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După cit se pare, marele suc
ces de public al Uzinei hl iMai** 
din Ploiești a avut loc în 1962 
la Delhi (oricît ar părea de 
curios, dar uzinele pot avea 
uneori succese de pubjjp ipai 
mari decîi «le teatrelor) și asta 
datorită Instalației rabatabile 
de foraj care domina pur și 
simplu tîrgul internațional și 
pe ale cărei turle vizitatorii se 
cățărau ca pa un Turn Eiffel 
petrolifer.

Uzina era atunci în al cinci
zeci și șaselea an de la înființa
re și străbătuse cîteva etape 
tehnice și organizatorice cu 
mari salturi — mai mari poate 
decît ale altor uzine din țară, 
începuse să existe în 1908 ca 
atelier de reparare a utilaju
lui din petrol — și o fotografie 
aproape inaugurală ne prezintă 
un grup de oameni avîndu-i în 
centru pe cei doi patroni bel
gieni, bărboși ca doi membri el 
expediției Kon-Tiki, iar pe mă
sură ce ajungem la rîndurile 

»din spate, vestele lasă loc că
mășilor țărănești și pălăriile 
căciulilor înfundate pe ochi. 
Pe vremea aceea strungurile 
erau acționate cu ajutorul In
stalației de abur a unei mașini 
de.- treier, iar lucrătorii m

spălau Intr-urț lighean Încăl
zind apa cu un Cer înroșit în 
foc.

In mal puțin de opt ani șl 
ținind seama de cerințele mo
mentului (1916) reparațiile lasă 
loc fabricării obuzelor, care 
sînt apoi din nou Înlocuite de 
utilajul petrolier, adăugindu-se 
mai tîriiu mașinile pentru exe
cutarea caldarimuiui, grederele 
și — înaintea celui de ai doi
lea război mondial — reduc- 
toarela da pompaj și macara
lele.

Bombardamentele — dnd 
suta de bombe incendiare și 
explozive 
șase 
gube 
torii 
sub
Curculescu slut trimiși pentru 
abateri de serviciu în fața curții 
marțiale care-i condamnă la 
muncă silnică pe viață sau la 
moarte.

Sfîrșitul anului 1944 găsește 
aici enorme schelete de beton, 
grămezi de cărămizi sparte, bi
rouri da dimensiunea unor co
libe, cu tencuiala smulsă. îna
inte de a se relua producția, se 
construiește din temelie — a- 
poi începe executarea agrega-

se traduc prin 
sute de milioane lei pa
rt fn vreme ce munci- 

lucrind In regim de lagăr 
supravegherea colonelului

CERCETAREA

Cantina Întreprinderii are o 
capacitate de o mie Și cinci 
me de locuri — ceea ce o 
poate oricînd transforma In 
sală de spectacole — dimen
siunile ei răspunzind numeric 
celor șasesprezece brigăzi artis
tice ale uzinei, echipe; de tea
tru și — mai ales — serilor 
dansante. Iar dacă. în chiar a- 
ceste seri foarte ritmate am 
încerca un plebiscit în legătură 
cu microbismul, am descoperi 
că pDalilah’ are un concurent 
foarte serios — și anume fot
balul.

SI DOCUMENTAREA 
ȘTIINȚIFICĂ 

ÎN SPORTUL ROMÂNESC

J . I •
E adevărat că, în 

puțini ani „Prahova"

. • 
urmă cu 
ajunsese

Camil BACIU

-A5.-C „a XDCJKZ, —* piecuus 
mirmte prețioase prin penali
zare tocmai ta ultima tragere. 
Ia poziția culcat. Ia ger.eral. 
sportivi’ dia partea supe
rioară a au tras
slab la ultima tragere, excep- 
tladn-l pe Soia, care, dacă nu 
greșea ia. poziția In picioare, 
putea cuceri tithri mnorlia'. ! Și 
așa Ir.să. performanțele lui 
Soi» și Foataaa ambii perma
nent animatori ai cursei) sînt 
excelente, ei meritîad felicitări, 
ca și antrenorii Mareei Stapc- 
m (schi) și Lsunaa Cristescu 
(tiri.

A produs nedumeriri decizia 
juriului Ia ceea ce privește de
semnarea sportivilor dasati pe 
locurile 2—3. La terminarea 
cunei, s-a anunțai că Soiu are 
medalia de argint, iar polone
zul Rapscz pe cea de bronz, 
pentru ca, după trei ore de fur
tunoasă deliberare, ordinea c®- 
lor doi să se Inverseze la o di
ferență de 8 zecimi de secun
dă (D.

Vineri dimineața se va dis
puta cursa individuală a se
niorilor pe distanța de 20 km 
și, trebuie să vă spunem, efec
tul moral al performanțelor lui 
Soiu asupra seniorilor pare să

Ge deosebit de favorabil. Spe
răm. deci. că și seniorii vor 
reuși să dovedească, prin re
zultate, că s-a muncit bine, in
tens, eu seriozitate, pentru a- 
f.rmarea schiului românesc pe 
plan mondial

Iată atașamentul probei de 15 
km (trei trageri) — tineret: 1. 
AleJumdr Ușakov (U.RB.S.) lh 
08,013 (6 minute penalizare) — 
ccmpion mondial pe anul 1969J 
2. Andrei Rapacz (Polonia) lh 
10:05,1 (4); 3. Dumitru Soiu
(România) lh 10:05,9 (3); 4.
Viaceslav Solkacev (U.R.S.S.) lh 
10:14,1 (3); 5. Gănther Bartnik 
(R. D. Germană) lh 10:44,3 (3); 
6. Timo Piasuke (U.R.S.S.) lh 
10:523 (5); 7. Uve Persson
(Suedia) lh 10:57,4 (3); 8. Vic
tor Fontana (România) lh 
12:15,3 (2); 9. Luboș Hacek (Ce
hoslovacia) lh 13:19,8 
Axei Ehrenberg (R. F. 
maniei) lh 14:06,1 (3) ; 
parte 30 de concurențL
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DUMITRU SOIU

CLMPIONU EUROPEAN DE TENIS
tenia re
deveni o

Proiectatul campionat european de 
zervat amatorilor este pe cale de a 
certitudine. Intr-o scrisoare primită recent de 
Federația română de tenis, dL Luigi Orsini, 
președintele forului de specialitate din Italia, 
anunță că prima ediție a întrecerii urmează să 
fie organizată in țara sa, în toamna acestui an. 
Federația italiană de tenis propune, ca date de 
desfășurare, săptămîna între 15 și 21 septem
brie.
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p atinajului autohton îi este 
hărăzit un sfîrșit de sezon 
spectaculos, menit să aducă 
mai multă animație în jurul 

și nu numai în 
ecrane, ca de

I 
I

Au devenit lucruri comune 
afirmațiile referitoare la ne
cesitatea ca fenomenul edu
cației fizice și sportului să 
u^șmybă cît mai multe date 

^■^principii din domeniul unor 
damuri tangente ale științei, 

să-și confecționeze o armătu
ră științifică proprie, să se 
constituie ca o știință com
plexă, cu obiect, metodologie 
și cercetare aparte. In defini
tiv, ce domeniu al vieții con
temporane nu face acum par
te din imperiul științei ? 
Dar, pe lingă această trăsă
tură generală, conferită de ex
plozia științei pe tot frontul 
civilizației, există și unele ra
țiuni particulare, datorită 
cărora sportul era obligat să 
depășească stadiul empiris
mului sau diletantismului, al 
observației exterioare, al li
mitării la sine. Ar fi suficient 
să enumerăm numai citeva : 
unele efecte moleșitoare ale 
civilizației, care se cer com
bătute prin mișcare sistema
tică, interesul guvernelor față 
de starea fizică și de sănătate 
a națiunilor, probleme de in
tegrare socială a sportivilor 
de elită, evoluția metodelor 
de antrenament, efectele efor
turilor intense etc., ca să de
vină evidentă inutilitatea ori
cărei demonstrații. Opiniile 
convergente exprimate în ca
drul anchetei internaționale, 
întreprinsă de ziarul nostru, 
„Știința în slujba performan
ței", au făcut, prin prestigiul 
științific al celor intervievați, 
o strălucită pledoarie sim
biozei știință-sport.

în coiespondență cu aceste 
rațiuni, în mișcarea noastră 
sportivă se observă preocu
pări pentru soluții de factu
ră științifică, pentru crearea

unui corp de specialiști, buni 
cunoscători ai bibliografiei 
internaționale, capabili de ex
perimente proprii, de analiză, 
sinteză și de elaborare a unor 
principii cu randament. în 
afara inițiativelor individuale, 
proprii unor tehnicieni repu- 
tați prin cultura lor profe
sională, se cuvin semnalate 
două direcții pe care se în
treprind eforturi sistematice 
pentru crearea unei baze 
științifice sportului româ
nesc.

STATIA PILOT, 
START ÎN ELUCIDAREA 

UNOR PROBLEME ESENȚIALE

înființarea unui centru de 
cercetări special a delimitat 
începutul unei perioade de 
eforturi originale, adaptate la 
necesități specifice. S-a ata
șat, de fapt, sportului nos
tru, o stație pilot, menită să 
elucideze chestiuni esențiale 
și să prospecteze căile de 
evoluție a mișcării noastre 
sportive și a sportului inter
național. Tn instituția aminti
tă, foarte tînără deocamda
tă, se încearcă abordarea la
turilor biologice, metodice și 
sociale ale sportivului și fe
nomenului sportiv, pe o bază 
experimentală corectă. Din 
această temă atotcuprinză
toare pornesc piste de lucru 
spre puncte finale diferite: 
clarificarea ._______ ______
fiziologice și psihologice ale 
copiilor și juniorilor, în co
respondență 
sportului i 
studii

particularităților

cu solicitările 
de performanță, 

de biochimie pentru

Romulus BALABAN

(Continuare tn pag. a 2-a)

FAIMOȘII BOBERI ROMANI DIN NOU ACASA I

Sîmbătă ei vor fi pe pista de la Sinaia iar 
duminică la urnele de vot!

Ne-am convins din nou, 
aseară tlrziu, pe aeroportul 
Băneasa, că eroii sportivi a- 
parțin Intil de toate opiniei 
pubUce șl abia pe urmă celor 
apropiați lor. In holul aero
gării era masată o mare mul
țime venită să salute sosirea 
de peste ocean a vestiților și 
totuși modeștilor noștri bo- 
beri. Suporteri șl sportivi (din 
masa cărora din păcate au 
lipsit tocmai reprezentanții 
oficialităților sportive);(Continuare in pag. a 2-a)

aceasta nesfîrșită, nesuferităIarna . .
turilor de iarnă. O dovedește și ac

pentru unii, a constituit un deliciu pentru iubitorii 
eastâ imagine surprinsă la Predeal, pe pista de pe Clăbucet

Foto ; A. NEAGU

București și mal ales din Si
naia. „Academia bobului ro
mânesc" de la poalele Bucegi- 
lor a fost reprezentată de un 
grup important de sportivi — 
distincția oamenilor de munte 
fiind evidentă — în frunte cu 
conducătorii clubului sportiv 
sțnăian. Aceștia au fost pri
mii care l-au înconjurat, îm
brățișat șl felicitat pe boberii 
panașați cu pălării texane, ră- 
plndu-le, pentru cîteva clipe, 
fireasca dorință de a lua în 
brațe soțiile șl pe ceilalți 
membri de familie. Nu-i ni
mic, aceștia își vor lua re-

vanșa a doua zl. Elena Pan
țuru, laborantă la Uzina me
canică. și Valeria Focșeneanu, 
asistentă farmacistă, au anun
țat că-și vor sechestra vineri , 
soții la Sinaia, in care scop 
și-au luat concedii fără plată !

Secretarul general al federa
ției, Petre Focșeneanu, n. a 
reafirmat cu evidentă plăcere 
impresia excelentă pe care 
lotul român a lăsat-o la Lake 
Placid, unde numele lui Pan
țuru a fost scandat pur șl 
simplu de spectatori in cursul 
festivităților de premiere, Nușu 
Panțuru. la fel de zgirclt la 
vorbă ca întotdeauna, lăsind 
altora canonul declarațiilor, 
dar și la fel de mucalit cum 
îl știam a replicat la întreba
rea : „ce-țl dorești în primul 
rînd 7” — ;,să ajung la un 
frizer, să-mi tund chica I" 
Ceea ce s-a dovedit doar o 
glumă în momentul în care 
l-am văzut cu cîtă patimă l-a 
îmbrățișat pe cel dragi. Mai

volubil, Didi Focșeneanu ne-a 
spus : fcSînt fericit de rezul
tatele obținute la ‘ 
participare la un 
mondial. Cred că 
e mulțumit de 
noastră, căci locul _
colea". Hariton Pașovschl, an
trenorul lotului, adaugă : —
„Compania selectă în care am 
concurat face foarte prețioase 
rezultatele obținute".

