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ANCHETA Sportul

PRIORITATE ATLETISMULUI!
ANTRENAMENTUL LOTULUI REPREZENTATIV

Rapid-Steaua: un meci fantomă

In discuție: prima școală
a atletismului românesc

participant la dezbaterea inițiată de ziarul
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Blocajul Stelei oprește încă o dată atacul rapidist.

unul

meci de 
lotului re
ia 2 apri-

grupele 
grupe

în 
pe Domi- 
Lupulescu,

in sala Floreasca, la volei

părăsește Ș.S.A. 
profesorii ei tre
se îngrijească de 
sportiv al foștilor

DL Ahearne nu-și dezminte 
faima de causeur și om de 
spirit, fâcind următoarea pre
cizare !

Răspunde la întrebările redacției maestrul sportului 
prof. NICOLAE MĂRĂȘESCU — antrenor federal la atletism

Cel de al doilea _ _ _ __ _ .__ ___
nostru este maestrul sportului, prof. NICOLAE MARAȘESCU, 
antrenor federal la atletism. Faptul că în preocupările sale 
intră — în principal — problema juniorilor constituie un atu 
pentru o mai temeinică elucidare a problemelor puse în dis
cuție.

întrebare : Realitatea a- 
testă că grupele de atleți 
ale Ș.S.A. au o alcătuire 
eterogenă. Considerați că 
această stare de lucruri 
asigură activității o des
fășurare normală sau că 
ar fi necesar să se creeze 
grupe pe probe ?

să fie, de la început, încredin
țați acelor profesori care au 
activitate în grupa de probe 
în care se încadrează elevii 
depistați. Egotismului nu tre
buie să i se facă rabat!

■.. <■

Răspuns : Actuala reparti
zare a atleților în grupe nu 
este in totalitate corespunză
toare. Există o serie de elevi 

leu un stagiu mai mare, ri
tmași. la profesori care nu au 
f specializarea în proba pe care 
I aceștia o practică. In acest caz, 
f conducerea școlii are — după 
L părerea mea — datoria să a- 
fralizeze fiecare atlet în parte 
kșixSă ia măsurile necesare, in 
fr^Mresul atletismului, chiar 

acest lucru va deranja o 
serie de profesori. Elevii tre
buie repartizați în 
specializate, în acele 
profilate pe probele pe care 
le practică, tn ceea ce 
veste atleții noi selecționați, 
situația este clară : ei trebuie

I. Prin forța împreju
rărilor. după un anumit 
număr de ani — îndeob
ște atunți cînd depășește 
vîrsta junioratului — a- 
tletul 
Școala, 
buie să 
viitorul 
lor elevi? Sînt statornici
te relații între profesorii 
școlii și antrenorii clubu
rilor cu secții de atletism?

R. Se vorbește mult despre 
fișe de evidență ale sportivi
lor, fișe in care să se facă o 
reală biografie a atletului. 
Este — ca să spunem cu alte 
cuvinte — ..cartea de muncă* 
a sportivului, care îl va a- 
juta atunci cind va trece de 
la un profesor la altuL, de la 
un club la altul, si permită

noului său sfetnic cunoaște
rea drumului pe care l-a par
curs, perspectivele pe care le 
are. Deocamdată, aceste 
sînt excelente, deosebit 
utile, dar... nu există.
că Ministerul Invățămintului 
va lua — in sfîrșit — hotări- 
rea de a se realiza acest lu
cru deosebit de important. In 
orice caz, relațiile profesori- 
antrenori trebuie să aibă la 
bază unicul considerent: pro
gresul atletului. Lucrurile 
meschine, de genul celor a- 
mintite fn articolul „La por
țile atletismului", nu au ce 
căuta in atletismul nostru, 
îmi pare rău că ziarul nu a 
dat numele celor care au e- 
mis astfel de păreri contrc-e 
interesului atletismului, pen
tru a-i cunoaște pe cei care 
au transformat nobila meserie 
de șlefuitor de talente intr-o 
combinație negustorească.

I. Activitatea profeso
rilor de educație fizică este 
judecată prin prisma unui 
barem de punctaj (grupa 
de performantă) si a nu
mărului de începători pe 
care ii au in pregătire. 
Pe această bază sânt *- 
fectate si orele din pro
gram. Socotiți că este bine 
înțeleasă rațiunea care 
a stat la baza acestei ba- 
târiri. că punerea ei in 
practică nu aduce unele 
prejudicii procesului in- 
structiv-educativ ? ' Și. in 
concordantă cu aceasta, 
credeți că sistemul de re-

Echipa A Echipa B 3-2 (2-2)

ÎMPOTRIVA 
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Dar de fapt

ii

— Cred că este cel puțin 
pentru a patruzecea oară cind

DEPINDE DE FORȚA
SI VALOAREA GRUPEI 8
Ljubljana s-a aSat și J- F. 
AHEARNE, președinția Li
gii europene de hochei xx 
gheată, care a patronat în
trecerea echipelor din grvoa 
B.

N-am scăpat, freșț. 
prilejul de a-i solicita 
un interviu și dcsnnia 
sa a răspuns ca o deo
sebită solicitudine cere
rii noastre Cam auto
rul rândurilor de fată nu 
cunoaște limba engleză, 
am recurs la amabili
tatea arbitrului român 
ION PETROVICL fost 
International de hochei, 
strălucit pcliglct, care 
ne-a folosit ca transla
tor.

O primă surpriză • 
Ahearne și Petrovici sînt 
vechi amiri. și-au amin
tit chiar și de un meci 
disputat cu țeste 30 ce 
ani în urmă la Londra, 
cînd au fost adversari,
jucînd în echipa Angliei, celă
lalt în cea a României Și pen
tru că amintirile de demult sînt 
cele mai statornice, aflăm niște 
amănunte de-a dreotul sur
prinzătoare. sînt descrise (ca 
și cum s-ar fi petrecut ieri) 
faze și momente din meci, ba 
și un gol senzațional marcat 
de Bob Petrovici dună ce a- 
cesta a driblat toată echipa 
engleză, inclusiv pe portar.

Profităm de o respirație 
spre a-i adresa președintelui 
prima întrebare :

sul de joc 
accentuat 

ac de dificultate, a 
plăcut pentru noi 
ror.statâm angaja
ta efort fără mena- 

a men te a tuturor se- 
lecțiooabflilar — im păr
uți L-i dcuă formații i 
A șt B — fapt care a 
dat naștere 1a o dispu
tă interesantă, dinami
că. pe întreg parcursul 
partidei.

In prima repriză, 
cele două echipe au a- 
vut următoarea 
tuire t „A* ! 
S&măreanu, 
nu. Dinu, 
Ghergheli, 
Năsturescu, 
schi, Domide, 
.B’ : Datcu - 
cu. Dumitru
Dan. Mocanu, Petescu, 
Axente, Grozea. Tufan, 
Dobrin, Gydrfi.

Scorul a fost deschis, 
în min. 7, de lotul B 
care a înscris prin Tu
fan. Cei de la „A' au 
egalat prin Domide 
(min. 28) și au luat 
conducerea prin Luces
cu (min. 32), care, sprin- 
tînd fără balon spre 
colțul drept al careu
lui mic, a reluat, di
rect în plasă, centrarea

alcă- 
Go-nro — 
Hălmăgea- 

Deleanu, 
Lupulescu, 
Dembrov- 

Lucescu. 
■ Lupes- 
Nicolae,

trimisă cu oportunitate 
de Năsturescu. Trei mi
nute mai tfrziu, Petescu 
a stabilit echilibrul cu 
concursul lui Gornea, 
care după ce a prins 
mingea a căzut cu ea 
dincolo de linia porții.

La reluare, antrenorii 
au efectuat o serie de 
modificări în formații 
care au arătat astfel i 
„A" : Gornea — Sătmă- 
reanu, Hălmăgeanu, 
Dan, Deleanu, Dinu, Do- 
brin, Năsturescu, Domi- 
de. Tufan, Lucescu. 
„B" : Ghtță — Ivăncescu, 
D. Nicolae, Lupescu, 
Mocanu, Ghergheli, Pe
tescu, Grozea, Dem- 
brovschi, Lupulescu, 
Gytirfi.

Și această repriză s-a 
desfășurat sub semnul 
echilibrului, singurul 
gol fiind înscris de lo- 
tuL.A, în min. 75, prin 
Tufan. Așadar, rezultat 
final: 3—2 (2—2).

La sfîrșitul jocului de 
verificare. antrenorul 
Angelo Niculescu ne-a 
declarat: „A fost un 
antrenament foarte u- 
til; sînt mulțumit de fe
lul în care au luptat toți 
jucătorii. Remarc, 
mod special, 
de, Lucescu, 
și Dinu".

Următorul 
verificare a 
prezentativ ; 
lie, la Istanbul, în com
pania echipei Fener
bahce.

imeni n-ar putea spune 
hocheiul pg gheață este spor
tul... blîndeții. Vite2a de cir
culație, pe suprafața lucie, a 
jucătorilor și a minusculului 
puc, îngăduința regulamenta

ră de a folosi lovirea cu corpul a ad-

Partida de volei din etapa a 
19-a. dintre Rapid șl Steaua, pro
gramată ieri (cu anticipație) In 
sala Floreasca nu a arătat nimic 
din ceea ce așteptau cele cîteva 
sute de spectatori care au asistat 
la joc. Poate numai faptul că 
blocajul ss afirmă din ce în ce 
mai pqegnant ca armă de atac șl; 
din cind In cînd, că acest sport 
se poate juca șl cu... capul. In

rest, decepții peste decepții : pre
luări defectuoase, bîlbîleli copilă
rești, indolență în joc (mai ales 
la Rapid), într-un cuvînt, un 
meci lipsit de sare șl piper, care 
a nemulțumit totalmente publicul 
spectator. Victoria a revenit, după 
o oră de joc, campionilor — mal 
bine organizați în apărarea la 
fileu — cu 3—0 (12, 11, 4). După 
două seturi oarecum echilibrate 
cu finaluri favorabile Stelei, în 
care am notat vreo 2—3 acțiuni 
spectaculoase și In care ambele 
echipe au căzut la învoială să 
facă, pe rînd, cîte 1—2 puncte, în 
cel de al treilea Rapidul a aban
donat lupta după ce a realizat 4 
puncte, apărînd ca o penibilă for
mație de „calificare"; inertă în 
fața învingătorilor.

A. BREBEANU

apreciați ac-

Cele șase mese de tenis de sub 
cupola sălii Floreasca vor găz
dui, cu începere de azi (de la 
ora 8 șl ora 15); Întrecerile celor 
mai buni jucători al sportului 
cu mingea de celuloid în lupta 
pentru desemnarea campionilor 
țării la cele cinci probe lndlYi" 
duale. Cu excepția Eleonorel Mi- 
halca (accidentată) șl a iul Radu 
Negulescu (retras din activitatea 
competițională) vor fi prezente 
cele măi bune palete romanești. 
In compania celor consacrațl vor 
evolua și reprezentanții tinerei 
generații de jucători, duelul lor 
fiind cu atît mai interesant acum, 
in apropierea campionatelor mon
diale de luna viitoare. Să sperăm 
că din aceste dispute va avea 
de cîștigat tenisul de masă de la 
noi care are nevoie de elemente 
mal numeroase și valoroase.

înaintea Intîlnirilor de la Flo
reasca, campionii sînt următorii : 
Maria Alexandru (simplu femei), 
Dorin Giurgiucă (simplu bărbați), 
Alexandru—Mihalca (dublu fe
mei), Giurgiucă—Negulescu (du
blu bărbați), Mihalca—Rethl (du
blu mixt). Cine vor fi noii cam
pioni ai țării ? Răspunsul îl vom 
căpăta simbătă la prînz cînd 
competiția se va încheia.

— Cum
tualul stadiu de dezvol
tare a hocheiului și tn 
ce direcții socotiți case 
îndreaptă acest admira
bil joc sportiv ?

mi e pune această întrebare, 
motiv pentru cate am răspun
sul pregătit și șapirografiat, 
fiindcă aici, la Ljubljana, mi 
se vor cere cel puțin zece in
terviuri. Așadar, despre ho
chei. De vreme ce ne aflăm 
în zodia ciberneticii, a zboru
rilor cosmice, cu perspective 
serioase de a păși chiar în 
arest an pe solul lunar, ho
cheiul trebuia să urce și el 
pe scara legică a progresului. 
Indiscutabil, astăzi se joacă 
intre mantinele cu mult deo
sebit față de cum se juca pe 
vremea and eu și dl. Petro
vici ne puneam patinele in 
picioare.

In anii vitezelor nebănuite, 
era absolut normal ca și a-

Valeriu CHIOSE 
(Sontinuar* tn pag. a 1-a)

T CICLIȘTI ROMÂNI PARTICIPĂ
LA .-.CUPA PLEVEN*1

Dl. Ahearne, Bob 
Petrovici (cu spa
tele) și redactorul 
nostru in timpul 

convorbirii.

(Foto: M. ȘVAB IC 
— Delo Ljubljana)

... ,,vui n ■ kuii.ii

Astăzi pleacă în Bulgaria, pen
tru a concura la „Cupa Pleven" 
(23—25 martie), un lot de cicliști 
români alcătuit din I. Ardeleanu, 
Gh. Moldoveanu, Fr. Gera, W. 
Ziegler, Gh. Ciumetl, D. Nemțea- 
nu. A. Sudu. Șt. Cernea, N. Da
vid, W. Egyed și T. Puterity (con
ducător — lng. Emil Roman; an
trenor — Ion Vaslle).

Primele meciuri din etapa

Înotă de angajament fizic viguros.
Ar fi, însă, o greșeală dintre cele 

mei grave dacă, privind lucrurile su
perficial, s-ar pune semnul egalității în- .. j ce >e 
incriminează frecvent în sport sub eti
cheta de duritate excesivă. Pentru că, 
dincolo de regulamentul său, fără dis
cuție cel moi amplu și mai echitabil 
dintre toate cele a!e jocurilor sportive, 
hocheiul pe gheafă are legi nescrise 
cu un efect cu nimic inferior celor cu
prinse în șirul nesfîrșit al paragrafelor 
regulamentului.

