la un 
moment dat, că are meciul în 
mînă i 2—6, 7—5, 6—2. Mai 
pierdem și finala de dublu 
masculin > Nowicki. Rybarc- 
zyk-Mărmureanu. Dron 6—3, 
10—8.

Ilie Năstase. 
puțin bine

Dron și 
speram mai

STRABATÎND JUNGLA...

De la Jaipur la Jabalpur, 
următoarea etapa a călătoriei 
noastre, sînt 1.000 km cu tre
nul. Prin fereastra vagonului 
nostru cu paturi și cu aer con
diționat, priveam cum localită- 

faptul că vom avea în persoa
na selecționatelor Poloniei, Nor
vegiei și R.F. a Germaniei con- 
tracandidați redutabili, obsta
cole greu de trecut. Nu putem 
neglija nici intilnirile cu Ro
mânia și Iugoslavia, cîștigătoa- 
rea grupei „B” la J.O. de la 
Grenoble. Consider că, prin re
ducerea numărului echipelor 
din feAa de la 8 la 6, nivelul 
grupei secunde a fost urcat — 
prin prezența celor două foste 
formații de categoria A — la 
un nivel superior edițiilor an
terioare. Prin urmare, lupta 
pentru primul loc va fi aprig 
disputată. In ceea ce privește 
echipa României, ea a progresat 
simțitor în comparație cu sfie
șitul anului trecut.

— Ca antrenor al reprezen
tativei R.D.G. din anul 1957, 
cunoașteți valoarea echipelor 
participante la întrecerile de la 
Ljubljana. Vă rugăm, un pro
nostic. ..

— Alături de reprezentativa 
noastră, aspiră la un loc frun
taș în grupă formațiile Polo
niei, Norvegiei și R.F. a Ger
maniei. Va cîștiga echipa care 
va ști să se apere și să atace 
în același timp. Pentru locul V 
concurează, după părerea mea, 
formațiile României și Iugo
slaviei. în rest, cred că nu vă 
mai interesează clasamentul.

Iată cum vede ediția din a- 
cest an a C.M. (grupa B) din 
Iugoslavia unul dintre reputații 
specialiști ai hocheiului euro
pean. Din discuția purtată cu 
Rudi Schmieder reiese că lupta 
pentru promovarea în grupa A 
se va desfășura sub semnul 
unei dispute foarte aprige. Să 
vedem de partea cui va fi iz- 
binda.

țile devin tot mai rare, fă. A 
cînd loc pădurii dese. Traver- W 
săm un crîmpei de adevărată 
junglă, așa cum o cunoșteam 
din cărți sau din filmele de 
aventuri. Pînă seara tîrziu, 
cînd trenul gonea în întune
ricul de nepătruns, am stat la 
taifas cu jucătorii mei, schim- 
bînd însă curînd subiectul. 
De la tigri și elefanți, am în
ceput să le vorbesc maj mult 
de pericolele reale care-i ame
nință : adversarii din turneele 
care au mai rămas de jucat. 
Este și cazul, fiindcă simt la 
ei un moment de oboseală, 
după atîtea drumuri și adver
sarii mereu aceiași, fapt care 
duce inevitabil la monotonie 
și scădere a potențialului de 
joc.

Temerile mele aveau să se 
adeverească la Jabalpur. La 
un turneu mic, în care puțini 
jucători de valoare ne stă
teau în față, n-am reușit să 
avem acces la nici o finală. 
Din nou Eva Lundquist s-a 
dovedit mai bună ca Dibar 
(6—4, 6—3) și tot suedezei i-a 
revenit victoria 
cu americanca 
(6—3, 6—3).
mult mai puțin 
concursul precedent (el con
tinuă să acuze însă dureri în 
braț), pierde în semifinală la 
Rybarczyk, cu 4—6, 6—3, 1—6, 
tot acestuia revenindu-i și 
victoria în finală : 8—6, 6—2 
cu indianul Minotra (care-1 
eliminase pe Nowicki), La 
dublu, primul nostru cuplu 
pierde în fața indienilor Mi- 
notra-Dhawan, cu 6—8, 4—6.

Ca o slabă compensație, 
avem satisfacții de ordin tu
ristic... Vizităm, în excursie, 
celebrul palat de marmură 
Taj Mahal, considerat una din 
minunile lumii asiatice, de o 
frumusețe deosebită și în 
fața căruia — ca divertisment 
— ecoul se repetă de 15 ori.

Ne pregătim bagajele pen
tru Bombay, unde ne așteaptă 
emoții de altă natură, un exa
men tenisistic deosebit de 
greu.

și în partida 
Alice Tym 

Mărmureanu, 
dîrz ca la

CU OCHII PE CALENDAR

Dacă totul decurge conform 
planului prestabilit, jucăm la 
Bombay (10—16. II), Ahma- 
dabad (17—23. II) și din nou 
la Hyderabad (24. II—2. III). 
Apoi luăm avionul pentru 
Cairo și Alexandria, unde se 
dispută cele două mari tur
nee tradiționale de primăvară. 
Poate că acolo, echipei noas
tre 1 se va adăuga și Ion 
Tiriac.

La sfîrșitul lui martie vom 
fi, în sfîrșit, din nou acasă.

Gheorgh» COBZUC