Surprinzătoare au fost pen
tru cel de față pofta de con
curs a boberilor șl gîndurlle 
lor legate mereu de realitățile 
de acasă. Primele lor între
bări, după ce ziariștii le-au 
dat pace, s-au referit la starea 
pistei de bob de la Sinaia 
(unde simbătă se reiau con
cursurile) șl la evenimentul 
electoral care-i cheamă dumi
nică la vot; acasă la el; după 
o lungă absență din țară.

rezul- 
prima mea 
campionat 

șl Panțuru 
colaborarea 
II nu e de

Victor BANCIULESCU

ale

Internaționalele" de spadă

României au fost aminate

motive tehnice, campionatele internaționale de 
ale României, care urmau să aibă loc în zilele 
februarie — 2 martie, au fost amînate 
decadă a lunii august.

spadă 
de 28 
prima

Federațiile de scrimă care își anunțaseră în 
piu participarea au acceptat această amînare, 
derînd mai utilă competiția la o dată foarte apropiată 
de C.M. de seniori din Cuba (15—27 septembrie).

pentru
* 

princi- 
consi-

PE MICUL ECRAN
Azi : între orele 22.45—23.45 

campionatele mondiale de pa
tinaj artistic de la Colorado 
Springs (proba de perechi) — 
rezumat filmat ;

Mîine : intre orele 16—17.30 
campionatele mondiale de ho
chei pe gheață : meciul Ro
mânia — Polonia din cadrul 
grupei B (înregistrare pe te- 
lereeording) ;

— Intre orele 22.55—23.55 cam
pionatele mondiale de patinaj 
artistic de la Colorado Springs 
(figuri libere femei) — rezu 
mat filmat.
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CROSIȘTI ROMÂNI 
LA SOFIA

Duminică va avea loc 
la Sofia un concurs mi
litar internațional de 
cros pe distanța de 7 500 
m. La întreceri vor lua 
startul și reprezentanții 
clubului Steaua, atleții 
Ion Rusnac, Stelian 
Marcu, Ion Almășan și 
Tiberiu Vlad,

I
I
I
I
I
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atir.eielor 
fața micilor „„

obicei. Fără aporful celor mai mari 
vedete ale gheții, pe care le admirăm 
în spectacole televizate, două compe
tiții de patinaj artistic, găzduite de 
patinoarele noastre, rețin atenția în 
acest finiș prelungit al iernii.

Mai întîi, campionatele tării, reunind 
în întrecere pe toți fruntașii noștri, 
multi dintre ei purtînd ambiția de a 
tranșa rivalități existente de mai multe 
sezoane. Apoi, într-o succesiune res- 
pectînd gradația epică, scena de ghea
ță va primi pe cei mai mici oaspeți, 
dar nu și cei mai puțin meșteri. Vom 
avea ocazia să urmărim evoluțiile unor 
tinere speranțe ale patinajului euro
pean, concurențîi le cea de-a treia 
ediție a „Cupei București*.

Este, aceasta din urmă, o competiție 
internațională de o factură cu totul 
deosebită. Un concurs „junior* cu limită 
de vîrstă sub 12 ani, care trebuie să 
certifica valori preexistente în ierarhia . 
continentală și — desigur — cea olim- I 
pică, așa cum îi vor da formă defi- ■ 
nitivă marile teste ale sezoanelor viitoa; 
re, atunci cînd micuții sportivi de azi 
vor fi ajuns la vîrsta adevăratelor per- 

campionat euro- 
copii‘ —

I
I
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I
țjiunui eui u- - 
iii patinajului I

formanțe. Deci, un 
pean neoficial peniru 
artistic.

Prețioasa inițiativă a forului român 
de specialitate, prima de 
în istoria sportului cu patine, _ . 
de pe acum aprecieri laudative din 
partea unor somități în materie. Ea 
este susținută și de un important suc
ces de participare, în creștere la fie
care ediție. Acum, sînt așteptați, emi
sari ai patinajului din T4 țări, fiecare 
reprezentînd o tradiție și o școală în 
această pretențioasă disciplină. Pre
zențe care bucură și onorează.

Curajul și consecvența în promova
rea tinerelor talente aduc întotdeauna 
roade. Tn această privință, .Cupa Bucu
rești” are cîștigate galoane încă de la 
start. Acum doi ani, la noi își făceau 
un promițător debut internațional doi 
micuți patinatori din R. D. Germană, care 
în acest sezon au constituit revelația 
campionatelor europene de la Garmisch 
Partenkirclien. Este vorba de Christine 
Errath și Jan Hoffmann, mezinii între
cerii continentale, aceiași care au cules 
note înalte de la arbitri și pe patinoa
rul „23 August", în martie 1967. Iar, 
foarte recent, mica Christine se dove
dea a fi speranța olimpică nr. 1 pe 
foile de 
național 
depline.

Nu ne 
„Cupei București' își 
ei, încă necunoscute... 
firmamentul patinajului cu elan nou, 
datorat și laurilor obținuți în mini
campionatele europene de azi. Și "—a 
nădăjdui e oricînd permis — cît de 
mult ne-ar bucura ca printre aceste 
vedete de mîine să se numere și un 
produs al patinajului românesc. Tradiții 
autentice, muncă și entuziasm sincer 
sînt tot atîtea fundamente pentru o 
asemenea justificată speranță.

acest fel I 
>, i-a adus I

I

I
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arbitraj ale concursului infer- 
de la Minsk. Deci, confirmări I
îndoim că și actuala ediție a 

vo avea stelele 
Ele vor urca pe

Radu VOIA

■ ■ s

I
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în jurul mesei rotunde

„CAVALER// FLUIERULUI"
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in situații ți fapte 
atributul da lntero-

atlt autenticul lu-

Fără îndoială că cititorii așteaptă 
ca o rubrică permanentă, ce tin
de să se identifice cu un comen
tariu periodic al mal tuturor eve

nimentelor demne de luat tn seamă, să 
fie cit mal bogată 
Inedite, merltlndu-șl 
sântă.

Incerctnd să ofer
crurilor, cit șl Implicațiile ce le generea
ză, o voi face lnterprettndu-Ie ca unul ce 
am trăit — In centrul său — voleiul, 
bucuriile șl necazurile lui, vrem» de 
mal bine do aeoe ani, rămtalnC aetăd 
unul dintre epootstorU stu od Mi ea»- 
■ecvenp.

fruntări, principalele evenimen
te pe plan internațional etc.

Nu mi voi abține de a for
mula, in diferite momente, pro
puneri de care — in funcție de 
utilitatea lor — se va putea ține 
sau nu seama. Aceasta nu în
seamnă, desigur, că ineditul si
tuațiilor, faptul pozitiv, elemen
tul lăudabil nu este de dorit 
să devină majoritar. Tind să-l 
ofer lecturii, in toate aspectele 
sale, cu dorința firească de a-l 
vedea peaeraUztndv-ea.

Trebuie eâ-nd exprim regre
tul să la inaugurarea spațiului

PESTE BLOCAJ
~Ț~ ste posibil ca, uneori, 
ri opinia să-mi fie diferită 

de părerile oficiale (fede
rație, antrenori, arbitri etc.), 
impuse de situația celor numiți. 
Departe de a considera această 
posibilitate drept „opozițio- 
nism*, aș dori, totuși, ca rubri
ca să constituia o bază de dis
cuții creatoare, de confruntare 
a punctelor de vedere, menită

s< conduci la gdrirea unor so
luții viabile.

Subiectele, sper, rit mai di
verse, nu vor viza (dupd cum 
este de bănuit), cronica la zi, 
rezultatele tehnice ori clasa
mentele. îndrepttndu-fi atenția 
spre latura analitică a fapte
lor, comentariile vor încerca să 
abordezi problemele pregătirii 
echipelor naționale, șansele for
mațiilor noastre In diversele con-

destinat voleiului, aspectele po
zitive, demne sd capteze aten
ția iubitorilor acestui sport sint 
rarisime. După două etape de 
la reluarea startului cursei pen
tru titlu, echipele n-au intrat 
încă bine in rol. Se pare că prea 
îndelunga pauză competițională 
nu le-a priit, așa cd firele s-au 
reinnodat cam tot de unde s-au 
rupt.

Ne-am mai întrebat ți in alte

rînduri: ci fac formațiile noas
tre in perioada pregătitoare, 
cum folosesc timpul ce le stă 
la dispoziție ? De data aceasta 
cred ci ar trebui sd întrebe, cu 
toată responsabilitatea ce-i re
vine, însuși forul de specialita
te, iar un răspuns sd se ceară 
și antrenorilor echipelor, care 
sînt, dacă nu mă tnșel, remu
nerați pentru a le pregăti (si 
nu oricum) pe sportivii secțiilor 
de care aparțin. Desigur că pre
ocuparea esențială a specialiști
lor, conjugată, firește, cu des
fășurarea campionatului intern, 
o constituie înjghebarea nucleu
lui echipelor naționale pentru 
primele confruntări din acest 
an.

Importanța evenimentului, 
privită prin prisma campiona
tului intern, amplifică dificul
tățile selecționerilor care ar 
dori să ne reamintească, cit mai 
curind posibil, de succesele de
ceniului de aur al voleiului ro
mânesc.

Aspecte nu dintre cele mai 
roze am găsit pentru a ocupa 
o parte din spațiul primei ru
brici. Nu doresc ca lucrurile sd 
se perpetueze tnsă și sînt ne
răbdător să consemnez, cit de 
curind, satisfacția unui reviri
ment sau, măcar, a unei per
spective îmbucurătoare.

Cine știe, poate chiar peste 
două săptămtni.

Marcel RUSESCU |
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ACTUA LIT AȚI
■ Următoarea etapă a cam

pionatului diviziei A, femei și 
bărbați, se va disputa în zilele 
de 8 Și 9 martie. Capete de afiș 
ale acestei etape sint partidele 
Laromet București — Hidro
mecanica Brașov la femei, și 
Voința Tg. Mureș 
Reșița. la bărbați.

lele de 15—16 martie (în aceste 
zile nu se va disputa etapă de 
campionat). Vor 
în acest scop, 12 
atitea senioare, 
Elena Trandafir,
Margareta Szemanyi, 
Neguțoiu, Use Schmidt, Elena 
Cernat, 
ru, P. 
Kridor, 
Eordog.

fl convocațl, 
seniori și tot 
printre care, 
Crista Szocs, 

Florica
Olimpia

română de 
din partea 

confirmarea 
meciului 
- Ceho- 
la 23 de 
intra 5-6

■ La Federația 
popice s-a primit, 
forului cehoslovac, 
datei de disputare
internațional România 
slovacia (sportivi pină 
ani), care va avea loc 
aprilie, la București.

Prima întilnire internațională 
a seniorilor va avea loc între 11 
și 13 aprilie : București — Nfl- 
rnberg (R.F.G.).

In zilele de 28 și 29 mar- 
federația va organiza un 
concurs de selecție pentru

tie, 
nou 
juniori, care va avea menirea 
să stabilească echipele pentru 
meciul bilateral cu sportivii ce
hoslovaci, și lotul restrins pen
tru „europenele" de juniori.

■ In vederea concursurilor 
internaționale din acest an, se
niorii și senioarele vor participa 
la o întrecere de selecție tu zl-

L Mlcoroiu, O. Vînăto- 
Purje, D. Dumitru, D.
Al. Vriuceanu și Șt.

H Două arene bucureștene, 
Constructorul șl Gloria conti
nuă să ae afle in reparație. 
La ambele au Început lu
crări de extindere încă din

9. Rapid Buc.
10. Gaz metan

10 2 1 7 23541 1J
110 2 7 23163 15

MASCULIN

1. Petrolul PI.
2. Voința Tg. M.
3. Fl. Cîmpina
4. Olimpia Reșița
5. Voința Cluj
6. C.F.R. Timiș.
7. Rapid Buc.
8. Constr. Buc.