Nu este, _ de asemenea, întîmplător 
faptul, că fiecare mare competiție de 
hochei pe gheefă are dublată disputa 
pentru întîietate de o altă întrecere și 
anume cea pentru „Cupa fair-play", 
care onorează echipa cu cele mai pu- 
jine sancțiuni. Și dacă jucătorii români 
n-a.u fost încă niciodată încununați ca 
învingători în întrecerile la care va
loarea lor le-a dat dreptul so participe, 
ei au totuși satisfacția de a fi cucerit 
de două ori consecutiv (Grenoble — 
1968^și Ljubljana _— 1969) .Cupa fair- 
play". Este o distincție care a bucurat, 
dar care — în același timp — ar ri 
putut să încălzează și mai mult inimile 
amatorilor de sport din țara noastră 
dacă ar fi fost împletită și cu rezultate 
de valoare. O asemenea satisfacție 
majoră ne-au refuzat jucătorii români 
la viena în 1967, cînd fruntași ai gru
pei B, la egalitate de puncte cu învin
gătorii, ei au ratat «Cupa fair-play" 
pentru o sancțiune dictată după înche
ierea unui joc I Atunci, dacă se întor
ceau și cu acest trofeu, ar fi meritat 
să fie îmbrățișați.

Dar asa, sincer vorbind, valoarea de 
hocheiști cuminți se diluează ca vinul 
bun în apa insipidă a unor rezultate 
foarte slabe. Ba, mai mult. Privind cu 
curaj situația aceasta paradoxală nu se 
poate să nu se facă o legătură între 
numărul surprinzător de mare de acci
dentări înregistrate, recent, la Ljubljana 
în tabăra selecționatei române și lipsa 
ei de pregătire specifică hocheiului, 
acest sport care, cum spuneam nu este 
caracterizat prin blîndețe. Dacă la 
această lipsă de forță se adaugă și 
teama permanentă de a nu fi penalizat 
— apare, cum a fost cazul reprezenta- 

Itivei noastre, un imobilism și o lipsă de 
combativitate, fatale în hochei.

Cauzele acestei stări de lucruri tre- 
Ibuie căutate nu numai în lacunele de 

pregătire, ci și în maniera generală de 
arbitraj din competițiile interne. Promo- 

Ivînd o severitate excesivă — invers de- 
cît cum vedem că se petrec. lucrurile 
la marile competiții — arbitrii români 

I creează partidelor din campionatul na
țional o atmosferă de hochei de salon,, 
mult diferită de încleștarea aprigC, băr- I 

Ibătească, de angajamentul fizic total | 
pe care o urmărim în aceste zile pe - 
ecranele televizoarelor. Deci, să nu ui 

Ităm, hocheiul nu-i un joc <’
Pentru că, orice s-ar spune, decit cu 

„Cupa fair-play' în grupa C, mai bine I 
I fruntași în grupa B, cu sau fără această | 

distincție și cadourile aferenta. Dacă 
Iea pote fi cucerită — nu însă în dauna 

rezultatelor și nici ca un scop în sine 
— cu atît mai bine I

IHci 11ciwi, j-ui pune seninul cyun 
țre hocheiul pe gheață și ceea 
incriminează frecvent în sDort s

I 
I

I boțească, 
pe care

Ităm, hocheiul 
Pentru că, _

I„Cvr-'- 
fruntași 
distinct

îci, să nu ui- I 
de salon I |

I

Călin ANTONESCU J

SURPRIZA LA RELUAREA DIVIZIEI A LA HOCHEI
Dinamo - Avlntul M. Ciuc 2-2 (0-0, 2-1, 0-1)

de zonă a campionatului 
republican de box

POIANA BRAȘOV, 
(prin telefon). Miercuri 
început, într-un decor 
iarnă jocurile ultimei manșe 
a campionatului diviziei A 
de hochei.

în programul primei zi
le a intervenit o modificare, 
partida dintre Steaua și Pe
trol Geologie București, des- 
fășurîndu-se dimineața. După 
cum era de așteptat, steliștii 
au învins la scor: 7—1 (3—0, 
1—0, 3—1). după un joc în

19 
au 
de

nu s-au întrebuințat 
mult, dar în care învin- 

o 
comportare cît mai frumoasă. 
Au marcat: Calamar (2), 
Bucur (2), Doboși, Gheorghiu 
și Sgîncă, respectiv Rociu.

întîlnirea dintre Dinamo și 
Avîntul M. Ciuc, desfășurată 
după-amiază, a 
spectacol deosebit de frumos, 
apreciat de puținii spectatori 
prezenți pe patinoar. Rezul
tatul de egalitate 2—2 (0—0,

care
prea 
șii s-au străduit să aibă

oferit un

2—1. 0—1), oglindește rapor
tul de forțe de pe teren, dar 
nu și pe cel al ocaziilor. Di- 
namoviștii au trecut de cîte- 
va ori pe lîngă victorie, su- 
punînd la mari eforturi apă
rarea adversă. Au înscris: 
Texe și Pop pentru Dinamo. 
Ioanovici și Csiszer pentru 
Avîntul.

Joi de la ora 16 au loc ur
mătoarele partide: Avîntul 
M. Ciuc — Petrol Geologie. 
Dinamo — Agronomia Cluj.

C.GKIIA coret-p. priuc.

Aseară au început întrecerile 
din cadrul etapei de zonă a 
campionatelor naționale de box. 

GALAȚI. Sala I.C.O.R., apro
ximativ 1000 de spectatori. Re
zultate tehnice : 
Pop (Galați) b.p. Gh. Decu (Ol
tenița), Irinel Pop (Arad) b. ab. 
2 P. Toth (Iași) ; pană : I. Stre
che (Craiova) b. dese. V. Mir
cea (Ialomița) ; semiușoară : I. 
Marin (Tulcea) b.p. V. Sandu 
(Oltenița), S. Costandache (Ga
lați) b.p. Gh. Burdujan (Iași) ; 
ușoară : Gh. Ene (Buc.) b. ab. 
1 M. Cojocaru (Iași) ; semimij- 
locie : C. Vasiliu (Galați) b.p. 
O. Baciu (Constanța), C. Melinte 
(Iași) b.p. Gh. Stanciu (Ialomi
ța) ; mijlocie ușoară : Gh. Du- 
lea (Ialomița) b. ab. 2 N. Strea
șină (Brașov), Em. Constanti- 
nescu (Craiova) b. ab. 2 D. Btă- 
teanu (Ialomița) ; mijlocie : C. 
Cojocaru (Or. Gh. Gheorghiu-

muscă : Ion

TIMIȘOARA. Primele între
ceri nu pot fi caracterizate de- 
cit ca foarte slabe, iar dintre 
cei 26 de pugiliști care au ur
cat treptele ringului, doar cîți- 
va pot fi numiți boxeri. Rezul
tate tehnice : semimuscă : I. 
Nica (Oradea) b. ab. 3 D. Dă- 
nuleț (Alba) ; muscă : Gh. Pa- 
raschiv (București) b.p. I. Ne
meth (Oradea) ; cocoș : I. Ba- 
ronescu (Rm. Vilcea) b. ab. 2 
T. Szabo (Baia Mare) ; pană : 
O. Gorea (București) b.p. Gh. 
Dikel (Lugoj), I. Seni (Baia 
Mare) b. ab. 1 P. Marin (Rm.

S. CONSTANTXNESCU 
coresp. principal

Dej) b. K.O. 3 E. Dudea (Ga
lați), V. Ciuraru (Iași) b. ab. 1 
M. - ■Dumitrașcu (Ialomița).

ALAIN LAINE (CAT. PANĂ)

(Continuare in pag. a l a)

...iată unul dintre cahdidații 
francezi pentru campionatele 
europene de la București (Ci
tiți corespondenta specială de 
la Paris în pag. a 4-a).



JOCURILE IN DEPLASARE
cam- 

măreș- 
în

Apropierea finalului 
pionatului de handbal 
te febra incertitudinilor 
masa suporterilor, în taberele 
primelor echipe clasate șl. 
mai ales, la ultimele. Se dis
cută mai puțin de stadiul pre
gătirilor. de forma jucători
lor. cîntărindu-se, în schimb, 
cu grijă, jocurile în deplasa
re. Unde se dispută meciuri
le directe sau unde pot pier
de adversarii. Dacă sînt posi
bile sau certe șansele — cu 
sau fără ajutor — să se smul
gă un punct in deplasare e 
extraordinar !

Părerile coincid. în general, 
asupra faptului că în depla
sare este foarte greu să se 
cîștige. Cei mai înfocatî con
ducători sau susținători iii 
urează cînd pleci, să „scoți" 
Un egal, fără a fi totuși prea 
optimiști.

Nu-și dau seama că prin 
atitudinea lor acceptă. în 
fond, înfrîngerea. sperînd nu
mai într-o minune. S-a creat 
chiar o psihoză care pregăteș
te negativ Jucătorii, mărindu- 
le starea emoțională, inhibîn- 
du-i, făcîndu-i să joace timo
rați, crispați, aproape gata de 
a orimi stoici înfrîngerea.

Intr-adevăr, la meciurile în 
deplasare întîlnim cei mai 
adesea adversari care joacă 
mai tare, arbitri mai înțele
gători pentru echipele gazdă, 
galerii care susțin cu înflăcă
rare echipele locale — mai st
ies cînd acestea conduc — și 
care amenință vocal atît pe 
Jucătorii oaspeți cît. cu pre
cădere, pe arbitri. Asemenea 
situații au ajuns să fie dacă

iiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiinHiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiufiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiiiifr

REVENIND ÎN JUDEȚUL VRANCEA DUPĂ UN AN:

INIȚIATIVĂ, TRADIȚIE, DAR Șl DEZINTERES
IN MUNCA COMISIILOR PE RAMURĂ DE SPORI

A trecut un an de cînd au în
ceput să activeze consiliile jude
țene pentru educație fizică șl 
sport, a căror muncă de îndru
mare a activității sportive de per
formanță și de atragere a tine
rilor șl vîrstnicilor în diverse 
competiții este sprijinită de un 
numeros activ voluntar. Din rin- 
durile acestor oameni pasionați 
de sport, care în orele lor de ră
gaz alcătuiesc regulamentele cam
pionatelor locale, inițiază cursuri 
de arbitri și instructori sau se 
deplasează pe terenuri pentru a 
supraveghea buna desfășurare a 
concursurilor, au fost aleși — a- 

membrii comi- 
pe ramură de

județul Vrancea, 
la înființarea co

cum 12 luni - 
siilor județene 
sport.

Revenind în 
după un an de 
misiilor de specialitate, am con
statat o Înviorare în practica
rea unor sporturi. Astfel, pre- 
luînd o Invizibilă ștafetă, comi
sia de atletism (președinte — 
profesor Gavrilă Ovidiu) a reu
șit să diversifice activitatea com- 
petițională, creîndu-1 un plus 
de atractivltate. Tinerii atleți au 
luat parte — cu rezultate bune — 
la mal multe concursuri republi
cane. Iar începătorii și-au dis
putat întiletatea în «Cupa de 
toamnă”, „Crosul tineretului” Ia 
sate, „Cupa școlilor profesionale", 
„Cupa cravatelor roșii" etc. cu 
prilejul cărora s-au doborît peste 
i() de recorduri județene. La ora 
actuală monopolul recordurilor 
nu-1 mai deține orașul Focșani, 
pe tabloul de onoare înscriin- 
du-și numele performeri din O- 
dobești, comunele Dumitrești. 
Năru'ja ș.a. în calendarul pe 
1969, figurează interesante con
cursuri, printre care și partici
parea la întrecerile diviziei mter- 
județene. rezervată copiilor și 
juniorilor. Reamenajarea pistelor 
de alergări de la Adjud șl 
Mărășești, înființarea de centre de 
antrenament șl inițiere, dotarea 
secțiilor cu materiale șl echi
pament din fondurile C.J.E.F.S.. 
organizarea unor concursuri de 
selecție la Fabrica de confecții 
din Focșani (loc fertil pentru de
pistarea elementelor talentate) — 
lată numai cîteva din preocupă-

PRIORITATE AHITISI'HIII'
(Urmare din pag. 1)

compensare a antrenori
lor și, profesorilor care 
depistează și pregătesc, 
pînă la un anumit nivel, 
sportivul este echitabil ?

R. Sistemul de punctaj a 
fost întocmit pentru o unifor
mizare a numărului și valorii 
atleților încredințați unui pro
fesor. Existau profesori și an
trenori care lucrau cu 5—6 
atleți de valori îndoielnice, 
după cum conducerile unor 
secții solicitau antrenorilor și 
profesorilor să aibă în pregă
tise un număr cit mai mare 
de sportivi, indiferent de per
spectivele lor. De aceea, a 
fost nevoie de o normare 
xactă. In prezent, se tinde spre 
lucrul cu un număr redus de 
atleți, dar de valoare ridicată,

e-

LAVODERM
emulsie alcoolic* per 
(uleiuri, unsori, vopsea 
cuind excelent 
și în orice

în fa- 
loc

LAVODERM
d« vtaxare la magazinele O.CJL. Un tara, fa fuburi a 60 gr. 
conținut net

LAVODERM
produs «I fatraprindarii „METALOCHIM" — Brașov.

otice caz frec- 
uitâm insă că 

se 
echipele 

judecă

nu normale, în 
vente. Să nu 
și la noi acasă lucrurile 
petrec identic, iar 
care ne vizitează ne 
și se pregătesc in același mod. 
Atunci de ce ne lamentăm 
mereu și nu luăm măsuri iu 
consecință ?

Putem foarte bine să pre
gătim echipelor ca tactică un 
joc în permanentă mișcare 
fără minge, pentiu ca adver
sarul să nu ne găsească pe 
teren ținind mingea și sâ ne 
oprească, mai mult sau mai 
puțin dur. Să recomandăm, de 
asemenea, jucătorilor să ata
ce continuu, evitind jocul in 
apărare, unde sîntem mai ex
puși să greșim și să fim 
sancționați cu 7 m sau cu 
eliminări. Atacul nostru ar 
surprinde adversarul și chiar 
riscînd, am mări șansa de a 
obține victoria. In mod sigur, 
un asemenea mod de a abor
da o partidă ar influența po
zitiv psihicul sportivilor, i-ar 
face mai încrezători, mai cu
rajoși, i-ar scăpa de inhibiție.

Greșelile arbitrului, cu sau 
fără intenție, nu trebuie să-i 
mire, să-i demoralizeze sau 
să-i enerveze. Dar pentru a- 
reasta trebuie să pregătim 
sportivii prin arbitraje școală 
în care ei să suporte nedrep
tăți și mai mari, in așa fel 
incit pe teren să nu mai reac
ționeze.

Pentru a nu fi influențați 
de spectatori, trebuie să le 
concentrăm atenția jucători
lor numai asupra acțiunilor 
tactice pe care le au de exe
cutat. iar singura voce pe

rile pe care le au, în aceste 
zile, activiștii pe tărimul atletis
mului.