9. Gaz metan
10. Gloria Buc.

io 8 
10 8
10 7
10 6
10 5 0

tt 
o 
o 
o

52583
52219
46101
52193
50256
49505
51077 18

26
26
24
22
20
20

2
2
3
4
5

10 5 0 5
10 4 0 «
10 3 0 7 50528 1«
10 2 0 8 50516 14
10 2 0 8 49081 14

(Vrmar« din pag. II 
aprecierea de finețe a ecou
rilor efortului și de biome- 
trie pentru rafinarea tehnicii 
sportive; constituirea unul 
sistem Informațional complex, 
prin care antrenorul să poa
tă aprecia calitățile și ca
pacitatea sportivului; mo
dernizarea activității de edu
cație fizică și sport in școa
lă, prin selecția și introdu
cerea celor mai accesibile și 
mai de efect genuri de efort ; 
integrarea socială a sportivu
lui de performanță și multe 
altele. Unele dintre teme se 
află deja in lucru, altele vor 
fi inaugurate anul acesta, 
iar. în 1970 va începe o lu
crare de mari proporții, eșa-

crărilor da specialitate per
mit să se vorbească despre 
existența unei literaturi teh
nice mondiale. Accesul spe
cialiștilor noștri la bibliogra
fia internațională era o ele
mentară necesitate și ea a 
fost satisfăcută prin Înființa
rea și funcționarea, de cîțiva 
ani, a unui sector de docu
mentare al C.N.E.F.S. Sint 
traduse și editate in flux 
continuu cele mai reprezen
tative lucrări apărute peste 
hotare, alături de teoretiză
rile și de experiența practică 
a antrenorilor 
cest flux do 
trunzînd prin 
spre eluburi

In campionatele naționale de schi (probe alpine)

Cercetarea

și documentarea științifică

în sportul românesc
X •
lonată pe 12 ani, cu intenția 
de a studia dezvoltarea fizică 
și motrice a subiecților, ur
măriți de la vîrsta de 6 pînă 
la 18 ani.

Centrul de cercetări știin
țifice pentru educație fizică 
și sport reprezintă a unitate 
integrată In frontul larg al 
instituțiilor de cercetare din 
țara noastră, 
fn acest 
realistă, 
mulările 
obținute 
țări, orientare dată de către 
partid economiei, științei și 
culturii românești. Centrul 
beneficiază de fonduri apre
ciabile (anul acesta au atins 
1200 000 lei) care vor fi in
vestite pentru experimente 
și pentru completarea apa
raturii necesare.

semnifieînd. și 
domeniu, orientarea 

bazată pe toate acu- 
civilizatieî moderne, 
la noi sau în alte

DOCUMENTAREA, 
IMPERATIV AL SPECIALISTULUI 

MODERN

In perimetrul sportului, vo
lumul și ritmul apariției lu-

români, tot a- 
informație pă- 
zeci de canale 
și cabinetele

metodice din ju
dețe. Apariții u- 
tile, cum ar 
fi Sportul peste 
hotare, Buletinul 
Informativ, Știri 
olimpice, precum 
și un mare nu
măr de monogra
fii aperiodice, re
feritoare la mo
dul de pregătire 
al marilor spor
tivi ai lumii, la 
problemele biolo

gice, metodice și sociale pro
prii fenomenului sportiv con
temporan, aduc pe masa de 
lucru a fiecărui specialist toată 
actualitatea internațională. A 
deduce reflex că existența 
acestei inițiative, facilitarea 
accesului la tot ce are mai 
reprezentativ știința mondia
lă a sportului, echivalează cu 
asimilarea de către majori
tatea specialiștilor noștri a 
unei solide culturi profesio
nale, ar constitui un proto
tip de 
multe 
trista 
dintre 
cușca 
fruntarea cu înnoirile perma
nente, apărute intr-un dome
niu cuprins de efervescența 
și dinamismul epocii.

Cu această mențiune, care 
se vrea un apel la lecturi in- 
tinse și aprofundate, subli
niem potențialul exprimat de 
centrul de cercetări și de 
sectorul de documentare, po
tențial ce trebuie transformat 
intr-o temelie științifică pen
tru sportul românesc.

judecată pripită. Prin 
locuri, se poate face 
constatare că mulți 
ei rămin închiși în 
rutinei, refuzînd con-

CONSTRUCTORII
TURLEI DE FORAJ

(Urmare din pap. 1) au

învingătoare — tînăra
POIANA BRAȘOV, 27 (prin 

telefon, de la trimisul nostru). 
Campionatele naționale de ichi 
(probe alpine) rezervate senio
rilor au debutat joi, prin pro
bele, masculină și feminină, de 
slalom special. Desfășurarea 
acestora poate fl caracterizată 
prin asaltul tinerel generații 
ia seniori, ta clasamentul căro
ra primele patru locuri sînt o- 
cupate de speranțe — In ordi
ne, Cristea, Brenci, Munteanu 
și Vulpe. Faptul nil poate de
cît să bucure, cu atît mai mult 
cu cît este vorba de o probă 
eminamente tehnică.

De data aceasta, nici organi
zarea n-a fost la... altitudine. 
Mai întîi, primul deschizător de 
pîrtie a pornit în cursă la 9.30 
în loc de 9. Apoi, pista n-a fost 
suficient de bine amenajată (și 
e păcat, pentru că zăpada a 
fost foarte bună), pietrele ie
șind iute la iveală și obligîn- 
du-i pe arbitri să mute manșa 
a doua spre Sulinar — alt pri
lej de întîrziere. Operativitatea 
în calcularea rezultatelor a 
fost, de asemenea, sub nivelul 
cu care am fost obișnuiți. Iar 
cronometrajul a fost manual In 
manșa I, pentru că firele in
stalației au fost trase și ele cu 
întîrziere.

La bărbați, mânșa I a avut 
59 de porți. a măsurat 320 m 
la o diferență de nivel de 120 
m ; la femei, 44 de porti, 250 m 
și, respectiv, 90 m; în manșa 
a II-a, exceptînd locul de des
fășurare, datele s-au schimbat

doar la femei — în speță 47 de 
porți.

Clasament: slalom special,
seniori: 1. D. Cristea (CI. Sp. 
Sinaia) 93,70 — campion națio
nal pe anul 1969 ; 2. V. Brenci 
(A.S.A. Brașov) 95,23; 3. D. Mun- 
teanu (A.S.A. Brașov) 98,31; 4.

generație
Gh. Vulpe (CI. Sp. Sinaia) 96,34; 
5. M. Focșeneanu (Ci. Sp. Si
naia) 99,44 ; 6. Kurt Gohn (Di
namo Brașov) 100,31 ; 7. C. Văi- 
deanu (A.S.A. Brașov) 101,54 ; 
8. N. Crețoi (Politehnica Bra
șov) 102,37 ; 9. V. Alexandrescu 
(Dinamo Brașov) 102,45 ; 10. N. 
Iovlcl (Steagul roșu Brașov) 
103,30.

Senioare : 1. Mihaela Sandu 
(Dinamo Brașov) 87,30 ; — cam
pioană națională pe anul 1969 ;
2. Judith Tbm&ri (I.E.F.S.) 89,37;
3. Liana Blebea (I.E.F.S.) 97,30 ;
4. Gisela Morres (I.E.F.S.) 98,74;
5. Constanța Măzgăreanu (Stea
gul roșu Brașov) 100,70 ; 8, Eva 
Marossi (Dinamo Brașov) 104,44.

Aurel NEAGU

în B — unde poate ar mal fi 
rămas, dacă ar fl continuat să 
existe — dar noua „Prahova* 
(nu se poate reinventa o echi
pă peste noapte) a pornit mul
țumitor (plebiscitul mai sus po
menit ar conduce la paritate, 
pare-se, respectînd proporțiile 
și domeniile — între Tom Jones 
și fotbalistul Ion Ciobanu, 
care e și talentat și conștiin
cios) ca șl halterofilul Cristea 
Marian (locul II în campionatul 
republican 1968, cat. 75 kg) ca 
și cei doi navomodeliști (Marin 
Sele locul II la campionatul re
publican, categoria autopropul
sate, Apostol Vasile locul II la 
categoria submarine).

Șl să nu uităm că de aici au 
plecat Dumitru Nicolae și Vol- 
nea la Steaua București, Mlhal 
Ionescu la Petrolul Ploiești, 
doctorul Traian Georgescu la 
Universitatea Cluj — tar a- 
cum, la competițiile de masă

participat aproape două mii 
două sute de oameni.

Cifrele acestea au un carac
ter bllantier — acesta e sen
sul dar și păcatul lor. Ele in
dică jaloane, tendința de dez
voltare de-a lungul anilor (ar 
fl fost poate de ajuns să po
menim doar modemul spital 
din incinta uzinei cu cincizeci 
de paturi, în care există nu 
numai specialiști ta chirurgie, 
interne, oftalmologie, O.R.L. 
dar și UN MEDIC SPECIALIST 
ÎN MEDICINA SPORTIVA 
pentru a înțelege nivelul re
alizărilor cu caracter social) 
dar nu pot consemna totul — 
nici măcar speranțele reporte
rilor „Prahovei*.

E adevărat însă că pentru a 
echivala, pe plan sportiv, robus
tețea șl tehnicitatea turlei de 
foraj rabatabile, constructorii 
acesteia mal au de parcurs o 
etapă.

Dar nimeni nual Împiedică 
(și baza materială există) de a 
o parcurge foarte repede.

seDupă cum ne-a informat 
cretarul general al federației 
de specialitate, tov. Ion Isvo- 
ranu, prima formație româ
nească, participantă la compe
tiții de anvergură, va fi echipa 
națională de juniori. Tînăra 
generație va fi reprezentată, la 
„Cupa Națiunilor-F.I.R.A.”, pen
tru juniori, care va avea loc în 
Spania, la Barcelona, între 30 
martie și 7 aprilie. Meciurile vor 
fi următoarele: A. Franța — 
Spania ; B. Italia — Portugalia; 
C. România — Belgia) D. Ca

Minodora Chețan (Voința Tg. Mureș), cea mai bună jucătoare 
fn partida Rapid București — Voința Tg. Mureș. La proba 
de 100 lovituri mixte, sportiva din Tg. Mureș a obținut 

un excelent rezultat, 450 p.d.
Fotoi E. SECHSLY

toamnă și, deși a trecut de 
mult data stabilită pentru pre
darea lor către beneficiari, ele 
sint încă neterminate.

■ După prima etapă a re
turului campionatului diviziei 
A. clasamentele arată astfel:

INCA DOUA SECUI
FEMININ

1. Laromet Bue. 10 9 0 1 22348 28
2. Voința BUC. 10 8 0 2 23861 26
3. Voința Tg. M. 10 6 0 4 24452 22
4. Hidro. Bv. 10 6 0 4 23710 225. Petrolul PI. 10 5 0 5 23416 20
6. Voința Cluj 10 5 0 5 23291 207. C.S.M. Reglța 10 3 0 7 23347 16
8. U.T. Arad 10 8 0 7 20620 16

DE CULTURISM

OPINIILE SPECIALIȘTILOR DESPRE

CAMPIONA TELE NA Ț!ON ALE
ALE JUNIORILOR

Pe lingă clubul Olimpia din 
București a luat ființă o secția* 
do culturism. Cei care doresa să 
participe Ia antrenamente ie Pot 
adresa în zilele do luni, miercuri 
șl vineri,- Intre orele 8—12, la 
clubul Olimpia din str. SI. Mina 
nr. T (tramvai 18; 23; 14, I — ata- 
ția Sf. Vineri). Antrenamentele 
vor 11 conduse de maestrul spor
tului Iile ienclu.

O alta secție de culturism e-a 
înființat pe Ungă clubul Steaua, 
înscrierile ae fac la sediul clu
bului; din «alea Plevnei nr. 114. 
Antrenamentele vor avea loo zil
nic intre orele I—10 și 17—19 șl 
vor ti conduse de antrenorii Șta» 
ton Actdm pi Gb. Mănăilesoi.

Predealul a găzduit, la sflr- 
șitul săptăminii trecute, cam
pionatele naționale de schi re
zervate juniorilor. Finalele au 
atras un număr record de con
curent!, atit la probele alpine, 
cit și la cele de fond.

La sfîrșitul întrecerilor, l-am 
rugat pe antrenorul federal Ion 
Berindei și pe antrenorul Ște
fan Stăiculescu să-și spună pă
rerea despre cea mai importan
tă competiție internă rezervată 
juniorilor. Le dăm cuvîntul :

Prof. ION BERINDEI: „M-a 
impresionat numărul mare de 
concurenți, reprezentînd 14 ju-

dețe. La probele alpine întrece
rile au fost dominata de junio
rii din județele Brașov și Pra
hova, care, de altfel, au cucerit 
cele mai multe titluri de cam
pioni. Este adevărat că repre
zentanții altor județe s-au pre
zentat mai slab pregătiți, dar 
principalul fapt îmbucurător 
este legat de însăși participa
rea la această finală. în an
samblu, concurenții au fost mai 
bine pregătiți tehnic decît în 
anii trecuți. Există, deci, pre
mise pentru lărgirea masei de 
performanță în schiul alpin, de
ziderat vechi al acestui sport.

Din punct de vedere organi
zatoric, cred că este necesar 
să se stabilească un regulament 
prin care să se asigure parti
ciparea celor mai valoroși spor
tivi din toate județele. Se im
pune organizarea fazelor teri
toriale, din care să se califice 
un număr restrîns, dar de cer
tă valoare, de juniori.

In orice caz, campionatul na
țional a avut un caracter larg 
de masă, dovedind că în ochiul 
românesc sînt angrenați un nu
măr tot mal mare de practlcanți 
ai acestui frumos sport".

ȘTEFAN STĂICULESCU: 
„Și la probele de fond s-a în
registrat un număr record de 
concurenți: 160. De remarcat, 
de asemenea, numărul mare de 
ștafete — 25 la băieți și 15 la 
fete. Merit* ■* fie evidențiat*

Tragerea specială
Loto a Mărțișorului

la toata probele de

că s-a prezentat la 
atît de mare număr 
este îmbucurător, tnsă

1 martie 1969

Desen de MATTY

comportarea sportivilor de la 
Constructorul Cîmpulung Mol
dovenesc (antrenor Orest Fră- 
teanu), 9 băieți și 6 fete, toți 
bine pregătiți, situați ta prime
le locuri 
fond.

Faptul 
start un 
de tineri
mulți dintre el, mal ales junio
rii din județele Sibiu, Bistrița- 
Năsăud și Maramureș, au fost 
slab pregătiți. Din această cau
ză, consider că pentru ediția 
următoare este necesară o s*> 
lecție pe zone.

In ceea ce privește tehnica 
mersului pe schi, «m observat 
că aproximativ 90% dintre con- 
curenți au aplicat-o greșit față 
de alunecarea «chiurilor șl pro
filul terenului. Exemple: Va- 
sile Nan (Dinamo Brașov), N. 
Voicu (C.S. Sinaia) și Gh. Gîr- 
niță (Dinamo Brașov), toți ta- 
lentați, care vor putea obține 
rezultate bune numai dacă iși 
vor Însuși o tehnică corespun
zătoare.

In concluzie, revin asupra 
necesității unei selecții a par- 
ticipanților pentru faza finală, 
în așa fel, ineît, la startul cam
pionatelor să fie prezenți cei 
mai valoroși juniori. De ase
menea, consider că antrenorii 
trebuie să lucreze mal mult 
cu elevii lor pentru ca aceștia 
să-și îmbunătățească tehnica 
mersului pe schi'.

• Azi, ultima si ia Caacr^^ 
suplimentar Pronosport 
hochei, pentru partkipOBțh 
din București

La 1 martie 1968; Administrația 
de Stat Loto-Pronosport organizează tradiționala tragere specia
lă Loto a Mărțișorului la oare 
puteți clștlga autoturisme tn număr NELIMITAT 1 VOLGA, DA- 
CIA 1100, MOSKVICX HI » ț 
faruri Șl radio.

Prin tragere la sorți se atribuie 10 autoturisme t 9 DACIA 1100, 9 
MOSKVICI 408 cu 4 faruri șl radio, 4 SKODA 1000 M.B.; 2 TRA
BANT 601 șl 50 excursii la PARIS 
și pe VALEA LO1REI. Mal puteți 
clștlga premii in numerar de va» 
loare variabil* șl premii OM ia bani.

Pentru stabilirea numerelor dș- tlgătoare se efectuează 4 extrageri 
in 3 faze, ta total se extrag 84 
de numere. Se atribuie prema pa M do categorii.

Biletele seria SM« d. ig lai v* 
asigură participarea ta toata ea» tragerile.

Joi « martie a.o. este ULTIMA 
ZI pentru procurarea biletelor.
• Partlclpanțli din București ișl 

pot depune buletinele la con
cursul suplimentar Pronosport — 
hochei șl In cursul zilei do astăzi. 
Deci, nu uitați 1 Au mal rămaa 
numai clteva ore ta eare mal 
puteți juca la concursul suplimen
tar Pronosport — hochei. In pro
gramul acestui concurs sint in
cluse șl cele mal Importante mo
duri ale echipei țării noastre.

hoslovacia — Maroc; învingă
toarele din meciurile A și D, 
ca și cele din meciurile B și C, 
vor juca între ele în etapa a 

etapa a 
în conti- 
finalistele 
punct de

II- a, urmînd ca în
III- a, învingătoarele, 
nuare, să furnizeze 
competiției. Singurul 
întrebare îl constituie participa
rea XV-lui belgian, care este 
încă neconfirmată.

In luna mai, probabil între 
24 și 28, Racing Club de France 
va susține, în țara noastră,, 
două meciuri, 
Farul, ambele 
Tot la sfîrșitul 
începutul lunii 
nata Pirineilor 
România, trei partide — cu o 
Selecționată divizionară, cu una 
Provincială, și cu Steaua, iar

cu Dinamo și 
la Constanța. 

lunii mai, și la 
iunie, Selecțio- 
va susține, în

la 15 iunie, la București, se va 
disputa ultima partidă din ca
drul „Cupei Națiunilor-F.I.R.A.", 
România — Polonia.

In luna septembrie, o Selec
ționată divizionară româneas
că va întreprinde un turneu de 
2—3 jocuri în Franța, la invi
tația Comitetului Alpilor, iar la 
sfîrșitul lunii septembrie și în
ceputul lunii octombrie, o altă 
Selecționată divizionară, de 
data aceasta la invitația Comi
tetului Pirineilor, va întreprin
de un turneu similar, tot în 
Franța.

In ziua de 9 noiembrie, la 
Hanovra, se va disputa tradițio
nalul meci R.F. a Germaniei — 
România, iar cu începere de la 
23 noiembrie, echipa națibnală 
va susține un test-turneu în

Franța, partida disputată sub 
numele Franța — România ur- 
mînd a conta în cadrul „Cupei 
Națiunilor-F.I.R.A.'", ediția 
1969-1970. In turneu mai sînt 
prevăzute 2—3 partide cu selec
ționate regionale franceze.

In sfirșit, tot în toamnă, la 
o dată nefixată, dar în orice 
caz în deplasare, echipa Româ
niei va susține un meci cu 
Polonia, sau cu Cehoslovacia, 
în funcție de rezultatul care va 
califica una din aceste două 
formații în grupa superioară a 
„Cupei Națiunilor-F.I.R.A.".

Mai sînt în curs de perfec
tare, la nivelul cluburilor și 
asociațiilor, turnee sau meciuri 
amicale, în condiții de recipro
citate, cu formații de club eu

ropene.



A ii mai rămas puține zile pînă la reluarea activității 
fotbalistice. Am socotit util, ca înainte de ridicarea 
cortinei, să luăm loc, împreună cu cîțiva reprezen
tanți ai pcavalerilor fluierului", în jurul unei mese 
rotunde (de fapt, ea a fost dreptunghiulară, ca ma

joritatea meselor !) și să discutăm o serie de probleme le
gate de arbitraj, această activitate veșnic supusă focului 
criticii, fără de care însă un meci de fotbal ar fi de necon
ceput. Cum s-ar spune : rău cu rău, dar mai rău fără rău!

— SUBIECTUL 
DISCUTAT. 

FIECARE DIN- 
DE FAȚĂ, AR-

PRIMA MINA,
POVESTIT CAZURI 

El SAU COLEGI

Nr. 469 (5903)

pe stadionul Giulești 
Rapid — Steaua

Sîmbătă după-amiază, 
un nou cuplaj fotbalistic 
în „potcoava" de la Giu
lești : ora 13.30 RAPID (ti
neret) — STEAUA (tine
ret). ora 15.30 RAPID. 
STEAUA

Dukla Banska Bystrica 
joacă mîine la Tg. Mureș

După ce a învins la Re
ghin pe Avîntul cu 5—0 
și a pierdut cu 1—0 în fața 
Rapidului, formația ceho
slovacă Dukla Banska Bys
trica evoluează sîmbătă, în 
al treilea joc al turneului, 
la Tg. Mureș, în compania 
echipei A.S.A.

DUMITRIU III 
ÎL AȘTEAPTĂ 

PE... DUMITRIU IV
„Magazinul copiilor" din Ca

lea Victoriei. întîlnire neaștep
tată cu Dumitriu III.

„Știți, peste cîteva săptă- 
mini — ne întîmpină cu o 
oarecare emoție în glas ju
cătorul stelist — voi fi tată. 
Așa că am ieșit de pe acum 
să mă interesez de L Atuț, de 
cărucior..."

— cum merge pregătirea re
turului ? Schimb discuția pe 
„pîrtia“ fotbalului.

— Bine, deși iarna asta nă
bădăioasă ne face „fente".

Sintem hotărîți ca în 
măvară să urcăm 
în clasament.

— Cum explici 
tală t’ i 
tur ?

— Aureola titlului de cam
pioană și startul bun al e- 
chipei în noua ediție (3—0 cu 

---- Argeș, 1—0 cu Petrolul, 
efect

pri-
citeva trepte

_ ____ eclipsa to- 
formă a Stelei, In

trilor despre... cronicarii spor
tivi. Dar n-a fost așa. Este 
adevărat că oaspeții noștri 
n-au folosit prilejul centru 
a-și lua revanșa, dar ei 
și-au exprimat diferite punc
te de vedere pe marginea 
cronicilor sportive și a... no
telor. Să ascultăm, de pildă, 
cuvîntul . lui G. Bărbulescu :

— Nu vreau să fiu înțeles, 
greșit, dar nu puține silit ca
zurile dud, in judecarea 
unui arbitra). 3 observatori 
emit 3 păreri, 3 ziariști emit... 
4, iar 3 spectatori au 5 
puncte de vedere tn aprecie
rea unei faze. Toți aceștia 
au acut un oarecare timp de 
gtndire și au putut întoarce 
astfel faza respectivă pe 
toate felele, in vreme ce ar
bitrul a trebuit să hotărască 
intr-o fracțiune de secundă 
— bine sau tău. Și de acest 
lucru, să nu fie cu supărare, 
nu prea se (ine seama.

REP.î Deci, fără „stele'? 
G. BĂRBULESCU : Fără... 
De aceeași părere a fost și 

CORNEL NIȚESGU, deși — 
a ținut să precizeze — a dus 
la I “ ‘ ‘------

lor însărcinați să o facă. 
Mai în glumă, mai în se
rios. cunoscuta] arbitru a 
expus cele 10 CONDIȚII ce 
trebuie „neapărat" îndeplini
te, pentru ca o delegare să 
fie mai 
nuială :

1. Să 
cui de 
pentru 
fie de baștină din orașul din 
care face parte una din cele 
două echipe...

2. Dacă soția sau un alt 
membru al familiei s-a năs
cut in localitatea pe care o 
reprezintă una din cele două 
echipe—

X Să se știe exact unde a 
făcut studiile deoarece de 
orașul respectiv îl pot lega 
amintirile ftumoaselor zile 
de studenție, cu farmecul lor 
neîntrecut—

4. Dacă a jucat fotbal, mă
car o singură zi. Ia una din 
echipele pe ore trebuie să le 
arbitreze—

X Dacă este rudă (pînă 
gradul V) sau prieten 
vreuna! dintre conducătorii, 
jucătorii sau antrenorii echi
pelor respective-

6. Care este sectorul de 
muncă al arbitrului, dacă a- 
eesta este complet diferit de 
cei al echipelor pe care 
buie să le arbitreze—

7. Dacă a arbitrat 
multe meciuri alo uneia 
cele două formații și care au 
fost rezultatele partidelor—

8. Unde și-a petrecut ulti
mul concediu de odihnă ? In 
ce stațiune cu echipe în di
viziile A, B sau C—

9. Dacă a fost recuzat vre
odată de una din echipe—

10. Dacă nu cumva la Co
legiul central s-a primit vreo

Bello, să zicem, și trimi- 
teți-l pe un teren neimprej- 
muit, la un meci de divizia 
C. unde publicul nu cunoaște 
decit o singură lege : „trebuie 
să cîștige ai noștri. Altfel..." 
A doua oară nu mai vine Lo 
Bello nici pentru un barem 
triplu, plătit în aur!’