Comisiile județene au pornit la 
lărgirea sferei de acțiune într-o 
serie de sporturi. La altele s-a 
preconizat un sistem de măsuri 
pentru reînnodarea tradiției, pen
tru amenajarea instalațiilor nece
sare bunei desfășurări a întrece
rilor. Ne vom referi la comisiile 
de fotbal (președinte Constantin 
larganda), baschet (Gheorghe Du
mitrescu), orientare turistică (E- 
mil Glurgea) și gimnastică (Mir
cea Vărzaru), care au prevăzute 
concursuri atractive, planuri de 
muncă definitivate în urma dis
cutării lor cu cadre de speciali
tate 
turi.

șl Iubitori al acestor spor- 
Firește ci rezultatele pe 
le așteptăm ta acest an — 
spus tov. Alexandru Neaau.

* ’J j-de-
depind de modalitățile

----- ----  — irt.

care 
ne-a _ 
vicepreședintele consiliului 
țean * „I - * ~ '
(mă refer la stilul de 
stimularea inițiativei. nujtoocele 
orxanizatoriee ete.) folosite pen
tru Scopurile pe care ni le-am 
propus. Dar realizarea obiective
lor depinde și de alți faetori : dra
gostea pentru sportul preferat a- 
titudinea și preocuparea pentru 
o muncă eficientă a membrilor 
comisiilor județene ete.

Spun aceasta pentru c±. din pă
cate. in unele comisii se află oa
meni care așteaptă să fie Împinși 
de la spate etnd e vorba de tn- 
deplinirea sarcinilor ee le re
vin. De pildă. Constantin Ma
tei, președintele comisiei de vo
lei (sport care dispune de eea 
mai largă bază materială) nu a 
participat la o serie de intllnin 
de la care absența lui era de 
neconceput. Alții — ca de exem
plu — președinții comisiilor de 
șah și popice. Eugen Găureanu 
și, respectiv, Constantin VașUe 
s-au supărat că nu le asigurăm 
condiții de lucru sf n-au mai dat 
pe la noi, lăsind toată activitatea 
pe seama metodiștilor salariațl.

Este adevărat că acolo unde 
muncesc oameni energici. între
prinzători. plini de Inițiativă, re
zultatele sînt vizibile. Tot atlt de 
adevărat este că perfecționarea 
continuă a căilor pentru atrage-

ceea ce comportă o selecție 
riguroasă, deosebit de atentă. 
Deci, după părerea mea, in 
această chestiune nu există 
nici un fel de dubii.

Recompensarea fi stimula
rea antrenorilor și profesori
lor care depistează sportivi de 
valoare constituie o probleme 
majoră a atletismului nostru, 
tntrucît pentru creșterea ba
zei de mase a atletismului de 
performanță există necesita
tea permanentă a selecționă
rii unor sportivi dotați, a mă
ririi continue a numărului lor, 
cred că Ministerul invățămir.- 
tului și C.N.ETJ. ar trebui 
să elaboreze un regulament 
precis de recompensare a cn- 
t renorilor care depistează a- 
tlefi, regulament care să fie 
de urgență pus tn aplicare.

care ei trebuie s-o audă să 
fie numai a antrenorului. Nu 
este o utopie ce spun. Să ne 
amintim că fiecare am trăit 
situații cînd fiind concentrați 
asupra unei cărți n-am mai 
auzit nici radioul, nici cînd 
a sunat telefonul și nici cind 
a intrat cineva in cameră să 
ne aducă, eventual, o ceașcă 
cu cafea.

Lucrurile pe care le reco
mand. le-am experimentat in 
decursul anilor și am obținut 
rezultate pozitive. Cinstit vor
bind. meciurile pe care le-am 
pierdut in deplasare le-aș fi 
pierdut și acasă.

Din păcate, lucrurile se pe
trec. in general, altfel, deoa
rece pregătirea se face invers. 
Se recomandă joc închis în 
apărare și obstructionist, ca 
să se scoată un rezultat egal. 
Orice lovitură a adversarului 
se trece pe răboj pentru a 
fi plătit acasă, iar arbitrul, 
de cum fluieră începutul jo
cului. ne fură și toate greșe
lile noastre se datoresc tot 
lui. Galeria este înregistrată 
pe bandă de magnetofon ca 
să-i putem pune în temă pe 
cei de acasă și atunci, fiind 
preocupați de luci urî din a- 
fară, jucăm dezorganizat, fa
cem greșeli copilărești, pro
testăm Ia toate deciziile arbi
trului și pierdem. Dar pentru 
asta nu ne ceartă nimeni. Am 
pierdut în deplasate. E nor
mal. Oare chiar așa să fie ?

D. POPESCU COLIBAȘI
— antrenor —

rea tinerilor !ntr-o 
bogată activitate 
competițlonală im
plică, pe Ungă ele
mentul subiectiv, șl 
o necesitate obiec
tivă : asigurarea
condițiilor materia
le, strict obligatorii 
desfășurării proce
sului de instruire și 
organizării con
cursurilor. Or, lipsa 
unor săli cores- 

desfășurării întreceri- 
tenis de masă șl

punzatoare 
lor de șah, 
popice este la fel de dăunătoare 
ca șl dezinteresul manifestat de 
factorii Interesați în extinderea 
bazelor sportive, fără de care nu 
poate fi vorba de o îmbunătă
țire a sistemului competițional. 
Profesorul Gavrilă Ovidiu, preșe
dintele comisiei de atletism, ne-a 
relatat cu amărăciune istoria sălii 
de antrenament pentru iarnă, 
care urma să fie dată în folosință 
la 30 decembrie 1968 : „S-a În
cheiat contractul cu I.G.O. Foc
șani, dar nu s-au resnectat an
gajamentele. Deși în aceste zile 
trebuia să facem antrenamente 
în noua clădire, zidurile sălii 
sint ridicate doar de un stat 
de om și se pare că nimeni 
nu-1 trage la răspundere pentru 
nerespectarea obligațiilor contrac
tuale pe cei vînovați. Intrind în 
reparație ti sala Centru'ui școlar 
agricol. începutul bun eu care 
au peraii la drum secțiile de at- 
letisns din Focsani, a fost serios 
frînat in tiaipu: iernii. Hibernând, 
a conchis profesorul Ovidiu. nu 
vom putea progresa”.

Conseamtnd preocupările do 
naturi s* creeze un cUmat pro
pice muncii ceîor mai tnul-.e 
dintre comisiile pe ramură de 
sport, constatăm cu regret câ 
înființarea altera tn județul Vran
cea s-a făcut formal, deoarece 
mai sînt în efeettva! acestor or
ganisme cament mdrieren-.i de c« 
se inCmpiă în sportu'. de desti- 
nele căruia răspund. Absența en- 
tuziasmlul — la unit — pentiu 
această mn-.c*. precum si de- 
f.ciențete de ordm organizatoric 
sau material — deși izolate — 
vor contribui, fără doar șl poate, 
la perpetuarea greșelilor. Cum 
inițiativa potnepte întotdeauna de 
la resp^tserea improvizației șt sa- 
b'.otlseptal apare eridentâ con
cluzia că mal stet multe de făcut, 
pentru ca toți factori» din ju
dețul Vrancea sâ concureze la în
deplinirea «copoiul pe care șt 
l-au propus comisiile de speciali
tate : • rodnică si bine orțanl- 
zatâ activitate competitionalâ, ca 
cit mai multi tineri sportivi.

Tr. lOANITESCU

tocmai pentru că sisu tncâ 
destin activiști ai organelor 
sportive locale, ai cluburilor 
ți aaociațulor sportive carf 
na pun atletismul țe prima 
pagină a preocupărilor lor co
tidiene. De asemenea, unii 
profesori de educație fizică 
nu respectă --ograma școlară.

Dacă dorim să facem ceva 
pentru atletism nu trebuie să 
apelăm la măsuri spectacu
loase, costisitoare, ei să în
cepem cu introducerea orelor 
de atletism in școală, cu or
ganizarea unor întreceri la 
iMvcltU claselor și școlilor, cu 
amenajarea sectoarelor sim
ple pentru atletism In fiecare 
școală șl — deosebit de Im
portant —cu crearea unai tra
diții fc» ceea ca ptivețte selec
ționarea viitorilor atleți, chiar 
de edtra profesorii de educație 
fizică al școlilor și liceelor, 
tete, dacă vreți, vorba de 
crearea climatului necesar 
dezvoltării atletismului. Alte 
hteruri, nu mai puțin impor
tante, pot fi puse tn aplicare 
numai după ce s-a rezolvat 
problema dezvoltării atletis
mului In mediul școlar. Ca în 
orice construcție, menită să

E marți noapte, la Stockholm 
e 7—1, după repriza a doua din
tre sovietici și canadieni, totul 
e clar, nu există motiv pentru 
a Intirzia cronica. Anul acesta 
nu văd ce pasiuni se pot dez- 
lănțui la Stockholm. Sovieticii 
sint formidabili, într-o singură 
repriză au terminat cu cana
dienii, o repriză jucată uluitor, 
Și ca să fiu sincer nici dumi
nică, cu suedezii, chiar conduși 
cu 2—I la prima pauză, nu 
i-am simțit preț alarmați. Au 
învins ușor la tin scor strîns. 
Nimeni nu le poate pune mari 
probleme. Putem urmări totul 
detașați, pasiunile — altădată... 
Putem urmări o transmisie in
teligentă, extrem de scrupu
loasă, un aparat care prinde 
tot, altemlnd perfect prim-plcn 
ți detaliu cu liniile mari și lo
gice ale jocului. Om ți echipă 
sint exact la locul lor, putem 
învăța ce înseamnă televiziune 
sportivi. Fiindcă noi, dumini
că, am avut parte de tot ce 
vreți — tntr-un festin bogat de 
țase ore — dar meciurile le-am 
trăit de departe, Intr-un con
tinuu plan general. Aparatele 
păreau înghețate. O dată nu s-au 
mișcat spre teren, si caute ju
cătorii, să apropie faza, să ne 
dea o față. Obiceiul englez de 
a extrage eroul unei scene, du
pă consumarea ei, il folosim cu 
otita inconsecvență încît putem 
spune ei ne e străin. In schimb, 
am prins bine vintul. Un vînt 
pentru care Eftimie lonescu 
ne-a cerut scuze, dar nu avea 
de ce: vintul era la locul lui: 
era un vînt dramatic, creîn- 
du-ne remușcâri pentru căldura 
și confortul din casă, singurul

PUNCTE CARDINALE PENTRU ACTIVITATEA
ALPINISMULUI Șl TURISMULUI COMPETIȚIONAL

Ședința Comitetului Federației române de turism și alpi
nism. a reunit, zilele trecute, la sediul C.N.E.F.S., pe reprezen
tanții consiliilor județene de specialitate din toată țara, pre
cum și factori de răspundere în acest domeniu ai diferitelor 
organizații și departamente.

Gh. Găvruș, vicepreședinte al F.R.T.A., a condus lucrările 
și a tras concluziile acestei ședințe a cărei ordine de zi a de
butat cu darea de seamă prezentată de secretarul general al 

F.R.T.A., prof. M. Mihăilescu.

Din bilanțul realizărilor a- 
cestor discipline sportive în 
cursul anului 1968 am reți
nut :

— calendarul central al fe
derației a fost îndeplinit con
form prevederilor, organizarea 
finalelor campionatelor națio
nale la orientare turistică și 
a alpiniadelor de iarnă și 
vară, efectuîndu-se în bune 
condițiuni;

— cele 36 de cupe înterju- 
dețene (la orientare turistică) 
aprobate de F.R.T.A. au avut 
un cadru adecvat de dispu
tare și au pus probleme teh
nice variate. S-au remarcat, 
îndeosebi, concursurile pentru 
cupele Petrochim, Maramureș. 
Corvinul, Cheile Turzii. Eec- 
trooutere. Constructorul-Si- 
ghetul Marmației și Cupa de 
toamnă a municipiului Bucu
rești ;

— dintre concursurile inter
județene au fost nominalizate 
12 care au constituit criteriul 
în vederea acordării titlurilor 
de campioni individuali. Cele 
mai bine organizate dintre a- 
cesiea au fost Cupa Iașilor 
(Birnova), Cupa Electrică (Si
biu), 
»ov), 
reș).
Cupa 
rești);

— în cadrul concursurilor 
interjudețene de orientare s-b j 
disputat, pentru prima oară 
in țara noastră, concursuri de 
ștafetă (organizata conform 

Cupa Rulmentul (Bra- 
Cupa „23 August* (Mu- 
Busola de aur (Cluj), 
munților (I.T.B. Bucu-

reziste de-a lungul anilor, 
nevoie să se înceapă cu 
meiia.

este
M-

de-L Juniorii au in 
cursul anului obiective 
competiționale. Ei parti
cipă la campionatele na
ționale (de juniori, școla
re). luptă pentru realiza
rea recordurilor. Se intirn- 
plă insa ca aceste obiecti
ve să devină un scop in 
sine. Credeți că o astfel 
de optică impietează asu
pra evoluției ulterioare a 
sportivului și asupra atle
tismului nostru în gene
ral ?

R. Experiența mondială este 
elocventă. Cu o pregătire 
bună atletul poate participa la 
concursuri tari. Ia campiona
te, la tentative de record ren- 
tru categoria lui de virstă. 
Desigur, forțarea este dăună
toare. Cei dotați, cei bine pre
gătiți (contează foarte mult 
gradarea pregătirii) vor ajun
ge la performanțe {nalte și în 
perioada senioratuluL Recor
dul, campionatul — de juniori 
sau școlar — este un stimu
lent real, necesar, deoarece 
atletismul este sportul cifre
lor, al verdictului fără apel. 
Nu se poate trece peste acest 
aspect prezent în întreaga 
lume a atletismului

Ta numărul da «Imbfltă al 
ziarului nostru vom publica 
răspunsurile date la cele 5 în
trebări de prof. VLADIMIR 
SIMIONESCU — președintele 
comisiei de juniori și tineret 
din cadrul F. R. Atletism, ins
pector în Ministerul Tnvățămîn- 
tului.

A

sta 
din 
trl- 
re-

element care ne aducea pe 
dion, sugerînd cite ceva 
ceea ce trăiau oamenii în 
bună șl pe teren. Lipsea 
portajul, lipsea viața, lipsea e
xact ceea ce aparținea numai a- 
cestei duminici pe stadion, nu 
exagerez cînd spun că lipsea 
ploaia, pe care Chirilă ne-v 
descria zgribulit, cum era o- 
menește, luni, intr-un crochiu.