SECURITATEA ARBITRI
LOR A FOST — PE BUNA 
DREPTATE 
CEL MAI 
APROAPE 
TRE CEI 
BITR1 DE 
AU 
ClND 
DE-AI LOR AU FOST LO
VIȚI SAU AU STAT ASE- 
D1AȚ1 IN CABINE ORE ÎN
TREGI, PLECIND LA GARĂ 
PE DRUMURI LĂTURAL
NICE SAU LUIND TRENUL 
DIN ALTE STAȚII. Șl ESTE 
VORBA DE OAMENI CARE 
DESFĂȘOARĂ ACEASTA

presus

se țină 
naștere 
ca nu

de orice bă-

seama de lo- 
a arbitrului, 

cumva el să

PETREA. Intii, este necesa
ră o precizare: acest feno
men se resimte mai mult in 
diviziile B și C, acolo unde 
presiunea publicului este mai 
mare, iar securitatea arbitri
lor mai mied. Nu trebuie

Discuțiile s-au purtat pe 
marginea următoarelor teme :

1. Cum este și firesc, returul 
pune probleme dificile.în fa»a 
corpului nostru de arbitri, dat 
fiind faptul că începe asaltul 
decisiv, pe de o parte, pentru 
titlurile de campioane (în di
viziile A, B și C), iar pe de 
altă parte, pentru evitarea re
trogradării. Arbitrii sînt pregă
tiți să facă fată sarcinii pe 
care o vor avea ?

2. Nu considerați că. actua
la manieră de arbitraj, tole
rantă față de jocul dur,
în ajutorul apărărilor, stricinu 
frumusețea spectacolului fot
balistic și, în ultimă instanță, 
viciind rezultatul, dînd posibi
litate unor echipe mai slab 
pregătite să învingă unele for
mații mai bune, printr-un ;oc 
de intimidare, prin mijloace 
neregulamentare ?

3. Una din criticile repetate 
aduse arbitrilor este aceea că 
favorizează echipele gazdă. In 
special, li se reproșează aces
tora ușurința cu care acordă 
lovituri de la îl metri, deschi- 
zînd astfel localnicilor drumul 
spre victorie. Aveți ceva de 
spus în... apărare 9

4. Sarcina unui arbitru este 
dificilă, mai ales cînd înțelege

fie obiectiv și curajos, să

GHEORGHE POPOVIC!

ANDREI RADULESCU

făcut E. VLAICULESCU i
— Ce pretenfii pwem «rea 

Ia meciuri de categorii infe
rioare, disputate pe ăne știe 
ce coclauri, dacă la Bucu
rești, re un teren centrai, 
INTERNAȚIONALUL Dâau 
nemuișumit de o decizie a 
mea (o lovituri liberi de la 
30 de metri de poartăg m-a 
amenințat cd nu mai ies de 
pe teren, că „mă mfnea 
de vru*.

REP. i Vâ referiți la 
meciul Dinamo București— 
Politehnica Iași. Dar. în 
loc să vă lamentați acum 
nu era normal să-i eLtni- CORNEL NIȚESCU

la 
cu

bun sfîrșit o serie de me-

IANGU GE AU RE ANU

F-C. 
la Ploiești) au avut ca 
un exces de încredere 
unii dintre jucători.

Cît despre mine, vă 
sincer, nu-mi vine să 
că am jucat atît de slab. Este 
drept, nici eu nu m-am pre
gătit cum trebuie... Acum, 
însă, mă antrenez cu maxi
mum de seriozitate, căci vreau 
să recîștig un loc în echipă 
și să nu-1 fac de rîs pe fra- 
tei, meu NiKi... Q y

UN MINUT
DE ADEVĂR

HOTARir
într-o notă intitulată 

„Hotărîți-vă", apărută in 
ziarul nostru din 19 februa
rie, aminteam unor echipe 
din divizia C obligația de 
a trata cu toată seriozitatea 
participarea lor la competi
ția la care s-au angajat să 
ia parte. Ne refeream și la 
asociația sportivă I.A.S. 
Oradea care, in perioada 
dintre tur și retur, luase 
măsura de a desființa 
ția sa de fotbal.

Iată că intr-una din 
am primit un telefon 
orașul de pe Criș. De la ce
lălalt capăt al firului, tov. 
Gh. Miclea, secretarul Con
siliului asociației in cauză, 
ne-a făcut cunoscute urmă
toarele : „Am citit nota din 
ziarul Sportul. Rindurile 
respective ău stirnit un in
teres deosebit în unitatea 
noastră. Ne-au făcut să me
dităm asupra hotărirli lua
te, pe care o considerăm 
ca pripită. Organizația 
U.T.C., conducerea LA.S. și 
Consiliul Județean pentru 
educație fizică și sport ne-au 
promis tot sprijinul și echi
pa și-a reluat pregătirile. 
Băieții slnt hotărîți să recu
pereze terenul pierdut. Vă 
rugăm 
ziar că... ne-am hotărit să 
activăm, In continuare, 
divizia C".

Comentariile slnt 
prisos. Nu ne rămîne de 
cut altceva decit să urăm 
fotbaliștilor de la I.A.S. 
Oradea, succes 1 (AL. C.)

sec-

zile 
din

să consemnați in

in

de 
fi

CONSTANTIN BĂRBULESCU 

aplice cu fermitate regula
mentul. Pentru a-și îndeplini 
misiunea, el trebuie să aibă 
garanția securității sale, să nu 
fie expus nici unui pericol. 
Pînă acum, s-a făcut prea pu
țin în această direcție. Ce 
propuneri aveți ?

5. Cum trebuie făcute dele
gările pentru a suscita cît mai 
puține discuții ?

Dintre întrebările care au 
mai fost puse arbitrilor n-au 
lipsit și unele mai... delica
te, cum ar fi aceea dacă ei 
își dau seama cînd arbitrea
ză slab, ce părere au des
pre... părerile cronicarilor 
sportivi, cum reacționează la 
amabilitățile, uneori cu tîlc, 
ale gazdelor, cum 
blema haremurilor 
traj etc.

Toți participanții 
să ia cuvîntul la 
.masă rotundă", rlndurile de 
față încercînd să sintetizeze 
cele ce s-au spus în cele 
aproape 4 ore (fără pauza re
gulamentară 1) de discuții.

DiNTR-O LUNGĂ
Șl TRISTA EXPERIENȚĂ...

Cum era de așteptat, a 
fost îndelung dezbătută ma
niera de arbitraj, tendința de 
a se favoriza echipele gazdă, 
de a li se înlesni victoria 
prin acordarea unor lovituri 
de la 11 metri.

— Problema are mai multe 
fațete, a spus CONSTANTIN

văd pro- 
de arbi-

au ținut 
această

ÎN JURUL MESEI ROTUNDE

ciuri dificile, obținînd din 
partea cronicarilor, 
mai multe ori, 4 și 
stele.

Fără să fie pusă 
propunerea celor doi 
ca o... stea, în urma inter
venției celorlalți arbitri și 
în special a lui ANDREI 
RADULESCU l

— Am fi ne sinceri dacă 
n-am recunoaște că, primul 
lucru pe care îl facem luni 
dimineața, deschizlnd „SPOR
TUL", este acela de a căuta 
stelele acordate nouă sau... 
colegilor. Eu consider ‘ că a- 
ceste stele constituie un sti
mulent pentru arbitri, chiar 
dacă uneori nu sînt de acord 
cu ele. Dar să răspund și la 
întrebarea: CE PĂRERE AU 
ARBITRU DESPRE CRONI
CARI 1 Aceeași părere pe 
care o au scriitorii, artiștii,

de cele 
chiar 5

la vot, 
a căzut

mașini electro-
TUDOR FI RAN

„CAVALERII FLUIERULUI
Au răspuns invitației noastre si a Coleoiului central de arbitri : C. BĂRBULESCU, A. BENTU

GH. POPOVICI, A. RADULESCU, C. PETREA, C. NIȚESCU, E. VLAICULESCU, V. DUMITRESCU ș
GH. LIMONA. Din partea Colegiului central au participat I. CEAUREANU (președinte) și T. FIRAN

AUREL BENTU

nați atunci de pe teren ?
E. VLAICULESCU: Aveți 

dreptate, am greșit. Nu voi 
mai proceda insă așa. Re
turul ne va pune multe pro
bleme și e necesară o atitu- 
dtie fe~mă din partea arbi
trilor, indiferent de „mări
mea* jucătorului. Va trebui 
să r.e ajute însă și Comisia 
df disciplină — chiar Biroul 
federal — și nu de maniera 
cum au făcut-o pînă acum, 
cînd jucătorii ori au fost 
complet iertați, ori li s-nu 
redus pedepsele la minimum. 
In schimb noi, arbitrii, nu ne 
bucurăm de nici o clemență, 
nici din partea publicului, 
nici a presei, nici a Comisiei 
de disciplină.

C. PETREA : Fiindcă dis
cutăm despre atmosfera de pe 
stadioanele de fotbal — din 
teren și din tribune — vreau 
să mă opresc asupra inițiati-

ACTIVITATE DIN PASIU
NE (INGINERI, DOCTORI, 
OFIȚERI SUPERIORI, TEH
NICIENI, CADRE UNIVER
SITARE), OAMENI CU O 
BUNĂ REPUTAȚIE SOClA-

»

EMIL VLAICULESCU

V^EȚICASOT/A 
DVSAD/SPWA'
DE MAI MULT TIMP
LIBER ȘiSÂDEPUNA

MAI PUȚINE

l/RETI UN MENIU _ 
GUSTOS Șl VARIAT?

FOLOSIȚI LA PREPARAREA 
MÎNCÂRURlLOF

LEGUME și
FRUCTE
DESHIDRATATE
SÎNT UȘOR DE PREPARA 
Șl AU ACELAȘ CONȚINUT 
PE VITAMINE

CĂ Șl CELE PROASPETE
se găsesc în sortimente
9 WTATILE ÎNTREPRINDERII

IEGUME-FRUCTE BIICIfflESfi

ignorat însă faptul că lovi
turile de la 11 metri sînt și 
consecința unor situații 
„stas* : echipele oaspe vin să 
se apere din răsputeri, se 
masează în propriul lor ca
reu și, inevitabil, interven
țiile apărătorilor nu sînt tot
deauna corecte. Și atunci 7 
Arbitrul este obligat să acor
de lovituri de la 11 metri. 
Dar, nu pot respinge nici 
acuzația că. uneori, colegii 
mei nu-și fac pe de-a între
gul datoria de judecători, se 
transformă în al 12-lea jucă
tor al gazdelor. Și nu cel 
mai puțin important.

REP. : Numai teama de 
public îi determină pe 
unii arbitri să fie bine
voitori cu gazdele ?

— Nu numai asta. Intră in 
joc și anumiți factori care țin 
de amabilitatea gazdelor față 
de arbitri, atenția de care se 
bucură aceștia din clipa cînd 
au descins pe peronul gă
rii t camera rezervată 
tel, mașina care îi 
portă spre și de la 
etc.

REP. i Ne puteți 
exemplu ?

— Unul ?... Cît privește in
dulgența pe care o arată 
arbitrii față de jocul apără
torilor, ea reflectă frica ar
bitrilor de a acorda lovituri 
de la 11 metri.

— La Petroșeni, de pildă — 
declarat GH. POPOVICI 
apărătorii se „impun" în 

fața înaintașilor adverși, de 
la primul fluier. Și toată teh
nica unor Pircălab, Dumitra- 
che, Constantin, Creiniceanu 
nu mai are nici o eficiență 
în fața unor fundași care 
atacă cu ochii închiși. Să mă 
refer ' 
A.S.A. Tg. Mureș, 
valoare, dar care 
atunci cînd joacă 
propriu.

Fără îndoială, 
trebuie să restabilească 
librul, să pună echipele in 
condiții egale de joc, este 
arbitrul. Dar nu toți au tă
ria, mai bine zis, curajul de 
a-și asuma toate riscurile. 
Căci există riscuri...

O completare interesantă

CONSTANTIN PETREA

anonimă prin care este de
mascat că simpatizează cu 
una dintre echipe...

— Bineînțeles — a interve
nit 1. CEAUREANU — nu 
putem — și nici nu are rost 
— să întreprindem cercetări 
de acest gen... Am acea ne
voie și de 
nice.

RED. i 
rii pun 
bări.

1. CEAUREANU: Noi por
nim de la 
bitrii sînt 
1 oți. El pot 
greșește —

CHESTIUNEA delegări
lor 1-A „CHEMAT* LA CU- 
VINT PE TOȚI ARBITRII 
PREZENȚI 1A CONSI ATUl- 
HE. DIN CELE SPUSE DE 
El. AM REȚINUT. IN PRI
MUL BIND, FAPTUL CĂ 
SISTEMUL ROTAȚIEI NU 
ESTE BUN. CONDUCEREA 
MECIURILOR TREBUIND

Totuși, suport e- 
astfel de între-

premisa că ar- 
oameni corecți. 
greși, dar cine 

plătește .<

res- 
ar-

la ho- 
trans- 

stadion

da un

la Timpănaru, de la 
jucător de 

iartă 
teren

nu..
P«

cel care 
echi-

vei ziarului ,.SPORTUL* de 
a acorda „Trofeul Petschow- 
schi" celui mai sportiv pu
blic din țară. Va fi, sperăm, 
o întrecere între „tribune" 
pentru cucerirea lui, pentru 
a demonstra că înțeleg ceea 
ce este fair-play-ul. Poate că 
vor cădea în teren mai pu
ține sticle de limonada (poa
te ■ de loc), mai puține mere, 
mai puține pietre. Pentru 
mine a fost o surpriză neplă
cută să constat că și la 
Arad, oraș cu un public a- 
preciat, in general, pentru 
sportivitatea sa, se poate a- 
junge la manifestări de genul 
celor ce s-au petrecut la me
ciul U.T.A. — Universitatea 
Cluj. Și organizatorii au stat 
pasivi! Să-i scuzăm, accep- 
tînd ideea că nu s-au aștep
tat nici ei la o asemenea 
reacție a spectatorilor ? in 
orice caz, 
de ordine 
rea și se 
suporteri gălăgioși ai U.T.A.-ei.

REP. : Și acesta, nu este, 
din păcate, un caz izolat. 

C. NIȚESCU: Este foarte 
ușor să se 
competente, 
parțiale. Dar 
și condițiile 
tru astfel de 
dese sînt actele de dezordine 
și prea rare și prea blind? 
sînt sancțiunile luate de F. R. - 
Fotbal.

A. BENTU: Luați cel mai 
bun arbitru din lume, pe l.o

pînă și organele 
își uitaseră meni- 
transformaseră in

ceară arbitraje 
curajoase, im- 
trebuie create 
necesare pen- 
arbitraje. Prea

LA, LĂSATI LA DISCREȚIA 
UNOR HULIGANI. IN A- 
CEASTĂ PROBI EMĂ. AR
BITRII AU TOTALA DREP
TATE ȘI TREBUIE LUATE, 
IN VIITOR, MĂSURILE CE
LE MAI DRASTICE ÎMPO
TRIVA CELOR ViNOVAȚl
— DIRECT SAU INDIRECT
— DE ASEMENEA ACTE 
REPROBA BILE. SUSPEN DĂ
RILE DE TERENURI. PE O 
ETAPĂ SAU DOUA, 
REPREZINTĂ DECIT 
LEATIVE.

în căutarea
ARBITRULUI IDEAL...

De problema delegărilor a 
vorbit în mod spe< îal 
drei Rădulescu. Ca președin
te, pînă mai deunăzi, al

GHEORGHE LIMONA
An-

VASlLE DUMITRESCU

INCRF.D1NȚATĂ 
ARBITRILOR IN 

ACELORA CARE

Colegiului central al arbitri
lor, 
cap

el știe cită bătaie 
dau aceste delegări

de
ce

F1E 
NUMAI 
FORMA,
Șl-AU CIȘTIGAT AUTORI
TATE DEPLINA IN FAȚA 
JUCĂTORILOR Șt A PU
BLICULUI. IN ~ 
PRIVEȘTE FORMULA FO
LOSITĂ IN ULTIMUL TIMP, 
ACEEA A FORMARII UNEI 
BRIGĂZI DE ARBITRI DțȚi 
ACELAȘI ORAȘ. PĂRERILE 
AU FOST IMPĂRȚITE. 
BUCUREȘ1 IUL POATE DA 
ASTFEL DE BRIGĂZI OMO
GENE. ALCĂTUITE DIN 
ARBITRII DE ACEEAȘI 
VALOARE. ALTE COLEGI! 
DE ARBI1RI SE GĂSESC 
IN DIFICULTATE, DIN 
CAUZĂ CA NU DISPUN 
DE MAI MULȚI ARBITRI 
DE NIVEL APROPIAT.
CU SAU FĂRĂ „STELE"...

Credeam că se va așterne 
o tăcere adincă. diplomatică, 
în legătură cu părerile arbi-

CEEA CE

muzicienii despre criticii 
pectivi. In orice coz, noi, 
bitrii, trebuie să ne declarăm 
fericiți că printre cronicarii 
sportivi nu se află... ECA- 
TERINA OPROIU i

Discuțiile au trecut apoi 
la greșelile de arbitraj. Tema, 
recunoaștem, n-a fost din cele 
mal agreabile. Redacția a 
amintit celor prezenți cazuri 
concrete, arătate la timpul 
lor In cronici, cînd „cavale
rii fluierului" au comis erori 
supărătoare, cînd n au avut, 
cum se spune, doar „mici 
scăpări". Am avut, cu aceas
tă ocazie, posibilitatea să con
statăm că spiritul autocritic 
al arbitrilor funcționează 
defectuos, ei fiind mai de
grabă gata să justilice și să 
încadreze în litera regula
mentului chiar și cele mai 
evidente greșeli. Mai direct, 
mai pe ocolite, unii din oas
peții noștri au mărturisit, 
totuși, că-și dau seama cînd 
au condus slab, dar asta abia 
după meci, cînd au posibi
litatea să reflecteze mai 
mult asupra unor situații 
survenite în teren. Pentru 
GH. LIMONA, un critic se
ver este chiar... soția. Nu 
există însă, nici un pericol 
— cum a explicat în cuvîn
tul său — să se ajungă la 
divorț, din cauza unui ofsaid 
sau a unei lovituri de la 11 
metri.

„Masa rotundă" cu arbitrii 
a atins și alte probleme. Pre
ședintele Colegiului, I. CEAU
REANU, s-a referit la poli
tica de promovare a arbitri
lor tineri, care nu trebuie lă- 
sați să... îmbălrîneaseă. VA- 
SILE DUMITRESCU și AU
REL BENTU au amintit că 
activitatea de arbitraj nu este 
stimulată de către Federație, 
prin acordarea de cupe, pla
chete sau alte distincții care 
să constituie o 
gă. cîndva.

T. FIRAN s-a oprit înde
lung asupra problemei ha
remurilor fixe, considerîn- 
du-le necorespunzătoare, ele 
ducînd la economii forțate 
din partea arbitrilor, la de
plasări mai puțin costisitoa
re, dar obositoare, care in
fluențează randamentul aces
tora în teren și a doua zi în 
activitatea profesională.

amintire dra-

INT1LNIREA CU ARBITRII A FOST INTERESANTA, EA AJUTÎND LA ELUCIDAREA 
UNOR PROBLEME MULT DEZBĂTUTE DE CĂTRE SPECTATORI, JUCĂTORI, 
ANTRENORI, CONDUCĂTORI DE ECHIPE SI CHIAR DE CĂTRE... ZIARIȘTI.

NU NE AȘTEPTAM CA LUCRURILE SA MEARGĂ DE AICI ÎNAINTE PERFECT, 
ÎN TEREN SI IN TRiBUNE. ORICUM INSA, POATE CA PROBLEMA ARBITRAJULUI 
VA FI ÎNȚELEASA MAI BINE, POATE CA DELEGĂRILE VOR FI FĂCUTE CU MAI 
MULTA COMPETENTA, POATE CA FEDERAȚIA VA ACȚIONA MAI ENERGIC ClND 
VA FI CAZUL, POATE CA NI SE VA OFERI OCAZIA SA ACORDAM NUMAI 4 Șl 
5 STELE. POATE... e

Masă rotundă realizată de Jack BERARIU și Cristian MANTU
Desene de Neagu RADULESCU
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DISPUTA CADEȚILOR HOCHEIULUI MUNDIAL
începe azi CU UN MECI DE MARE ATRACȚIE
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In primăvara anului 1966 
tînăra sală de sport ^Tivoli**, 
una dintre cele mai frumoase 
din lume, găzduia grupa A 
a campionatului mondial de 
hochei pe gheață, iar de inli
ne (n.r. azi) în incinta ei (care 
a cunoscut cindva și caligra
fia celor mai buni patinatori 
artistici europeni) se vor în
trece cadeții hocheiului mon
dial, adică formațiile din 
pa B. Așadar, după 3 ani, 
încînitătoarea capitală a 
veniei trăiește din nou 
zodia crosei și a pucului__

Cu cit se a'dună orele pe 
care le petrec în acest oraș, 
îmi dau mai bine seama că 
interesul pentru această com
petiție este imens. Biletele 
pentru jocurile socotite cheie

ROMÂNIA POLONIA!

gru-

Slo- 
sub

fost epuizate și acum seau
vînd cu suprapreț. Localnicii 
adoră hocheiul, sport care 
face pe plan local o serioasă 
concurență fotbalului. Tocmai 
de aceea ei îl cunosc bine, 
ceea oe explică de ce la 
Ljubljana există un public 
extrem de exigent, e drept 
foarte gălăgios, dar de o de
săvârșită sportivitate. Bufetele 
de la sala Tivoli vînd în can
tități industriale „Coca-Cola” 
și bere, dar niciodată o sticlă 
goală n-a zburat pe gheață...

★
Miercuri au sosit în locali-

tate formația R.D. Germane 
și, seara tîrziu, cea a Polo
niei, iar în cursul zilei de joi 
sînt așteptate celelalte com
petitoare. Hocheiștii din ți.D. 
Germană au făcut imediat 
după sosire un antrenament 
foarte tare, la care merita să 
asiști. Toți jucătorii au 
crat cu pasiune.

lu-
procedeele

JOCURI- 
ora 10:

UNDE ESTE POLITEHNICA
DE ALTĂDATĂ?...

PROGRAMUL 
LOR DE AZI : 
ROMANIA — POLONIA; 
ora 13,30 : R.D.G. — ITA
LIA ; ora 17 : NORVE
GIA — AUSTRIA ; ora 
20.30 : IUGOSLAVIA — 
R.F.G. (Orele de începere 
sînt după fusul orar al 
Iugoslaviei, deci cu o oră 
înainte față de țara noas
tră).

aspră și că orice răsturnare 
de pronostic este posibilă. 
„Oricum — a remarcat W. 
Nickel — pe învingători îi aș
teaptă anul viitor o soartă 
crudă, dar cineva trebuie să-și 
asume totuși riscul promovării 
în grupa A“.

Despre hocheiștii rdmâni, 
tehnicianul din R. D. Ger
mană a găsit destule cuvinte 
elogioase. ,,Ei alcătuiesc un 
colectiv valoros, creează dese
ori momente de hochei adevă
rat, stăpinesc destul de bine 
tehnica patinajului și a con
trolului asupra pucului, 
fantezie și inteligență, 
păcate însă sînt prea nervoși 
uneori, se intimidează și pri
mesc 
ce le

• CUPLUL«

Campioanele noastre învinse din nou (61-63) de Sparta Praga
doilea 
61—63 
de la 
pără- 
euro-

Pierzînd și cel de al 
meci cu Sparta Praga — 
(18—25), baschetbalistele 
Politehnica București au 
sit „Cupa campionilor
peni". Pe linia slabelor evoluții 
din ultima vreme, campioanele 
țării noastre și-au dezamăgit 
din nou numeroșii simpatizanți, 
jucînd de o manieră care cu 
greu ar putea căpăta o notă de 
trecere. N-am aflat încă cu ce 
calificative și-au luat exame
nele în această iarnă studentele 
din „5“-ul Politehnicii ; în mod 
sigur, însă, la baschet ele au 
rămas restanțiere...