în locul aparatelor înghețate. 
Vedeam un film din care în
țelegeam subiectul, intriga — 
dar nu prea pricepeam ce spu
neau actorii. Am prins cit de 
cit un moment privilegiat — 
Neagu neratînd un gol — dar 
mărturisesc că faultul din ca
reul Stelei, demascat atît de ve
hement luni, ca și ofsaidul gro
solan din care a marcat Voinea 
le-am bănuit mai mult cu in
stinctul decît cu ochiul, In- 
tr-atit de departe eram de joc 
Și nici Tănăsescu nu mi-a tul-

sistemului adoptat de federația 
internațională de resort);

— s-au făcut eforturi în ve
derea îmbunătățirii activității 
turistice competiționale în rîn- 
dul pionierilor și studenților 
(printre altele: tabăra „Roza 
vînturilor" organizata de 
C.N.O.P. și Cupa U.A.S.R., 
care a echivalat cu un cam
pionat studențesc de orientare 
turistică);

— la alpinism, etapele de 
campionat s-au desfășurat 
conform prevederilor și în 
bune condițiuni; a lipsit, în 
schimb, o evidență centrali
zată a acțiunilor organizate 
de județe. Au fost evidențiate 
acțiunile secției 
tutui de Petrol, 
gie și Alpiniada 
București;

— în județele

de la Insti- 
Gaze, Geoio- 
municipiului

Cluj. Brașov, 
Hunedoara s-au organizat alpi- 
niade interjudețene dar fără 
a se îndeplini formalitățile 
premergătoare și consecutive 
acestor competiții;

— interesul alpiniștilor pen
tru realizarea premierelor a 
scăzut foarte mult (deși în 
1968 a fost omologat unul din 
cele mai dificile trasee din 
țară : „Fisura Speranței") ;

— pregătirea sportivilor 
pentru competiții s-a făcut 
mai atent în secțiile de alpi
nism de performanță : Armata 
Brașov, Metal ul-Hunedoara, 
T.P.G.G.-București, Dinamo- 
Brașov) și la orientare turis
tică de către ; Voința și Ecra
nul București, Rulmentul- 
Brașov, Electrica-Sibiu. Exis
tă, încă, numeroase secții ai 
căror sportivi au comasat pre
gătirea cu participarea la 
concursuri ;

— în vara anului 1968 s-au 
organizat tabere de pregătire 
in comun pentru sportivii do 
frunte din alpinism (la Că
minul Alpin) și — pentru 
prima dată — din orientarea 
turistică (la Poiana Izvoare
lor) ;

— corpul de arbitri la al
pinism a fost refăcut, luîn- 
du-se măsuri de pregătire și 
examinare a celor interesați ;

— se remarcă o criză de 
arbitri la orientare turistică 
(mai ales în unele județe unde

CONVERSAȚIE CU UDIȘTEANU
Aș 

briei 
meci, 
■cele 
vărului' _ ______
bine decit s-ar putea descrie — 
limitele. Și pentru eă fiecare 
dintre noi e definit de propri
ile sale limite, e ușor de înțeles 
că după meci, tn clipele ace
lea..

Dar Udișteanu nu mai jucase 
de cel puțin • lună și continua 
să se antreneze intr-o sală ne- 
tncălzită și cu geamurile sparte 
(încălzită uneori, dar totdeauna 
cu geamuri sparte pentru că nu 
era nimeni nebun să le mal 
repare, după cum nu se gîn- 
dea nimeni să mal și curețe pe 
acolo) astfel că n-am putut să-i 
aflu limitele, să meditez in li
niște, cu lungi pauze de punc
tuație Ia trăsăturile fundamen
tale ale SPORTIVULUI și nici 
să-i pun eiteva Intrebări-cheie 
sub care personalitatea lui să 
țîșnească asemeni pastei de 
dinți dintr-un tub.

M-am mulțumit, deci, să-l pun 
întrebări oarecare — și ca dis
cuția să nu fie simulată mi-a 
pus și ei mie eiteva — ințele- 
gind, la urma urmei că mai 
mult decît ferestrele sălii 
I.C.O.R. ii interesează exame
nele, la un moment dai oprin- 
du-se multă vreme asupra cal
culului căldurii absorbite în

fi dorit să discut cu Ga- 
Udișteanu imediat după 
După meci — adică după 
eiteva „momente ale ade- 

— eind se văd — mai

burat conștiința, rămînînd 
dînsul detașat și departe, ca

I*
camerele de luat vederi (ve
deri, adică ilustrate ?). Oricum, 
nu sîntem în faza — atinsă 
aiurea — în care televiziunea 
noastră să fie invocată ca mar
tor în contestarea unu-i arbi
traj. Rămînem robii ochiului și 
convingerilor noastre de foto
liu și peluză. Altfel duminica 
— lăsînd de o parte transmisiile 
în direct unde, dacă n-avem su
te de aparate la dispoziție, u.- 
vem în schimb un stas în un- 
ghiulație și cadraj — duminică, 
viața sportivă a fost îmbelșu
gată, cu feluri multe, de la hors 
d’oeuvre la desert. Fără glu
mă, efortul de a acoperi actua
litatea internă și externă, a 
fost real, vizibil — deși sînt 
dintr-aceia care nu mai leșină 
admirativ în fața telecantitătli. 
Dar de la Ajax—Benfica pînă 
la U.T. A.—Metalul în cupă, de 
ta un interviu destins cu lup
tătorii triumfători pînă la plă
cerea cu care Țopescu și Bă- 
tiescu au ținut să ne aducă ști
rile cele mai calde — e inuman 
să nu vezi zelul curat al „mon
tării". In final, comentînd e- 
tapa de fotbal, Cojocaru ml s-a 
părut prea emoționat, iar Țo- 
pescu cam zgîrcit în ajutora
rea debutantului. Dar îi îm
părtășesc și eu mirarea în fața 
interesantei opinii a fostului 
jucător (care, oricum, știe mai 
mult fotbal decît noi): după e- 
galul cu Crișul, V.T.A. e vir
tual campioană ? Am o aseme
nea îndoială 
prin extensie 
la Stockholm, 
te-poate...

universală, tnctt 
mă gîndesc că și 
mîine seară, poa-

BELPHEGOR

această activitate se află la 
începuturile ei);

— in scopul ridicării nive
lului de pregătire a cadrelor 
de specialitate din aceste dis
cipline s-a organizat, anul tre
cut, la Bușteni Un curs de 
perfecționare urmat de a- 
proape 100 activiști vechi și 
noi ;

— în ceea ce privește acti
vitatea internațională a fost 
remarcat faptul că primul 
concurs de orientare turistică 
organizat în țara noastră a 
fost cîștigat de sportivii ro
mâni. De asemenea, alpiniada 
internațională a demonstrat o 
bună pregătire a cățărătorilor 
noștri.
REPERE PENTRU VIITOR
Darea de seamă a prefigu

rat și, apoi, planul de măsuri 
adoptat de participanții la șe
dință a stabilit o serie de 
puncte de reper pentru acti
vitatea F.R.T.A. în acest an. 
Amintim dintre ele:

— calendarul competițional 
pe anul 1969 s-a îmbogățit, 
printre altele, cu campiona
tele naționale de ștafetă, de 
juniori (pe echipe) la orien
tare turistică;

— s-a întocmit.un calendar 
centralizat al concursurilor 
interjudețene de alpinism;

— F.R.T.A. a pus în joc o 
cupă ce se va decerna pentru 
cea mai valoroasă premieră 
alpină a anului;

— se reintroduce „Insigna 
de alpinist” al cărei nou re
gulament face din ea o primă 
treaptă spre clasificarea spor
tivă ;

— începînd din acest an 
s-au alcătuit primele loturi de 
tineret;

— în cursul verii următoare, 
vor da examene de antrenori 
(la orientare și alpinism) circa 
100 persoane care se pregă
tesc în acest sens;

Comitetul F.R.T.A. ■ mai 
făcut o serie de recomandări 
ca t

— pregătirea orientariștilor 
și alpiniștilor să se facă pe 
baze științifice, modeme ;

— în fiecare județ să existe 
preocuparea de a se forma 
arbitri pentru concursurile de 
orientare ;

— să se acorde o mai mare 
atenție selecționării și pregă
tirii elementelor tinere;

— organizarea unor terenuri 
de pregătire pentru orientarea 
turistică în apropierea orașe
lor;

— o colaborare mai strînsă, 
la toate nivelele, cu organiza- 

Dar de fapt
condițiile gazului perfect (se 
pare că Udișteanu trăsese bile
țele cu stingă — asta era ma
rota lui — dar destinul nu se 
supusese cu totul jocului de 
miini) șl pină la urmă mi-a 
povestii cele cinci filme pe care 
Io văzuse la Anvers cu ocazia 
unei deplasări. Nici strip-tease, 
nici baruri, nici o mică aven
tură, una măcar — in schimb 
iși amintea actorii, subiectele 
și chiar stilul regizorilor cu o 
acuitate neobișnuită — și asta 
l-a ajutat să uite o clipă sta
fiile examenelor eare-1 aștep
tau după ușă.

A pomenit ceva despre cele 
patruzeci de meciuri Internațio
nale Ia care luase parte tn vreo 
șaisprezece luni, apoi s-a de
clarai norocos — nu ca trăgător 
la plasă, dar in general - tn 
viață — cu un optimism foarte 
echilibrat, rațional — și deoda
tă găliganul acela de un metru 
șl nouăzeci, osos, eu o figură 
deschisă - mi-a părut de-a 
dreptul timid - șl erod eă așa 
șl este.

De fapt, aici chiar voiam să 
ajung - la această reținere, 
care pornește șl din cei șapte 
ani de acasă, dar și din iempe- 
rameni - la lipsa de ostentație 
(avea grijă să micșorese impor
tanța tnttmplărilor pe care mi 
le povestea) și la modul în care 
mi-a vorbii de coechipierii săi.

Actualități->

GRIVITA ROSIE> *

FARUL CONSTANȚA 0-0,

LA RUGBY!
stadionul Construc- 
disputat meciul de

pe 
s-a 
dintre formațiile de cate-

Ieri, 
torul 
rugby 
goria A Grivița Roșie și Farul 
Constanța. Farul a reușit un re
zultat bun, păstrînd egalitatea 
pînă în min. 80 : 0—0.

prof. N. VIZITIU, coresp.

SCHIORII ȘCOLARI PE PÎRTII

Astăzi, la Poiana Brașov, se 
dă startul întrecerilor de schi 
(probe alpine și fond) din ca
drul campionatului republican 
al școlilor sportive, organizat 
de Ministerul învățămintulu;. 
In prima zi de concurs se des
fășoară probele de slalom spe
cial (băieți și fete) și probele 
individuale de fond (3 și 5 km).

TRIAL PENTRU NAȚIONALA 
DE POLO

In zilele de 20, 21 și 22 mar
tie va avea loc la bazinul Flo- 
reasca un trial pentru echipa 
națională de polo, care va par
ticipa Ia marele turneu inter
național programat la Nisa in 
luna aprilie. Probele de selecție 
vor consta in curse de înot (100 
m și 400 m) și jocuri la două 
porți.

țiile sindicale, de U.T.C. și de 
pionieri;

— să se acorde asistența 
tehnică necesară pentru buna 
desfășurare a activității echi
pelor de salvare în ir»tr*i 
„Salvamont* (în toate 
prevăzute în Instrucțiunile 
aplicare a H.C.M. 140,19GS7X

CE AU REFLECTAT 
DEZBATERILE

Marea majoritate a membri
lor Comitetului federal care 
au luat cuvîntul au arătat o 
lăudabilă dorință de amplifi
care a activității turistice de 
competiție, subliniind că în a- 
cest scop este necesar un spri
jin mai activ din partea sin
dicatelor (C. Davidhazi — 
Arad, C. Lupu — Timiș, B. 
Iancu — Dolj, K. Hening — 
Sibiu ș.a.) cît și din partea 
Ministerului Învățămîntulu' 
(I. Vătafu — Dîmbovița, R. 
Zaharescu — Botoșani, N. 
Fuioroa — Mehedinți, N. Ig
nat — București ș.a.). S-a mai 
arătat că turismul competițio
nal și alpinismul sînt uneori 
neglijate chiar de C.J.E.F.S. 
(Dan Pichiu — Hunedoara, O. 
Lorincz — Bihor), ultimul pre- 
cizînd că C.J.E.F.S. Bihor a 
dispus desființarea subcomi
siei de alpinism (din motive 
neîntemeiate și fără a fi ce
rut avizul F.H.T.A.).

Din partea C.N.E.F.S. a luat 
cuvîntul V. Chiose, șefii# sec
ției federații de sporturi indi
viduale care a recomandat să 
se colaboreze cît mai strîns 
cu U.G.S.R., U.T.C. și C.N’O.P. 
și care a remarcat pasiunea 
cu care muncește largul activ 
voluntar din aceste discipline 
sportive.

Ședința plenară a Comitetu
lui F.R.T.A. a hotărît să elibe
reze din funcție 5 membri 
care nu au mai activat în ul
tima vreme alegînd în locul 
acestora pe : Stei ian Popescu 
(șeful sectorului turism din 
U.G.S.R.), Florin Moraru (șe
ful secției sport-turism a
C. N.O.P.), Al. Sîrbu (vicepre
ședinte al comisiei municipiu
lui București), dr. C. Lupu 
(președintele comisiei Timiș),
D. Cerchezeanu (activist al 
F.R.T.A.). De asemenea, s-a 
hotărît să se lărgească com
ponența biroului federal cu 
încă două persoane: Stelian 
Popescu și D. Cerchezeanu.

Nu cred că Udișteanu e struc
tural un infatuai și desfid pe 
cel care ar trage o asemenea 
concluzie nu după o convor
bire, dar chiar după cincizeci — 
dar atunci (și ulterior) mi-a 
■pus că Plocon îi plăcea grozav 

pentru că juca 
inteligent, dar că 
adesea ii pla
ce mai mult

Gheorghe Fieraru de la Tracto
rul pentru că se luptă cîinește 
și dacă Aurică Drăgan il de
ziluzionează cîteodată — în ciu
da marelui său talent — asta 
se datorește faptului că cedea
ză prea ușor. Mi-a spus cum 
joacă Derzei și cum joacă 
Schreiber și Corbeanu, pentru 
a reveni din nou la Gheorghe 
Fieraru și ■ teoretiza eficiența 
tenacității.