în meciul de ieri, bucureș- 
tencele nu pot avea nici mă
car scuza de a fi înfruntat o 
formație de o deosebită valoa
re. Sparta mizează totul pe Jo- 
rosova (2,00 m), care a marcat 
aseară 26 de puncte, și Meli- 
charova (care cu largul „spri
jin” al arbitrilor nu a putut 
juca decît 16 minute, fiind eli
minată pentru 5 greșeli perso
nale). în rest, lotul praghez be
neficiază de baschetbaliste cu 
valoare medie, alcătuind un co
lectiv omogen. Atît și nimic 
mai mult. Și pe lîngă toate a- 
cestea, oaspetele nici nu au fost 
într-o formă deosebită în par
tida de ieri, comițînd dese gre
șeli (au pierdut aproximativ 30 
la sută din acțiunile ofensive, 
prin pase la adversar și greșeli 
de tehnică !), care ar fi putut 
înlesni sarcina studentelor.

Dar, din capul locului trebuie 
spus că Politehnica a jucat 
foarte slab; greșit orientată tac
tic în apărare (spre deosebire

tehnice au fost repetate de 
atîtea ori încît ar fi putut 
duce la exasperare chiar și o 
răbdare de... misionar. în 
timpul acestei ședințe de pre
gătire, antrenorul secund al 
reprezentativei R.D. Ger
mane, Wolfgang Nickel ne-a 
acordat o scurtă convorbire. 
Interlocutorul s-a arătat de 
un optimism prudent, soco
tind formația sa printre prin
cipalele favorite ale grupei, 
dar a precizat că lupta va fi

în
vizită și jucătorilor români, 
la hotelul „Lev“, unde ei sînt 
găzduiți. Cu toate eforturile 
de a simula calmul, n-a putut 
trece totuși neobservată sta
rea de spirit care-i stăpî- 
nește pe jucători și pe antre
nori. în sinul echipei se sim
te puțină nervozitate, dar 
toți sînt conștienți de însem
nătatea primelor partide din 
campionat și, în special, de 
cea a jocului de debut cu Po
lonia. Cei doi antrenori au 
recomandat jucătorilor stă- 
pînire de sine, liniște, curaj 
și hotărîre. Să sperăm că 
aceste sfaturi firești vor fi 
urmate.

— să egaleze 
că Politehni-

de pragheze, care ne-au opus o 
zonă foarte incomodă) și fără 
vigoare, clarviziune și precizie 
în atac. Minute în șir repre
zentantele noastre s-au chinuit 
să răzbată prin zona adversă. 
N-au reușit, încercînd apoi — 
dar fără succes — coșul de la 
distanță. Doar în repriza se
cundă. Sanda Dumitrescu și 
Cornelia Taflan au mal avut 
cîteva sclipiri, care au permis 
echipei lor — condusă net timp 
de 32 de minute 
(49—49). Și poate
că ar fi obținut măcar palida 
satisfacție a unei 
mită. Dar, Ecaterina Vogel — 
cea mai slabă jucătoare din 
formația bucureșteană — a ra
tat nepermis de mult (culmi- 
nînd cu acțiunea personală pe 
contraatac din ultimele secun
de). anulînd efortul coechipie
relor sale.

F. Velkey (Ungaria) și E. 
Hikmet (Turcia) au condus ur
mătoarele formații : POLITEH
NICA : Diaconescu 6, Dumitres
cu 16, Demetrescu 6, Vogel 8, 
Taflan 16, Ciocan 9, Fierlinger, 
Ghiță ; SPARTA : Melicharova 
10, Jorosova 
Polivkova 6.
Polivkova 2,

victorii la li-

26, Rottova 6, E. 
Earochova 5, H. 
Hovkova 8. (a. f)
★

In deschidere, în cadrul cam
pionatului național masculin. 
Politehnica București a învins 
Politehnica Galați cu 81—80 
(33—33, 70—70). Astăzi, de la 
ora 17, în sala Floreasca: 
Steaua — Politehnica Iași și 
i.C.H.F. — Universitatea Cluj.

RODNINA - ULANOV DIN NOU ÎN FRUNTE
• BELOUSOVA — PROTOPOPOV RETROGRADAȚI LA LOCUL 3

• CAMPIOANA FIGURILOR IMPUSE ESTE BEATRIX SCHUBA

goluri copilărești, ceea 
năruiește moralul".

★
aceeași zi am făcut o

Ca și la Garmisch, perechea patinatorilor sovietici Irina Rodnina și Alexei Ulanov a 
urcat pe prima treaptă a podiumului

Telefoto ; A.P.—AGERPRES
De pe terenurile de fotbal

MANCHLSTER UNITED ARE PROBLEME
Va putea trece Manchester 

United de Rapid Viena? Griju
lii și prudenți ca întotdeauna, 
această întrebare și-o puneau 
englezii înainte de acest meci. 
Motive de îngrijorare au exi
stat. In primul rînd echipa 
lui sir Matt Busby nu arăta o 
formă excelentă în campio
nat Și apoi, întreruperea jocu
rilor din cauza timpului nefa
vorabil i-ar fi putut scoate din 
forțnă pe actualii deținători ai 
„Cupei campionilor europeni" 
la fotbal.

Tată însă că meciul de 
miercuri de pe „Old Traford- 
stadion" avea să înlăture orice 
îndoială. Manchester United 
a dispus cu 3-0 (1-0). deci mai 
ușor decît era de așteptat, de 
Rapid Viena, formație care în 
„optimi" eliminase pe Real 
Madrid.

în prima repriză vienezi: au 
jucat de la egal la egal Au 
atacat In repetate rînduri. dar 
nu au reușit să înscrie. Spre 
sfârșitul reprizei, oaspeții au 
fost îngrămădiți in careu și 
Fuchspichler — portarul vie- 
nez. care a făcut o partidă ex
celentă — nu a putut evita go-

Iul lui Best. După pauză, en
glezii trec la ofensivă și reu
șesc să marcheze alte două 
goluri în 5 minute : Morgan 
(min. 66) și Best (71). Astfel, 
Manchester United obține o 
victorie pe deplin meritată, la 
un scor care nu-i poate adu
ce emoții pentru 
în „semifinale". Returul, la 
martie, la Viena.

calificarea
5

ALTE MECIURI
• La Deventer, In cadrul pre

liminariilor turneului U.E.F.A.. 
echipa Franței a învins cu 
rul de 2—0 (1—0) -----
landei.

sco-
selecțlonata O-

Sn optimile de 
Ar.gllel-, Man- 
a Hl-al. a !n-

• Mare surpriză 
finală ale „Cupei 
sileld Town (liga _ 
• ins cu scorul de 3—0 (2—4) pe 
West Ham United (liga D-
• Selecționata R. F. a Germa

niei a s-sVr'.-t un med de verf- 
icare la Karisruhe tn compania 
echipei secunde. Jocul s-a În
cheiat cu un rezultat de egalita
te : 4—4. Pentru prima formație 
au inserts Netzer. Dorie:. Mulier 
șl Helo. Punctele 
fost reaUzate de 
drichs. Budde ți ’ 
a fost accidentat 
ți a ieșit din joc.

COLORADO STRINGS, 27 
(Agerpres). — Primul titlu de
cernat în cadrul campiona
telor mondiale de patinaj ar
tistic a revenit sportivilor 
sovietici Irina Rodnina și 
Alexei Ulanov, învingători în 
proba de perechi, cu 421,1 p. 
Noii campioni mondiali au de
monstrat o tehnică impeca
bilă, entuziasmînd pe cei 
aproape 4 000 de spectatori. 
Cuplul Rodnina — Ulanov a 
confirmat astfel succesul rea
lizat acum trei săptămîni în 
cadrul campionatelor euro
pene, unde cei doi patinatori 
au cucerit medaliile de aur. 
Pe locurile următoare ale po
diumului s-au clasat Tamara 
Moskvina — Alexei Mișin 
(U.R.S.S.) — 410,9 p și Lud
mila Belousova — Oleg Pro
to popov (U.R.S.S.) — 410,5 p. 
In continuare, clasamentul se 
prezintă astfel: 4. Cynthia și 
Ronald Kauffman (S.U.A.) 
405 p ; 5. Heidemarie Steiner
— Heinz Ulrich Walther (R.D. 
Germană) 400 p; S. Alice 
Starbuck — Kenneth Shelley 
(S.UA.) 398.7 p; 7. Gudrun

Hauss — Walter Hăfner (R.F. 
a Germaniei) 388,6 p ; 8. Me
lissa și Mark Militano (S.U.A.) 
374,1 p etc.

După desfășurarea figuri
lor impuse, în proba femini
nă, pe primul loc a trecut 
în clasament austriaca 
Beatrix Schuba cu 1223,5 p, 
urmată de Gabriele Seyfert 
(R.D. Germană) 1207,0 p, Su- 
zanaAlmassy (Ungaria) 1156,6 
p, Julie Lynn Holmes (S.U.A.) 
1140,7 p, Janet Lynn (S.U.A ) 
1130,4 p, Elizabeth Nestler 
(Austria) 1102,8 p, Patricia 
Dodd (Anglia) 1079,1 p etc.

După cum remarcă specia
liștii, Beatrix Schuba a con
firmat precizia sa la figurile 
impuse, reușind sâ remonte
ze handicapul din prima zi. 
Din concurs a ieșit ceho
slovaca Hanna Mașkova, care 
resimțindu-se după un acei- - 
dent suferit în cursul antre
namentelor, a trebuit să 
abandoneze.

In proba masculină, după 
două exerciții, conduce Tini 
Wood (S.U.A.) cu 333,6 p, 
urmat de O. Nepela (Ceho
slovacia) 310,00 p și P. Pera 
(Franța) 299,6 p.

STEIN, LIDER ÎN TURNEUL „TALLIN ’69 A 4

I»

I

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
După cinci runde, în tur
neul internațional de șah 
,.Tallin-’69', conduce Stein 
(U.R.S.S.) cu 4 puncte, urmat 
de Gipslis (U.R.S.S.), Gufeld 
(U.RSB.). Nei (U.R.S.S.) — toți 
cu cl:e 3 '/» puncte. Șahistul 
român Iuliu Szabo a totalizat 
pini In prezent 1 Vi puncte, a-

vînd o partidă întreruptă.
în runda a 4-a, Szabo a în

trerupt partida sa cu Arulaid 
(U.R.S.S.), iar în runda a 5-a 
a remizat cu Haag (Ungaria).

ÎN

LA MOSCOVA
-rezerveior* au 
Llbuda, Frie- 
LTsass. Netzer 
in minutul S5

SERBANIOAN PE LOCUL 5 CU 2,11 m
5 7

CUPA CUPELOR"
Este antrenorul figura cen

trală a unei echipe ? Merită 
să-1 considerăm un „mag** ? 
Trebuie să țină seama antreno
rul de personalitatea jucători
lor ? Ce a adus era magilor 
fotbalului italian ? Iată cîteva 
din problemele dezbătute in 
cadrul unei „mese rotunde** or
ganizate recent în Italia și la 
care au participat, în afara 
unor nume ilustre din fotbalul 
italian, PIERO RAVA, BALDO 
DEPETRINI și GIACINTO 
ELLEN A, o serie de personali
tăți ale vieții culturale și artis
tice din peninsulă : romancierul 
VASCO PRATOLINI. criticul 
literar LEO PESTELLI, profe
sorul universitar BERBERI- 
SQUAROTTI, SERGIO PAU- 
TASSO, redactor șef al editu
rii Rizzoli, actorii de teatru 
MARIO SCACCIA și FERRUC
CIO DE CERESA, FOLCO POR- 
TINARI, director al Radiotele- 
viziunii italiene.

Referindu-se la importanța pe 
care și-o atribuie astăzi unii 
antrenori de fotbal, VASCO 
PRATOLINI a spus : „Acești, 
așa-ziși, magi nu sînt decit niș
te «majuri» sau monitori. EI 
ȘI INDUSTRIAȘII FOTBALU
LUI, DEVENIȚI CONDUCĂ
TORI DE CLUBURI, SINT 
RĂSPUNZĂTORI DE SITUA
ȚIA ÎN CARE SE AFLA FOT
BALUL ITALIAN, UN FOT
BAL CORUPT DE ATENȚIA 
EXAGERATĂ CE I SE ACOR
DA, CORUPT DE PROFESIO
NISM, ÎN DAUNA SPECTA
COLULUI. în 
legea cererii și 
și protagoniștii 
formîndu-se 
gindim. de 
Landini II. 
terviu, el a
pă numai de fotbal, 
nu știe nimic etc...
mai 17 ani ! Nu se poate să nu fa
cem nici o legătură între acest 
tinăr inocent și -magul., care 
are partea sa de răspundere ! 
Dar ce sînt, de fapt, acești 
magi ? Au învățat diferite no
țiuni tehnice în cariera lor de 
jucători mediocri, iar acum mai 
folosesc și cîteva cunoștințe ge
nerale despre sport. Și apoi ? 
Dacă au jucători buni în echi
pele lor, nu le este prea greu 
să obțină rezultate satisfăcă
toare. Dar dacă au o echipă me
diocră, recurg la orice sistem, 
cum ar fi acel -catenaccio». De 
ce ? Pentru că, în primul rînd. 
ii interesează rezultatul”.