A mărturisii că nu-i place să 
fie singur înainte de meciuri 
(il copleșesc prea multe amin
tiri, face prea multe supoziții) 
șl că dacă nu „sc acordează'* 
de Ia prima minge, joacă prost.

In trei ore de conversație 
„tunul*1 Folitehnicii-Galați nu 
și-a spus durerile de vedetă 
neglijată, n-a surîs aluziv vor
bind de alți primi-volelbaliști, 
fi-a lăudat antrenorul cu tan
drețe (Florin Baiaif), a suspi
nai gindindu-se la propla sa 
lipsi de tenacitate, a respins 
cu bonomie portretul de june- 
prim pe care 1-1 conferă elevele 
din localitate fi a mărturisit că 
e sentimental, dar prudent.

Și cum jucătorii care iau 
parte Ia patruzeci de meciuri 
internaționale in șaisprezece 
luni ating rareori aceste subiec
te, m-am gindit că sînt de 
bun augur și că ar putea fi 
consemnate ca atare.

Corni! BACIU



f&IJOW^RarUND
Echipa de fotbal a Japoniei a primit re

cent la sediul UNESCO din Paris trofeul 
„Fair-play" >— Pierre de Coubertin pe anul 
1968 pentru cea mai frumoasă comportare 
in meciurile susținute și in afara terenului 
de joc.

Această înaltă distincție, de o înaltă sem
nificație sportivă fi morală, ne-a sugerat 
rîndurile care urmează...

ELOGIUL CORECTITUDINII

ȘEDINȚA COMITETULUI FEDERAL AL F.R.F.
Tovarășul MIRCEA ANCELESCU a fost ales președinte al Federafiei române de fotbal

Iert ■ avut loc ședința co
mitetului federal al F. R. Fot
bal. eare a analizat activitatea 
acestui for pe anul 1969. a dez
bătu» și adoptat botlriri cores
punzătoare privind statalul fe
derației de fotbal, regulamentul 
de transferări, sistemul de pre
gătire a loturilor reprezentative 
Si bugetul ps anul 1969.

Cu acest prilej, au fost co
optați noi membri in comitetul 
federal, corespunzător noii or
ganizări administrativ-teritoria- 
le a țării.

La cererea tovarășului Adrian 
Dimilriu. comitetul federal a 
aprobat eliberarea sa din func
ția de președinte al federației

de fotbal. Ca președinte al Fe
derației române de fotbal a fost 
ales tovarășul MIRCEA ANGE- 
LESCU, ca ' .. .............
varâșii ION
CLOVAN ș! 
CU, iar ca

vicepreședinți to- 
BALAȘ, ION Șl- 
ION DUMITRES- 
secretari tovarășii 

FLOREA TAN'ASESCU și ION 
ALEXANDRESCU.

Din biroul federal, compus 
din 17 persoane, mai fac parte : 
Gfigore Arjoca, Gheorghe U- 
rich. Octav Luchide, Angelo 
Niculescu, Ștefan Socaciu, Eme- 
rich Vogi, Ștefan Costea, NI* 
colae Popescu. Dumitru Tomes- 
cu, Gheorghe Popescu și Anton 
Aman.

Am considerat întotdeauna 
că orice sport și cu precădere 
fotbalul — ca avînd cea mai 
largă răspîndire în mase — ar 
pierde principala sa justifi
care de existență dacă noțiu
nea care îl exprimă ar fi go
lită de conținutul ei moral.

Finalitatea ultimă a sportu
lui nu poate fi alta decît aceea 
a promovării unor generații 
succesive de tineri valoroși și 
utili colectivității, societății 
în care trăiesc, poporului că
ruia aparțin.

Viața noastră ca jucători 
este foarte scurtă și, după 
ce vedeta se retrage din are
nă, după ce fotbalistul și-a 
încheiat cariera, rămîne omul. 
El va duce cu sine, în mijlo
cul familiei, în colectivul său 
de muncă, în. activitățile ob
ștești, zestrea de deprinderi și 
de virtuți dobîndită pe tere
nul de sport.

Aceste adevăruri sînt poate 
prea elementare, dar din pă
cate le uităm adesea, deși nu 
He contestăm niciodată, rezer- 
vîndu-le — dar numai atit — 
un loc de cinste într-un volum 
necitat de precepte morale.

Corectitudinea trebuie să în
ceapă de la comportarea față 
de parteneri, continuînd cu 
respectul față de adversar, ar
bitru, public, față de însăși 
ideea da spart șl de sportivi
tate.

Orice dicționar encicloped’a 
precizează fără echivoc noți
unea de sportivitate asimi-

lînd-o loialității, care se tra
duce prin : „Sinceritate, bună 
purtare, cinste sufletească' în 
orice relații șl întreceri din
tre oameni, în sport ca și in 
viață.

Firește, nu vom ține aici 
cursuri de pedagogie, dar tre
buie să recunoaștem cu toții 
că sîntem întotdeauna cuceriți 
de tinerii care în manifestă
rile, în conduita și înfățișarea 
lor aduc o notă de modestie și 
decență, ca pe cel mai frumos 
titlu de noblețe al carierei lor 
de sportiv.

în toiul celei mai aprige bă
tălii pentru supremația balo
nului. un gest elegant te emo
ționează în mod deosebit și 
poate stîrni mai multe aplauze 
decît cea mai reușită execu
ție tehnică, fiindcă, dincolo de 
măiestrie în joc, se ridică și 
triumfă întotdeauna marea 
frumusețe morală îmbrăcată 
intr-un echipament de fotba
list.

In trecutul mai îndepărtat 
federația noastră de specia?.- 
tate obișnuia să acorde, o dată 
pe an, un trofeu unic pe țară, 
celui mai corect și disciplinat 
jucător din primul eșalon ai 
campionatului național Ar fi 
bine ca tradiția să se reia și 
să se extindă asupra tuturor 
categoriilor competiționale din 
fotbalul nostru.

S-a înființat trofeul „Pet- 
scbovschi* — excelentă iniția
tivă I — pentru publicul cel

mai sportiv am republica 
noastră.

N-ar strica să oferim și ju
cătorilor un stimulent simi
lar 1

Și nu numai din partea fe
derației

Federația să dea tonul.
Eficiența reală insă ar adu

ce-o extinderea ini
țiativei in cadrul fie
cărui club sportiv, la 
toate nivelele, pe în
treaga țară.

La echipa din di
vizia B, Ceahlăul

Piatra Neamț, pe care o an
trenez, s-a înființat acest tro
feu pentru cel mai corect ju
cător al campionatului 1968/ 
1969 din dorința de a se sti
mula procesul de îmbunătăți
re caljtativă a valorii umane, 
nu numai tehnice, în rindul 
jucătorilor noștri.

Lupta pentru victoria loia
lității pe toate terenurile de 
joc de pe întinsul țării trebuie 
să devină o deviză generali
zată și permanentă, dacă vrem 
să desființăm moravurile urile 
din cel mai frumos sport al 
epocii noastre.

Este elogiul pe care-l dato
răm corectitudinii.

fRAURIE!
Arbitrul meciului Israel

- Grecia, V. DUMITRES

Petre STEINBACH

țări pe «are o vom avea, la 
Atena, ru reprezentativa Gre
ciei. in cadrul preliminariilor 
campionatului mondial.

— Vreau să arăt, în pri
stol rind. că rezultatul me- 
cfa’uî. 3—3, este echitabil, 
deși fotbaliștii greci au fost, 
în ansamblu, superiori și s-au 
ciait la un moment dat a- 
proape de victorie, condu- 
rind cu 3—1. Mai puțin teh
nici, jucătorii israelieni au 
p-s accentul pe elan, avînd 
astfel mai mult timp iniția
tiva. Desfășurarea jocului nu 
rm-a pa probleme prea gre
le. doar spre' sfîrșitul parti
dei. la scorul de 3—3. fiind

Gropar,

Pobba
„mag“!

CU, ne_vorbeșfe despre jo

cul adversarilor noștri de 

la^J6 aprilie

PROGRESUL

Tovarășe redactor.
Deoarece *-aș vrea sg fiu 

g~ețtt interpretat — m o»oi 
întfmpld, nu 7 — țin ce. de 
la bun fncrpuz sd fac uncie 
precizări. Flirt comnnp fi eu 
— cum atij de rugest:v a a- 
r*a* /om CMriH » da mo- 
rele rol pe care-l ere un an- 
teeaor ia reușita sau (aș adia- 
ge) la nereuțita wtej echipe 
de fotbal. Nici roroî. așadâr. 
din parte-mi, sd ignor acest 
adevăr. Firește, fnsd, cd este 
destul de greu, chiar pentru 
un antrenor genial, sd facă o 
echipă mare din niște jucă
tori prea puțin înzestrați. Bid 
din nisip, eu n-am văzut. In 
orice caz, mina, vreau să spun, 
priceperea unui antrenor, se 
oglindește precis In evoluția 
echipei din subordine.

Și acum, sd trec la ceea ce 
urmăresc, de fapt, să arăt prin 
rîndurile de față, sugerate de 
„masa rotundă" organizată de 
curind în Italia cu privire la 
antrenorii de fotbal — și în 
care s-a urmărit, de pe pozi
ții diferite, așa cum îi șade 
bine unei astfel de discuții — 
sd se precizeze care e, de fapt, 
rolul lor în activitatea unei 
echipe și, astfel, care e con
tribuția pe care o pot aduce 
ei la existența, de fapt, la 
succesul acestui atît de îndră
git și de popular sport

Evident că totul la această 
discuție s-a axat pe realități
le existente în fotbalul ita
lian, dar eu zic cd, pe de o

Post restant

Veșnic tînărul Oaidă în duel 
pentru balon cu portarul 
suedez, Pettersson. Fază din 
meciul Progresul — F. C.

Djurgarden 3—0 
Foto 1 N. AUREL

F. C. DJURGARDEN 3-0 (2-0)
Credem că nu greșim afir- 

mînd că Progresul a realizat 
teri, pe stadionul Republicii, in 
compania formației suedeze 
F. C. Djurgarden, tuia dintre 
cele mai bune partide văzute în 
Capitală în acest început de se- 
zon. Coechipierii lui Oaidă au 
dominat jocul de la un capăt la 
altul, creînd nenumărate faze 
spectaculoase la poarta lui 
Pettersson.

Suedezii, pe a căror carte de

înscrise victorii ln-vizită sînt 
ternaționale do mare prestigiu 
(la Real Madrid și Benfica !), au 
evoluat destul de slab, dar să 
nu uităm că ei se află în pe
rioada precompetițională.

Primul gol al partidei a fost 
înscris în min. 24, încununînd o 
acțiune de toată frumusețea : 
R. Ionescu a centrat de pe 
dreapta, Oaidă a reluat din 
void în bară și Beldeanu, pe 
fază, a trimis în gol l 1—0. Pesto

citeva secunde. Oaidă avea să 
majoreze scorul la capătul unei 
acțiuni întreprinse pe partea 
stingă de Țarălungă : 2—6. Al 
treilea gol este realizat de... 
fundașul suedez Karlsson, care, 
fisticit, a reluat în proprie 
poartă (min. 85) o centrare a lui 
Țarălungă : 3—0. Corect arbi
trajul iui Ștefan Lazăr — Bucu
rești.

4 O. V.

c« pe mine unul mă face să 
cred că aluzia este clară și 
că ea îl vizează direct pe ce
lebrul „H. H.", vreau să spun 
(dacă mai e nevoie de aceas
tă precizare) Helenio Herrera.

Acest Herrera a fost, la vre
mea lui, un jucător cu mult 
mai puține carate fotbalistice 
decît iluștrii săi contemporani 
Meazza, Piola, Andreolo, De- 
petrini, Foni, Riva, Olivieri 
etc., dar a apărut, deodată, 
drept un antrenor miraculos. 
Nu e nici o mirare în asta; 
mulți — și în multe țări — 
jucători mai puțin dotați au 
ajuns antrenori de renume 
și, viceversa, super-vedete de 
faimă mondială s au dovedit 
antrenori mai puțin înzestrați. 
La noi in țară — ca să mă 
refer doar la două exemple 
puternic edificatoare : marele, 
inegalatul (insist; inegalului 
încă.') Baratky, a fost un 
antrenor mediocru, iar Con
stantin Teașcă, jucător fără 
titlu de vedetă, e socotit 
azi unul din cei mai pricepuți 
antrenori băștinași Așadar, 
nici o mirare că n-am auzit 
dg „magul" Meazza, sau de 
„magul" Andreolo, dar am 
auzit (așa-i, uneori, în viață.'), 
a auzit tot mapamondul, 
„magul" H. H.

Omul ăsta a avut — 
știu dacă el a fosț chiar 
mul-primul — o idee 
trușnică; ideea betonului, a- 
dică a apărării supranumeri- 
ce. El e socotit pe plan mon
dial portdrapelul teoriei po
trivit căreia — cu totul și 
cu totul impotriva esenței în
săși a fotbalului — mai tntii 
trebuie (ce oroare 1) să te a- 
pen și numai apoi să ataci. Eu

de

nu 
pri- 
năs-

cred ea aceasta este o tactică 
de general ramolit ieșit la 
pensie — fi că. tn cr.ee caz, 
prin ea s-a dat de-a dura tr.- 
:'eo<M specificitate a fotbaiu- 
.ui. că frumusețea i-a fost 
grop contuzsonati. ia" cursi
vitatea fazelor de atac — e- 
st nța jocului — violentată gro
solan p inestetic. Jocul cu ba
lonul rotund e conceput pe 
ofensivă Pe goluri, adică. 
Meci frumos fără goluri mai 
ta? Fotbal fără goluri e ca 
nunta fără lăutari. Și cum 
naiba — doamne iartă-mă ! — 
sd înscrii goluri dacă intri pe 
teren cu gîhdu'i exclusiv al 
apărării in buzunar ? Cum ?

Din nefericire pentru fot
bal, pentru noțiunea lui de 
frumos, acest „mag" a avut 
succes. A făcut ți prozeliți. 
Nefasta — te rog să mă crezi 
că acesta-i cuvintul 1 — lui 
formulă s-a întins ca pecin
ginea. Am zis: a avut suc
ces. Da! Dar l-a avut și 
pentru că a dispus la „Inter" 
de jucători de aur care, cu 
toate canoanele strictei defen
sive statutate de „mag", gă
seau, datorită excepționalelor 
lor calități, și unele ocazii o- 
fensive și transformau un sis
tem arid, deformant, și în 
spectacol. Pecinginea betonu
lui a distrus totul și astăzi 
numai arareori se mai poate 
vorbi de inegalabilul balet cu 
balonul rotund care a ineîn- 
tat zeci de ani atîtea și atîtea 
generații.

Dacă fotbalul de astăzi nu 
mai are — cel puțin in Euro
pa — strălucirea spectaculară 
de altădată, vinovat este — 
du/>ă umila mea părere — a- 
cest DON „H. H. El a adus, 
poate, rezultate în fotbal și 
și-a servit, astfel, șieși, faimei 
de care se bucură, poate pe 
drept, dar a alungat, sigur, 
farmecul fotbalului.

De aceea zic că, pentru mi
ne unul — și eu zic că nu 
numai pentru mine — „H. H.“ 
n-a fost (cum, în sfîrșit, a în
ceput sd se audă și în 
lui) un „mag". Pentru mine, 
el este (îl rog sd mă 
sinonim cu groparul frumosu
lui din fotbal.

Al d-tale,
V T RANU

pus în situația de a elimina 
un jucător din echipa Gre
siei — Haitas — «are comisese 
un act nesportiv. Antrenorul 
reprezentativei elene. Dan 
Gheorghiadis, mi-a... mulțu
mit. spunîndu-mi că în felul 
aresta lotul lui se curăță de 
elemente nedisciplinate în 
plus, a adăugat el, pe Haitas 
îl așteaptă o amendă de 1 500 
de drahme.

Dar. să trec la subiectul 
care îi Interesează cel mai 
mult pe iubitorii fotbalului 
de la noi : la jocul și valen
țele echipei Gresiei. înainte 
de a face orise apreciere, tre
buie să menționez faptul că 

n-a aliniat în acest 
cea mai bună forma

ție a ei. jucătorii de la A.E.K., 
în frunte cu Papaioanou (omul 
nr. 2 al reprezentativei, după 
Sideris) fiind angajați în 
meciul oficial 
Trnava. din 
campionilor europeni. A 
slăbită, în felul acesta, în 
«ial apărarea, care a 
adesea nesigură. Dar nu 
bule să- < 
pe lucrul acesta, _____
16 aprilie, cu siguranță, vor 
intra îa formație și «ei 3 ti
tulari din liniile defensive, 
indisponibili 
Israel.

înaintarea 
punctul forte 
înscrie 3 goluri. în deplasa
re, este o performanță re
marcabilă. chiar dacă adver
sarul na face parte din pri
mul eșalon al fotbalului mon
dial Fe teren propriu. încu
rajată de public, această îna
intare. extrem de rapidă și 
Cu mari resurse fizice, cu o 
detentă uimitoare, devine fi-

cu Spartak 
«adrul Cupei 

fost 
spe- 
fost 
tre- 

contăm prea mult 
acesta, fntrucît la

în jocul eu

este. ori«um, 
al eohipei. A

rește, șl mai redutabilă Ata- 
canții greci joacă de multe 
oH lateral (pentru a scoate 
apărarea adversă din dispo
zitiv), dar știu să aleagă mo
mentele cele mai bune pentru 
a aetiona frontal, pe poartă. 
Va trebui să dăm atenție lui 
Sideris, un jucător de vi
teză și de finețe care șutea- 
ză cu ambele picioare, din 
viteză. Un bun tehnician este 
și nr. 10, Domazos, soțul cu
noscutei cîntărețe Angela Zi- 
lfa/ Lăsînd impresia, la în
ceput. că va fi un anonim în 
meciul eu Israel, Joutsos, 
aripa stingă, avea să ne re
leve mal tîrziu surprinzătoa
re virtuozități tehnice și un 
șut foarte eficace. El a fost 
autorul celor 3 goluri î

în general, mi-am putut 
da seama că fotbalul grea 
este în progres șl că. deci, 
vom avea un me«i dificil la 
Atena. Să-1 abordăm prin 
prisma acestor constatări, 
mobilizîndu-ne la maximum 
și bizuindu-ne mai puțin pe... 
tradiție, pe rezultatele de pînă 
acum, favorabile întotdeauna 
nouă.

— Este o recomandare de 
care vor ține seama, cred, 
fotbaliștii noștri...

Jack BERARIU

DUMINICĂ In capitală
Meciurile diviziei naționale 

A programate duminică in 
Capitală se vor disputa după 
următorul program i

STADION DINAMO I ora 
14,15 
F. C.

Dinamo București — 
Argeș (tineret rezerve);

ja.-a

ierte)

p. conf.
C. grițjoriu

ODA OFICIALĂ DE ÎNCEPERE
A MECIURILOR

DE DIVIZIA A
fot-Federația română de 

bal ne comunică că jocurile 
programate în etapa a 
XVIlI-a a diviziei naționale 
A de fotbal vor începe la 
ora 16.

AU LUAT FIINȚA CENTRE

DE COPII ȘI

LA PIATRA

ȘI RÎMNICU

JUNIORI

NEAMȚ
flLCEA

PETRE STEINBACH, coor
donatorul tehnic al diviziona
rei B Ceahlăul, ne-a informat, 
că la Piatra Neamț a luat fi
ință, sub egida C J.E F.S., un 
centru de copii și juniori. De 
pregătirea micilor fotbaliști 
moldoveni se ocupă antrenorul 
Gheorghe Țlpțer.

* ® $i din Rm. Vîicea, afn pri-

■ ii

A fost format — la capătul 
Unei prime selecții — lotul e- 
chipei naționala de baschet, 
care va susține săptâmîna vi
itoare două partide amicale cu 
redutabila formație a R.D. Ger
mane. Au intrat deocamdată 
în vederile selecționerilor Albu, 
Diaconescu și Novac (Dinamo), 
Savu, Tarău, Nosievid, Iecheli, 
Czmor, Dimancea (Steaua), 
Ruhring (Universitatea Cluj), 
Popa, Georgescu (Politehnica 
București) și Chivulescu (Poli
tehnica Galați). Acestora se vor 
mai adăuga, probabil, Bîrsan 
(Politehnica Brașov) și Demian 
(Universitatea Cluj), care au a- 
vut evoluții bina notata în ulti
mele meciuri de campionat

® Rapid și Politehnica Bucu
rești continuă să conducă de
tașat în campionatul feminin. 
Iată clasamentul 
11 etape :

1. Rapid Buc.
9. PoUt Bua.
1. Voința Bv.
«. I.K.F.S.

.U* Cluj
Crlșui Oradea
Prog. Buc.
A.S.A. Cluj

9. Constr. Buc.
U. Vilt. Dorohoi

întrecerii dupâ

ONOARE RECORDURILOR ADEVARATE!
mit vestea înființării unui cen
tru de copii și juniori pe 
asociația locală ChiHiia. 
cum se vede, centrele de 
și juniori au „răsărit" în 
an înaintea ghioceilor...

lingă 
După 
copii 
acest

5.
(.
7.
8.

Un redactor al ziarului Sportul, 
contrariat, pe drept, de vîlva ce
lor șase recorduri pe 4 grup* de 
vîrstă, realizate de Înotătorii din 
lotul național în ultima competi
ție de la Reșița a demonstrat tn 
articolul .Recorduri și... recor
duri”, apărut în .Sportul" din 5 
martie 1969, că acestea nu sir,-. 
recorduri, cl numai performanțe 
optime într-un bazin scurt, d* 25 
m.

Intr-adevăr, competiția a fost 
intempestivă, nefigurind In calen
darul competlțional. Federația de 
specialitate a demarat astfel în 
activitatea competlțională pe 1969 
în bazinul .mascotă* (n-r. așa 
sînt denumite bazinele scurte) cu 
un concurs sul-generis.

In articolul citat s-au arăta*, 
cauzele pentru care trebuie să se 
pună capăt denumirii improprii 
de record unei performanțe, cu 
timp mai bun decît recordul, rea
lizată în bazin scurt (38 sau 25 
m, la fiecare 100 m cu una sau 
două întoarceri — respectiv îm
pingeri da la pereții din capetele 
bazinului — mal mult decît în 
bazinul reglementar de 50 m).

Astfel, s-a arătat că FJ.N.A. 
(Federația Internațională de Na- 
tație) pentru unificarea condițiilor 
de realizare a recordurilor tn pro
bele de înot a reglementat, cu ani 
în urmă, că recordurile mondiale 
pot fi omologate numai dacă sînt 
obținute în bazine de 50 m sau 55 
yarzi. Fără a recomanda federa
țiilor afiliate aplicarea acestei 
prevederi pentru recordurile na
ționale, foarte multe dintre aceste 
foruri au adoptat regula amintită, 
considerată perfect normală, deși 
atunci mal toate țările aveau mul» 
mal multe bazine scurte tn metri 
șl yarzi, favorabile realizării re
cordurilor.

Regimul recordurilor da tnot 
est* definitiv reglementat șl tn 
țara noastră prin decizia nr. 168 
din 20 Iunie 1957. rămasă în vi
goare, care a hotărtt : .De i» i 
mai 1957 se vor omologa recorduri 
numai dacă sînt obținute tn bazi
ne de 50 m conform regulamentu
lui F.I.N.A.*. Neexlstînd atunci 
bazine acoperite de 50 m, recor
durile naționale se înregistrau 
numai In ciclul cald (1 aprilie —

1 septembrie), iar în restul celor 
7 luni performanțelor din bazinele 
scurte, 25 și S3 m, 11 s-au dat de
numirea de .performanțe optime*. 
Ulterior, desiășurîndu-se campio
nate șl pentru copil la cele 30 
de probe clasice (fără 8M m și 
1300 m) s-au adăugat alte 2# de 
probe pentru copil (pentru trei 
grupe de vîrstâ) șl... federația » 
început sâ prindă gustul .recor
durilor* cu nemiluita. Ca sâ pre
cizăm. faptul a început să se pe
treacă în anul 1967. 
deși la acea dată 
existau două bazine 
acoperite, la Cluj 
șl Ploiești, de 50 de 
metri. Dacă înce- 
pind din 1967, F.R.N. 
ar fi programa* 
campionate repu
blicane In ciclul 
rece, in noile ba
zine acoperite de la
Cluj șl Ploiești, atund, de la «ine 
înțeles, tn loc de performanțe opti
me ar fi avut recorduri reglemen
tate de decizia UCFS. Fără a in
sista asupra cauzelor, menționăm 
numai că — de exemplu — FJUN. 
IN DAREA DE SEAMA PE 1967. 
A RAPORTAT UN TOTAL DE 340 
DE RECORDURI, INGLOBtND ȘI 
PERFORMANȚELE OPTU.IE IN 
BAZINELE SCURTE

OPINII

★
tn .Sportul- din S martie a.c., 

antrenorul Remus Drăgușanu Ișl 
spune șl el părerea pe tema re- 
corduri-performanțe optime. Ple- 
dînd .pro domo* șl amestednd 
Idei disparate, el conchide că : 
.Ne împiedicăm da fleacuri».*, 
.înotătorii sînt handicapați la e- 
xecuțille tehnice de apa neper- 
mls de opacă șl neglijent întreți
nută...". .Ctad va apare un român 
prim-candldat la record mondial 
va solicita organizer*» unul con
curs la Cluj.»*.

Ar fi absurd să se pretindă șl 
chiar nimeni nu are pretenția 
unul record mondial cînd In ulti
mii ani recordurile noastre e-au 
depărtat de cele europene. Orici
ne are însă dreptul să ceară ca 
cele două bazine acoperite de 50 
m dla Cluj *1 Ploiești, data ia

funcțiune to 1966 șl In care s-au 
investit peste 13 milioane lei (In 
piua și Ir.treținereâ Io» costă) sâ 
fie utilizate la maximum pentru 
antrenamente și competiții de 

‘.net, sărituri și polo. Nicăieri tn 
urne nu există bazine de 5# m 

In fiecare oraș. Totuși, 7 țâri din 
Europa, cu puține bazine acope 
rite de S# m au obținut M da 
medalii olimpice (R.D.G. — 7, din 
care două de aur. Iugoslavia — 
două de aur. Olanda — una de 

aur. U.RS.S. — 5 
dintre care trei de 
argint. Anglia - 
una de argint, 
OG. — două de 
bronz și Franța — 
una de bronz). Ls 
Belgrad s-a con
struit primul barin 
acoperit de M m din 
Iugoslavia (ev tribu
ne pentru 3 W» de 

locuri) și va fi inaugurat tn acest 
an. .Fleacurile* la care se referă 
autorul sînt. de fapt, probleme din
tre cele mal serioase. Și anume : 
a) sâ nu mai fie denumite 
recordul I performanțele optim- 
din bazinele scurte ; b) sâ 
fie folosite pentru eamplanaie 
de Iarnă noile bazine acoperite 
de S« m, ur.de se pot realiza 
recorduri regulamentare.

îngăduit să ne fie sâ facem 
unele observații asupra celor sus
ținute In articolul antrenorului 
Drăgușanu.

1. In R.D.G., ca peste tot. to- 
cepînd de la 1 mal 1937, recor
durile trebuie să fie realizate In 
bazine de 50 m. In 1964 și ulte
rior. s-au modificat grupele de 
vîrstă mică pe clase școlare și 
s-au stabilit probele susceptibile 
de recorduri și lungimile de ba
zin tn care pot fi realiza*e as«el: 
pentru seniori, Juniori A (18 ani) 
și B (16 ani) probele sînt cele 
clasice și PENTRU OMOLOGAREA 
RECORDURILOR ELE TREBUIE 
DISPUTATE IN BAZIN DE 50 M. 
Pentru copii A (14 ani) și B (12 
ani) se pot realiza recorluri la 
anumite probe sub 400 m inclu
siv tn bazine de minimum 25 m, 
iar pentru copil C (10 ani) și D 
(8 ani) de asemenea, la anumite 
prob* sub 50 m inclusiv to bazi-

ne de minimum 12.5 m Este o di
ferență țață de afirmația că 1d 
.R.D G. există recorduri ce se în
registrează incepînd cu 
de 12,5 tn".

2. In 1957, F.I.N.A., a 
bazinele în care se pot 
recordurile mondiale. Iar 
pe cele europene, ale 
clasice In metri. In bazin de 50 
m. și in yarzi, In bazin de 55 y. 
Mai rămăsese o mică diferență 
între 50 a șl 55 y (50.» m) ți re
cordurile probelor de 119 șl 220 
yarzi fiind realizate pe o lungime 
mal mare erau valabile și pentru 
probele de IM, 2M etc. Se afirmă 
că .rațiunii- F.I.N A. nu sini ra
țiunile fiecărei națiuni*. Măsura 
a fost considerată logică de toate 
țările din lume, șl adoptată In Ro
mânia prin decizia amintită pe 
baza unui referat al F.R.N., apro
bat de secț a Instruire sportivă

Se mai afirmă că .adoptarea me
canică dr către noi a acestei ho- 
tăriri este de natură sâ frineze 
progresul lodtâtoriler români, lip
siți S luni pe an de competiții-.