După părerea lui PIERO 
RAVA, antrenorilor de fotbal 
li s-a acordat, în Italia, o im
portanță excesivă. „Aceștia tre-

el funcționează 
a ofertei, jocul 
acestuia trans- 
marfă. Să nein

pildă, la jucătorul 
Intr-un 
declarat

recent in- 
că se ocu- 
Nu citește, 
Și are nu-

buie să fie niște vrăjitori, ca
pabili să transforme o colibă 
într-un zgîrie-nori, sau o mîr- 
țoagă într-un cal pur sînge. Cu 
această mentalitate 
printre «tifosi» și, 
condiții, antrenorul 
strins să Încerce să 
posibilul**.

La rindul său, BERBERI- 
SQUAROTTI a arătat că „fot-

răspindiiâ 
în aceste 
este con- 
facă im-

CARE SE 
CHESTIUNI 

A AVEA 
NECESARA.

LA BASCHET.

MOSCOVA 27 (Agerpres). 
— La Moscova a început un 
concurs internațional de atle
tism pe teren acoperit, la care 
participă sportivi din 9 țări : 
Bulgaria, R.D. Germană. R.F. 
a Germaniei. Finlanda, Italia,

O „MASĂ ROTUNDĂ"

ÎN ITALIA

Sportivi, oameni de
cultură și de artă își
spun părerea despre
condiția antrenorilor
in fotbalul italian

de azi

DESCURCE CU CONDUCĂTO
RII CLUBULUI, 
AMESTECA ÎN 
TEHNICE FARA 
COMPETENȚA
Și, apoi, sînt probleme inter
ne : rivalitățile dintre jucăto
rii unei echipe etc. Printre al
tele, un antrenor trebuie să știe 
să suporte criticile, juste sau 
injuste, și să fie, oricînd, gata 
să-și facă valiza”.

PORTINARI merge mai de
parte, afirmînd câ magii au 
fost inventați de industria fot
balului, care a creat acest mit

★
Referindu-se la dezbaterile 

din cadrul acestei „mese rotun
de**, ziarul -STAMPA” mențio
nează că termenul de „mag”, 

' (cindva echivalentul pentru 
vrăjitor. făcător de minuni), a 
reintrat in vocabularul italieni
lor. in special, după venirea lui 
Helenio Herrera in Italia. De 
asemenea, ziarul ține să preci
zeze că acest termen este fo
losit in mod impropriu, deoa
rece in alte părți ale globului 
el este atribuit nu antrenorilor 
de fotbal, ci oamenilor de știin
ță. atomiștilor, chirurgilor re- 
numiți.

Th. FLAMINZEANU

DINAMO TBILISI

ÎNVINGĂTOARE
SOFIA 27. — 

disputat primul

LA SOFIA

URTAIN .
BOXERUL... GRĂBIT

La Sofia s-a 
fneci dintre 

echipele Akademik Sofia și 
Dinamo Tbilisi, contînd pentru 
sferturile de finală ale „Cupei 
cupelor* la baschet masculin. 
Baschetbaliștii sovietici au ob
ținut victoria cu scorul de 
88-83 (45-34).

BARCELONA 27. — Boxe
rul de categorie grea Urtain 
(Spania), care a debutat la 
profesionism acum două luni, 
a repurtat a 5-a victorie con
secutivă prin k.o. El l-a învins 
în numai 25 de secunde pe ja- 
maicanul Karl Backer, intr-un 
meri care a avui loc la Bar
celona.

Hocheiștii cehoslovaci se pregătesc 
intens în vederea

balul de azi este un spectacol, 
dar un spectacol brut... An
trenorii nu țin seama de perso
nalitatea jucătorilor, redueîn- 
du-i, uneori, la rolul de simpli 
roboți. Fotbalul de azi este un 
sport fals, adaptat unor cri
terii de moment, care au făcut 
să se stingă orice fantezie**. 
GIACINTO ELLENA susține 
că, „antrenorul își are impor
tanța sa, dar la baza oricărui 
succes se află jucătorii buni. 
Desigur, dacă există, de pildă, 
două echipe de valori sensibil 
egale, va învinge cea condusă 
de un antrenor mai abil”. DE
PETRINI consideră că „funcția 
antrenorului este importantă, 
mai ales, în ceea ce privește 
influența sa morală asupra ju
cătorilor. în lumea fotbalului 
nu există magi, ci numai antre
nori buni sau mediocri. Rezul
tatul de pe teren este opera 
echipei**.

SCACCIA este de părere că 
„antrenorul poate fi comparat 
cu un regizor care pune în sce
nă o piesă de teatru ; azi, în 
fotbal, însă, antrenorului i se 
acordă un rol mult mai mare**. 
Revenind la problema dacă an
trenorul își justifică rolul pe 
care-1 are în echipă, DEPETRI- 
Nl^a afirmat : „Sarcinile an
trenorului au fost, și rămîn, di
ficile : el trebuie să se impună 
in fața jucătorilor, să țină in 
frîu aproximativ 2(1 de jucători. 
TREBUIE SĂ ȘTIE SA SE

Tiparul 1 P „Infortnalla* »t». Hregulanu ai 23-25, București

PRAGA 27. — Selecționata 
de hochei pe gheață a Ceho
slovaciei își continuă pregăti
rile în vederea campionatului 
mondial. într-un meci de veri
ficare, se’.ecționabilii au învins 
cu 10-1 (4-1. 3-0, 3-0) echipa 
Sokolov. Echipa Cehoslovaciei 
a aliniat formația : Dzurilla 
(Termer). Horesovski, Pospi- 
sil, Bednar, Tajcnar, Sevcik,

Campionatului mondial
Nedomanski. Jirik, Jiri Holik 
(Klapa.), Jar. Havel, Hrbaty, 
Farda. Augusta.

în continuare, echipa Ceho
slovaciei va întâlni la Praga 
selecționatele Suediei și S.U.A. 
la 11 și 12 martie. Este pre
văzută, de asemenea, o întîl- 
nire Cehoslovacia—Canada, la 
Praga.

Polonia, România, Ungaria și 
U.R.S.S.

Proba de săritură în înălți
me a fost cîștigată de atletul 
sovietic Anatoli Moroz cu per
formanța de 2,14 m. Campio
nul român Șerban loan a ocu
pat locul 5 cu 2,11 m.

în cursa de 50 m garduri 
masculin, pe primul loc s-a 
clasat sovieticul Iurkatam ou 
6,7, iar în proba de 1 500 m 
victoria a revenit compatrio
tului său Jelobovski cronome
trat cu timpul de 3 : 44,7. Spor
tivul polonez Stanislaw Su- 
drowitz a cîștigat proba de să
ritură în lungime cu 7,71 m. 
urmat de sovieticul Lepik cu 
7,61 m. Proba similară femini
nă a fost dominată de atlete
le sovietice clasate pe prime
le trei locuri. A 
dejda Kroiter cu 
mată de Tatiana
6.31 m și Tatiana 
6,30 m.

Alte rezultate
cadrul

BRUMEL - 1,95 m
MOSCOVA 27 (Agerpres). — 

Atletul sovietic Valeri Bru
mei, recordman mondial în 
proba de săritură în înălțime, 
a făcut noi progrese, dup? -“le 
două operații suferite în 
accidentului de motoricie.^Oft 
Brumei, care se antrenează 
tualmente de două ori pe zi, 
a reușit la ultima ședință -ie 
pregătire să treacă peste șta
cheta înălțată la 1,95 m. Anim 
o săptămînă, el realizase 1...0 
m. Recordmanul mondial și-a 
propus ca în acest sezon să ob
țină 2,00 m. Brumei a anun
țat că-și va face oficial rein
trarea anul, viitor.

Albert van Vlier her ijhe
(Belgia) învingător 
in Turul Sardiniei

cîștigat Na- 
6,38 m, ur- 
Talîșeva — 
Bîcikova —

înregistrate 
în cadrul acestui concurs, 
greutate bărbați : Gerd Loh
mann (R.D. Germană) — 18,66 
m; 400 m femei : Taisia Ko- 
valevskaia (U.R.S.S.) — 56,4.

ROMA 27. — Cea de-a 4-a 
etapă a Turului ciclist al Sar
diniei, desfășurată între Nuoro 
și Olbia de-a lungul a 139 km, 
a fost cîștigată de belgianul 
Albert van. Vljerberghe >n 
3 h 21 : 07,0 . El a dispus la 
sprint, îs ordine; de Giancarlo 
Polidori (Italia) și Pietro 
Guerra (Italia). Grosul pluto
nului a sosit cu o întîrziere de 
8 : 53,0. în clasamentul general 
continuă să 
Michelotto, 
de Polidori 
Fezzardi.

conducă italianul 
urmat la 2 : 23.0 
și la 2 : 44,0 de

In campionatul cehoslovac de hochei, terminat cu succesul echipei Dukla Jihlava 
eficace jucător a fost Jirik (ZK1 Brno) cu 36 goluri înscrise. Iată-l, in plină acțiune, 

pe gheață

Echipa secundă de hochei 
pe gheață a U.R.S.S. și-a în
ceput turneul în Canada, ju
cînd la Winnipeg cu repre
zentativa țării gazdă. Ho- 
cheiștii sovietici au obținut 
victoria cu scorul de 4—1 
(4—0, 0—1, 0—0). Au marcat: 
Leapin, Zimin, Șadrin, Gri
goriev și, respectiv, Heindel 
Partida a fost urmărită de 
peste 3 000 de spectatori.

La Madrid a început 
internațional de tenis _..... ..
echipele Real Madrid și Ca- 
nottieri Milano. După prima 
zi scorul este egal: 1—1,
Santana l-a învins cu 6—4, 
3—6, 6—3 pe Pietrangeli, iar 
Mulligan a dispus cu 7—5. 
6—3 de Martinez. întrecerile 
au loc. pe teren acoperit.

meciul 
dintre

La Melbourne, atletul aus
tralian Peter Norman a rea
lizat în proba de 200 m plat 
timpul de 20,6. McGrath a 
cîștigat proba de triplu salt 
cu o performanță de 16,54 m.

Fosta campioană olimpică, 
atleta germană Karin Balzer 
(R.D.G.), se află în revenire 
de formă. C.u prilejul unui 
concurs desfășurat pe teren 
acoperit la Berlin, Karin 
Balzer a parcurs distanța de 
60 yarzi garduri în 7,6. Ea

a corectat astfel cea mai bună 
performanță mondială de sală 
care-i aparținea (7,7)

In campionatul de hochei pe 
gheață al U.R.S.S., „Aripile 
Sovietelor"-Moscova a învins 
cu scbrul de 6—0 (3—0, 2—0. 
1—0) echipa „Avtomobilist** 
Sverdlovsk. în clasament con 
duce acui» Ț S.K A. Mosco
va cu 30 de puncte, urmată 
de Spartak Moscova cu 29 d 
și Dinamo Moscova, de ase
menea, cu 29 p.

Tenismanul american Martin 
Kiessen s-a calificat în semi
finalele 
nist
gîndu-1 cu 6—2, 7—5 pe John 
Newcombe. Rod Laver l-a 
eliminat pe Dennis Ralston 
cu 2—6, 6—3, 7—5, iar Ken 
Rosewall a dispus cu 4—6, 
6—3, 11—9 de Pancho Gon
zales.

turneului profesio- 
de la Oakland, învin

La 27 februarie urma să aibă 
loc la Roma meciul de box 
pentru titlul european la ca
tegoria cocoș dintre dețină
torul centurii, italianul 'Sal
vatore Burruni și englezul 
Walter McGowan. Deoarece 
Gowan s-a accidentat la an
trenament, meciul a fost a- 
mînat pentru o dată care ur
mează să fie stabilită.
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