înotători: români nu slut lipsit: 
de competiții. In cele 5 luni reci 
exiști nd următoarele bazine aco
perite : do. J a H m (Cluj! șl Plo
iești). două a 33 m (București șl 
Oradea) șl două ț 25 m (Reșița 
și Galați). In curind, vom avea 
in București un al treilea bazin 
de se m. ued, în cele l fam red 
vom arta trei bazine reglemen
tare pentru recorduri șl patru 
scurte pentru performanțele opti
me care toate trebuie confirmate 
vara în bazinele reglementare de 
50 tn. Se mai afirmă că cel mal 
respectat (T) record american este 
cei de 10# yarzi (91 m), dar aceas
tă probă — la chiar propunerea 
americană — a fost scoasă din ta
bel.» recordurilor. Iar la propune
rea federației noastre, P1NJL. to 
congresul din 18 octombrie 1968, 
la Mexico, a hotărî» suprimarea 
recordurilor mondiale de tnot 
măsurate în yarzE

bazinele

unificat 
omologa 
L.E.N A 
probelor

Radu TOROCEANU
membru in comisia tehnică de 

înot • IF.S.

ora 16 Dinamo București — 
F, O. Argeș (div. A).

STADION PROGRESUL l 
ora 9,30 Progresul — Vagonul 
(tineret rezerve'. ;

Nu a fost încă desemnat 
stadionul pe care se va des
fășura meciul Progresul —I 
Vagonul, programat diminea
ță, fncepînd de la ora 11. 
Este posibil ca acea.|Jfenar-| 
tidâ să se dispute 
renul din str. Dr. StaT^ici, 
după jocul echipele» de tine-l 
ret rezerve.

A apărut nr. 3
al revistei

11 SPORT Șl TEHNICA"
Din sumar :

- Pasageri cu viteze super
sonice

- Laboratorul orbital, o rea
litate

- De la axul cu carne în 
chiulasă, la frina disc

- Cu planorul deasupra Bu- 
cegilor

- Două decenii de moto- 
ciclism-viteză

- Reîncep concursurile de 
dirt-track

- Radioreceptoare pentru 
începători

- Recordurile 
olimpice de

- Două pagini 
del iști

mondiale și 
tir
pentru tno-

Revista publică, de aseme
nea, numeroase reportaje, 
fotoreportaje, știri, noutăți, 

magazin

Loto — Pronosport
CONCURS EXCEPTIONAL 

PRONOEXPRES - 23 MARTIE 
1969. ULTIMELE 3 ZILE PlNA 
LA ÎNCHIDEREA VlNZARIl

TRAGEREA CONCURSULUI
NR. 12 DIN 19 MARTIE 1969

Simbătă 22 martie este ulti
ma zi în care vă mai puteți pro
cura biletele pentru concursul 
excepțional Pronoexpres de du
minică 23

Desigur 
situează 
CIA 1100, 
faruri și 
M.B. și TRABANT 601 care se 
acordă în număr NELIMITAT.

în continuare prin tragere U 
sorți se vor atribui 10 autotu
risme precum și 50 excursii In 
Austria la Viena, de circa 10 
zile prin O.N.T. — ROMANIA

Se mai acordă premii în nu
merar de valoare variabili și 
premii fixe In bani.

Vor fi efectuate 10 extrageri 
de cite 10 numere din 45. în 
total se extrag 100 de nu
mere.

Posesorii de bilete seria N de 
30 lei au șanse mari de cîștig 
deoarece aceste bilete dau drep
tul de participare Ia toate ex
tragerile.

Procurați-vl biletele din 
vreme

• Printre preocupările dv. 
de ai cu zi este bine să vă a- 
mintițl și de tragerea Loto de 
mîine, cunosctnd că astăzi este 
ULTIMA ZI tn care vă mal pu
teți procura biletele.

Trecerea vu avea loc la Bucu
rești în sala Finanțe Bănci din 
strada Doamnei nr. 2, cu înce
pere de la ora 18,30. Tragerea 
va fi radiodifuzați.

EXTRAGEREA I 1 5 12 19 10 3 
fond de premii : 44'- 973 <eL 
EXTRAGEREA A U A: 4 7 

17 16 87 25.
Fond de premii : 358 898 lei.

LOTO

2

3

martie 1969.
că pe primul 10c se 
autoturismele: DA- 
MOSKVICI 408 cu 4 
radio, SKODA 1000

Premiile întregi și sferturi de 
tragerea difi 14 martie 1969.

EXTRAGEREA I : Categoria I
1 variantă sfert a 77 237 lei; oate 
gorla a II-a : 8 variante întregi q 
13 2M lei șl 3 variante sfert a 
Î3io lei; cakeoria a IH-a: 87 d 
l 609 lei șl 36 a 402 lei; categoria a 
IV-a: «2 a 419 lei șt 194 a 1M lei

• categoria a V-a: 901 a 229 șl 431 
a 57 lei.

EXTRAGEREA A U-A : CategOH 
ria B; 1 variantă sfert a 96 356 leii 
Categoria C: 1 variantă întreagă 
a 21 412 lei șl 14 variante sfert a 
5 358 Iei; Categoria D: 809 a lot 
lei șl 1 649 a 25 iei.

Report categoria A : 96 358 Iei. 
Câștigătorul premiului de ca

tegoria I. este Pulu loan din TI- 
mfșoara șl clștlgătorul premiului 
de categoria B este Brîncușl Pe
tru din Brăila.

li

CIȘTIGATORII 
CELOR 8 AUTOTURISME

tn urma tragerii Ia sorți a cîștl- 
gătorilor (categoria L) a celor I 
autoturisme de la tragerea Loto c 
.Mărțișorului* au fost atribuit» 
următoarele autoturisme :

Cite un autoturism Dada 11091 
Baboi Ion din Constanța șl Pe. 
traseu Maria din București ; oît« 
un autoturism Moskvid 408 cu • 
faruri și radio : Frățllolu Silvii 
din Cluj și un participant dir 
Iași ; dte un autoturism akodr 
1000 M.B. : Dutka Gbeza din Ora
dea. Zormek Petru dlo Timișoara 
Ghlța Anton șî Boteann toana dlr 
București.

%25e2%2580%2598.net
ur.de


Corespondenta specială pentru „Sportul"rt'

SELECȚIE DIFICILĂ iN FRANȚA
PENTRU „EUROPENELE- DE BOX

Campionatele de box amator 
ale Franței pe anul 1969, desfă
șurate în orașul Bâziers, au con
stituit unul din principalele 
criterii de selecție a echipei 
care va reprezenta Franța 
campionatele europene de 
București.

Deși cea mai mare parte 
campionilor sînt obișnuiții faze
lor finale ale campionatelor na
ționale, doar doi deținători ai 
titlului pe anul 1968 au reușit 
să și-l mențină și anul acesta : 
mijlociul Henri Moreais și greul 
Alain Victor. Categoria semi- 
muscă a lipsit din programul 
campionatelor. De altfel, iată 
lista campionilor : muscă — 
J. Bihin : cocoș — A. Cosentino; 
pană — A. Laine ; semiușoară — 
D. Azzaro ; ușoară — E. Rodri- 
guez ; semimijlocie — A. Mal- 
laerts ; mijlocie mică — C. Cler
get ; mijlocie 
semigrea — B.
- A. Victor.

La categoria semigrea, Ber
nard Varennes 
rul absenței lui Bernard Mal
herbe care, suferind, rămîne 
singurul boxer ce poate fi pre
zentat pe plan internațional, la 
această categorie.

Ca și în Mexic, Federația 
franceză de box intenționează 
să trimită la București maxi
mum cinci pugiliști. Riscanta 
onoare de a reprezenta Franța 
la campionatele europene poate 
fi acordată. în primul rînd, lui 
Aldo Cosentino, care are. în 
prezent, maturitatea tehnică și 
fizică necesară. Pe hîrtie, este 
singurul francez care poate 
candida la o medalie. Semigreul 
Bernard Malherbe, absent la 
Beziers din cauza unei gripe, 
merită, totuși, încredere, în ciu
da lipsei sale de forță în lovi
turi. Promovat prin trecerea la 
profesionism a lui De Souza și 
Anton, nana Alain Laine ar 
merita să plece, deoarece și-a 
creat o mare autoritate prin 
tehnica sa sobră și eficace. Pe 
deasupra, el este dîrz și cura
jos. Pentru celelalte două locuri 
selecția rămîne o chestiune de 
circumstanță...

Puternicul campion al Fran
ței la categoria mijlocie. Henri 
Moreais, o va putea dobîndi 
dacă își va regăsi viteza de exe
cuție, capitol carent în ultimul 
timp. Vincent Parra pare supe
rior lui Clerget — campionul 
categoriei — datorită reflexelor 
și preciziei în acțiuni.

Cu Rabah Kaloufi. pe care îl 
preferăm în fața lui Jacky Bi-

la 
la
a

— H. Moreais ; 
Varennes ; grea

este beneficia-

hin. (categoria muscă), și cu 
Alain Victor — strălucit învin
gător al lui Poncelet — s-ar 
putea completa lotul francez 
pentru campionatele europene 
de la București.

Noua comisie de amatori din 
Franța a decis ca selecționata 
să fie definitivată după orga
nizarea unui turneu la 4 sau 
5 categorii de greutate. Credem 
că aceasta este cea mai bună 
manieră de a face o bună selec
ție și de a prezenta boxeri bine 
pregătiți la examenul greu ce-i 
așteaptă la București.

Intre 2 și 4 mai se preconi
zează un turneu la cinai cate
gorii de greutate, rezervat ur
mătorilor boxeri : categoria 
muscă — Kaloufi și Bihin ; co
coș — Cosentino, Debert sau 
Acquaviva; pană — Laine și 
Remond ; mijloaie mică — Par
ra și Clerget ; grea — Alain 
Victor și Poncelet.

In programul turneului vor 
fi, probabil, incluse și două me-

justificate de provocărileciuri
lansate de challengerii: Daniel 
Charriere (cat. semiușoară) și 
Bernard Malherbe (cat. semi
grea), împiedicați din motive 
obiective să fie prezenți la fi
nalele campionatului național; 
primul neparticipînd la fazele 
preliminarii nu a putut accede 
la finale, secundul din cauza 
unei gripe. Ei vor întîlni pe D. . 
Azzaro și respectiv pe B. Va
rennes (campionii categoriei). 
Menționăm că în Franța pro
vocarea campionilor la box a- 
mator este admisă.

Oricum, ultimele posibilități 
de selecție ale responsabililor 
francezi vor fi epuizate după 
proiectatele meciuri internațio
nale : cu Ungaria, la Budapesta 
în luna aprilie, și cu Danemar
ca, la Copenhaga, în ziua de 
8 mai.

Raymond MEYER
redactor la „rEquipe“-Paris

Calistrat Cuțov

JJ AȘ Fl VRUT SĂBOXEZ CU GRUDZIEN!"
ceasta, a modestiei, i-a sădit-o 
și educat-o, încă din adoles
cență, antrenorul Bobinaru 
din Brăila, omul care l-a des
coperit șt l-a condus spre cele 
două titluri de campion de 
juniori.

— Speri'să reeditezi perfor-
tricoul de campion al ță- 
la juniori (in 1965 și 1967), 
anul trecut a triumfat și 
campionatele de seniori și 
in același an a reușit o

Ne-am propus să fim în 
general mai zgîrctți in folo
sirea superlativelor, dar lui 
Cuțov trebuie să-i dăm, 
vrînd-nevrind, chiar la cei 20 
de ani ai săi, ceea ce i se 
cuvine. Pentru că, *să nu ui
tăm, el a îmbrăcat de două 
ori 
rii 
că 
în 
că
performanță de mare presti
giu, cîștigînd medalia de 
bronz la Ciudad de Mexico.

Departe de a se supraesti
ma, fiul Deltei Dunării abor
dează discuția privind șan
sele sale la campionatele na
ționale și europene, cu fi
rească modestie. Lui Cuțov 
nu-i place să vorbească prea 
mult despre sine, să facă de
clarații presei. Calitatea a

Primele meciuri din etapa de zonă
a campionatului

republican de box
(Urmare din pag. 1)

Vîlcea). N. Constantin (Craiova) 
b.p. V. Gălățeanu (Oradea) : 
semiușoară : V. Așteleanu (Ti
mișoara) b.p. D. Dosan (Bucu
rești). Gh. Roșea (C. Turzii) b.p. 
I. Păcuraru (Oradea) ; ușoară : 
P. Prunea (Cluj) b. ab. 2 A. Fi- 
lișean (Rm.> Vilcea). V. Prodan 
(BunU'ești) b.p. C. Dinescu (Ti- 
rnișflB) : semimi jlocie : I. Ho- 
do^BWBucurești) b.n. V. Mîrza 
(CB’: mijlocie : Al. Frînc (B. 
MatV) b.p. A. Muțiu (Oradea) ; 
grea : C. Schubert (Timișoara) 
b.p. M. Niculescu (București).

Paul IOVAN
CRATOVA. Sala sporturilor 

din localitate a găzduit primele 
meciuri ale etapei de zonă, la 
care au participat campionii ju
dețelor Brăila. Teleorman. Ca- 
raș-Severin. Mehedinți și Dolj, 
în program au figurat 15 me
ciuri, dar s-au disputat numai 
13. Una dintre partide n-a avut 
loc. deoarece un boxer nu s-a 
prezentat în ring (acesta fiind 
craiovean !), iar cea de a doua, 
In urma hotărîrii juriului a fost 
aminată pentru sîmbătă, deve
nind astfel finala categoriei 
mijlocie. Ca o caracteristică 
principală a galei, un mare nu-

dualitatea
vin

Perfectă sincronizare... Așa s-au prezentat obiectivului foto
grafic alergătorii pe 50 m garduri (in mijloc: atletul sovietic 
K. lurkatami, cîștigătorul probei), în cursa desfășurată la re
centul concurs internațional de la Palatul Sporturilor din 

Moscova.
Pentru a 3-a oară

foto : TASS Milano-San Remo
a revenit lui Merckx

DE LA LENINGRAD
La Leningrad s-a desfășurat 

concursul internațional de 
schli (probe nordice) dotat cu 
„Cupa speranțelor olimpice". în 
proba de 5 km, pe primul loc 
s-a clasat Olga Roko (U.R.S.S.) 
cu 17:31,0. Româncele Elena 
Bășea și Dorina Ursu au ocu
pat locurile 18 (20:11,0) și, res
pectiv 24 (21:54,0). Proba de 
10 km s-a încheiat cu victoria 
lui Al. Suslov (U.R.S.S.), cu 
32:37,0. Vasile Papuc (România) 
a ocupat locul 14 cu 35:37,0. La 
sărituri a învins Henri Glass 
(R.D.G.) cu 201,7 p iar 
(România) s-a clasat 
cu 105,7 p.

Probele de ștafetă
venit echipelor U.R.S.S. în 2h 
02:09,0 la 3X10 km masculin 
(România — locul 4 cu 2h 
08:38,0) și în lh 03:59,0 la 3X5 km 
feminin (România — locul 7 cu 
lh 12:52,0).

Gh. Gere 
al 14-lea

le-<au re-

C.S.K.A. - Sofia victorioasă

Campionatul
mondial de hochei

Polihroniade a trecut 
doi în clasamentul

U.R.S.S. este singura neîn
vinsă și conduce în clasament 
cu 8 puncte.

Ea totalizează 6

PGLIKRONIADE A TRECUT PE LOCUL II
in turneul de șah de la Belgrad

în C.M. de hochei (grupa A), 
s-au desfășurat ieri două par
tide. în primul meci, echipa 
U.R.S.S. a învins fără dificul
tate pe cea a Finlandei. Scor 
6—1.

Derbiul zilei a opus puter
nicele formații ale Suediei și 
Cehoslovaciei, ambele preten
dente la unul din locurile 
fruntașe ale clasamentului. 
După o luptă acerbă, foarte 
interesantă, dar și presărată 
cu multe durități, suedezii au 
cîștigat cu 2—0 (1—0, 0—0, 
1—0), prin golurile înscrise 
de: Palmquistf în min. 3 și 
L. G. Nilsson în min. 57.

felul acesta, echipa

BELGRAD 19 (Agerpres). — 
După 9 runde, șahista româncă 
Elisabeta 
pe locul 
turneului internațional de la 
Belgrad. ~ 
puncte, primul loc fiind ocupat 
de Nana Aleksandria (U.R.S.S.) 
cu 772. După Polihroniade, în 
clasament . urmează Iovanovici 
(Iugoslavia), Malipetrova (Ce-

după ce a termi- 
clasica întrecere 
rutierul belgian

La două zile 
nat victorios 
Paris — Nisa, 
Eddy Merckx a reușit să domi
ne și cea de a 60-a ediție a 
cursei Milano — San Remo. El a 
parcurs cei 288 km în 6h 37:56,0 
(medie orară 43,423 km) fiind 
urmat la 12 sec. de un pluton 
alcătuit din de Vlaeminck (Bel
gia), Basso (Italia), Zandegu 
(Italia), Godefroot (Belgia). De 
reținu) că Merckx a mai cîști
gat această cursă în 1966 și 1967.

In C.C.E. la volei masculin
SOFIA 19. — în primul meci 

dintre echipele C.S.K.A. Sofia și 
A.Z.S Varșovia, pentru C.C.E. 
la volei masculin, victoria a 
revenit sportivilor bulgari cu 
3—0 (15—8, 15—3, 15—6). Retu
rul : 27 martie la Varșovia.

CICLIȘTI ROMANI

hoslovacia)—5 Va (1), Vreeken 
(Olanda)—5V3 etc.

In runda a 9-a, Polihroniade 
(cu piesele albe) a invins-o în 

, 59 de mutări pe Belamarici. 
Aleksandria a cîștigat la Mar- 
kovici, iar Gresser la Dobson. 
Partidele Katia Iovanovici—Bi- 
lek și Liliak—Malipetrova s-au 
întrerupt.

invitați la Turul Boemiei
PRAGA 19. — Federația ce

hoslovacă de ciclism face inten
se pregătiri în vederea cam
pionatelor mondiale, care vor 
avea loc între 15 și 24 august la 
Bmo. înaintea începerii cam
pionatelor mondiale, federația 
cehoslovacă va organiza între 
23 și 27 iulie o competiție pe 
etape în lungime de 757 km, de
numită „Turul Boemiei". La 
această cursă, au fost invitați 
cicliști din Iugoslavia, România, 
Olanda, Ungaria, Franța, Bel
gia, Suedia și alte țări. Pri
mul clasat va primi ca premiu 
din partea organizatorilor un 
automobil „Skoda“—1000.

măr de meciuri s-a încheiat 
înainte de limită. Rezultate teh
nice : semimuscă : C. Momoiu 
(Brăila) b.p. A. Ursulescu (Ca- 
raș Severin), P. Ganea (Bucu
rești) b. ab. 2 E. Lumezeanu 
(Craiova) ; cocoș : Șt. Molnar 
(Timișoara) b.p. A. Popa (Brăi
la) ; pană : I. Jipa (Brăila) b. 
K.O. 1 S. Intrigă (Caraș Seve
rin) ; semiușoară : I. Costin 
(Timișoara) b. ab. 1 N. Cazaciuc 
(Brăila), T. Popescu (Craiova) 
b. ab. 1 P. Damian (Caraș Se
verin). D. Miron (București) b.p. 
I Gîlcescu (Gorj) ; ușoară : I. 
Varga (Mehedinți) b. ab. 1 Șt. 
Bistriceanu (Teleorman), N. 
Deicu (Brăila) b.p. I. Borchescu 
(Caraș Severin) ; mijlocie u- 
șoară : V. Bute (Galați) b. ne- 
prezentare M. Mitroi (Craiova), 
S. Gheorghe (Brăila) b. ab. 2 
M. Crețu (Teleorman) ; mijlo
cie : I. Gheorghe (Brăila) și L. 
Sima (Caraș Severin) — desca
lificați. Astfel, partida dintre 
Gh. Constantinescu (Craiova) 
și V. Tecuceanu (București) de
vine finala categoriei. Semi
grea : P. Cîmpeanu (București) 
b. K.O. 2 Gh. Bunea (Brăila) ; 
grea : S. Panduru (Craiova) b. 
ab. 2 D. Bucur (Caraș Severin).

Pompiliu V1NTILA

manța din 1968, cînd ai cu
cerit primul titlu la seniori ?

— E foarte greu la catego
ria semiușoară. Goanță, Bă- 
doi, Paul Dobrescu și chiar tî- 
nărul Păpălău, sînt adversari 
care nu se menajează și nu 
menajează nici pe alții.

— Totuși, ai experiența J.O. 
din Mexic, unde, oricum, în
trecerile au fost mai dificile.

— Este adevărat, dar dacă 
sorții vor decide să-l întâlnesc 
de pildă încă din primul meci 
pe Mihai Goanță, vă imagi
nați ce plăcere...

— Polonezul Grudzien, u- 
nul dintre cei mai temuți bo
xeri ai categoriei semiușoară, 
va absenta (după cum proba
bil ai aflat) de la europene. 
Cum ai primit această veste ?

— Nu pot spune că m-a 
bucurat, deoarece aș fi vrut 
să boxez cu el, dar absența 
lui Grudzien mă va determi
na, firește, să mă gîndesc mai 
serios la o medalie. Insă, pînă 
nu mă liniștesc cu campiona
tul național, nu-mi voi per
mite această plăcere. In ziua 
de 13 aprilie (cînd sînt pro
gramate finalele naționalelor) 
voi ști dacă e cazul să visez 

medalie continentală.

VIITORUL HOCHEIULUI DEPINDE DE FORȚA 
VALOAREA GRUPEI

(Urmare din pag. 1)
B"

CALEIDOSCOP
UN GOL LA...

500 DE MECIURI !
Există jucători de fotbal care 

găsesc, mai mult sau mai puțin 
ușor, drumul spre porțile ad
verse. Există și alții, cărora le 
trebuie un timp îndelungat 
pentru a înscrie primul lor gol. 
Unul dintre aceștia este funda
șul dreapta al echipei engleze 
Sunderland, Cecil Irwin. El a 
înscris primul gol din cariera 
sa la începutul actualului se
zon, atunci cînd participa la al 
U-lea campionat și cel de-al 
250-lea meci.

„Recordul” în materie este de
ținut, însă, de Wilfred Milne, 
fundașul stînga al unei alte e- 
chipe britanice, Swansea Town. 
Înaintea ultimului război mon
dial, el a susținut 501 meciuri 
pînă cînd a înscris primul său 
col.'

amatori) deținut, de la 19 sep
tembrie 1956, de italianul Ercole 
Baldini, cu 46,394 km. El și-a 
comandat o bicicletă extrem de 
ușoară și va pleca, in acest 
scop, în octombrie, la velodro
mul Vigoreli din Milano. In aș
teptare, Bredy își menține con
diția fizică practicînd patinajul 
viteză după exemplul lui Jan 
Janssen și al altor cicliști olan
dezi sau scandinavi. El și-a pro
pus, de asemenea, să parcurgă 
la antrenăment 20 000 km pe bi
cicletă înainte de a ataca re
cordul lui Baldini.

FREVEDERE

PE
UN BUCATAR 

URMELE LUI BALDINI

bucătar belgian, ChristianUn ......................... ,
Bredy, în vîrstă de 27 de ani, 
și-a propus să doboare recordul 
mondial ciclist al orei (pentru

Sărituri speciale..;

(din sSport-inustrlerte“)

Un club de baseball din Tokio 
a asigurat picioarele jucătorului 
Hideo Iijima pentru suma de 
50 cTe milioane de yeni (150 000 
de dolari). Trebuie să se țină 
seama de faptul că Iijima este 
și recordmanul Japoniei în pro
ba de 100 m plat cu timpul 
de 10.11

MINISTRU
CONTRA DIPLOMAȚILOR
In fața unei mulțimi imense, 

pe stadionul din Nairobi, s-a 
desfășurat, recent, 
un meci de fotbal 
între echipele 
membrilor guver
nului Kenyan și 
selecționata diplo- 
maților străini a- 
flați în capitala 
Kenyei. Victoria a 
revenit miniștrilor 
cu 4—0. După
meci, președintele 
Jomo Kenyatta a 
înmînat o frumoa
să cupă căpitanului 
echipei cîștigătoare, 
Daniel Aron Moi 
— vicepreședintele 
republicii și minis
tru al afacerilor 
interne.

Încasările
fost destinate 
struirii unui 
tal.

au 
con- 
spi-
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cest sport să devină mult mai 
iute. Plătind pentru aceasta 
tributul de rigoare. Pe rafi- 
nații și conservatorii pucului 
îi va dezamăgi, poate, caligra
fia simplă cu care se operea
ză acum pe gheată, dar a- 
ceasta este realitatea...

Hocheiul a devenit luptă 
(dar nu bătălie!), cere un 
angajament fizic total, sacri
ficiu — dacă doriți. Acțiunile 
se desfășoară într-un ritm fan
tastic.

In general, la hochei — ca 
și la fotbal de altfel — se con
stată betonarea apărării, mo
tiv pentru care se marchează 
mai puțin decît altădată. Se 
șutează de asemenea mai pu
țin. Spre deosebire de fotbal, 
însă, în hochei deliciul îl con
stituie nu golul, ci jocul. Sche
mele tactice s-au modificat și 
ele, acum avem pe teren cinci 
jucători care sînt și apărători 
și atacanți, deopotrivă. Aceas
ta cere o pregătire fizică desă- 
vîrșită din partea jucătorilor 
și numai cei intr-adevăr aleși 
și-o pot însuși.

Sport al vitezei, hocheiul 
respectă și se supune docil

legilor implacabile ale mișcă
rii. Iată de ce eu îi prevăd 
un viitor și mai strălucit.

îndrăgostit incorigibil de 
acest sport, dl. Ahearne ne-a 
relevat în plus calități remar-

I ■

profesioniști, ca la te
nis, de pildă ? N-ar fi, 
oare, mai drept ca ierar
hia mondială a hocheiu
lui să se stabilească în 
întreceri deschise tu-

ti

(R. C.)

Trei decenii despart pe acești doi campioni olimpici de apogeul lor. 
Jesse Owens — multiplu laureat al Olimpiadei din 1936 — și Erhard 
Kellar — campion climpic de patinaj viteză la Grenoble — s-au întîl- 
nit la Miinchen, locul de disputare al viitoarelor J.O. Prilej pentru tînă- 
rul vitezist al gheții să ceară 
pistele de zgură.

CLUBUL CELOR 
„PESTE 100 000"

un

auFotbaliștii englezi care 
fost transferați contra sumei 
de 100 000 de lire sterline sau 
mai mult formează, într-un 
anumit fel, un club de elită. . 
Primul membru al acestui „club 
al celor peste 100 000“ este sco
țianul Denis Law, pe care Matt 
Busby l-a achiziționat, în urmă 
cu cîțiva ani, pentru Manches-

autograf celebrului său precursor pe

ter United, de la A.C. Torino, 
plătind 100 000 de lire. De atunci, 
lista membrilor „clubului” s-a 
îmbogățit cu numele lui Alan 
Ball, Mick Jones, Alan Briche- 
nall, Jim Baxter, Willy Mor
gan, Alan Clarke, Martin și 
Alan Evans. Recordul transfe
rurilor este deținut de Alan 
Clarke, pentru care, actualul său 
club, Leicester City, a plătit 
150 000 de tire.

CITITOR1LOR „SPORTULUI- :
Aștept cu mare interes să văd această grupă B la Bucu

rești anul viitor. Cred că va fi un minunat și interesant 
turneu, iar dorința mea este ca echipa României să 
facă treabă bună.

Cu cele mai bune urări, 
J. F. Ahearne

cabile de eseist, filozof și- 
profet al hocheiului, pentru 
care nu am găsit cuvinte spre 
a-i mulțumi. Din păcate, 
trebarea următoare a avut 
rul să-l indispună, ceea
— mărturisim sincer — 
am dorit. Dar, orice interviu— 
ca și o călătorie cu avionul
— prezintă riscuri. Așadar ;

— Socotiți posibilă 
(sau utilă) organiza
rea unor întreceri „o- 
pen”, intre amatori și

în- 
da- 
ce 
nu

turor mînuitorilor de 
crosă ?

— NU ! — a răspuns ferm 
dl. Ahearne. Hocheiul nu se 
poate compara cu tenisul, fi
indcă o singură țară, Canada 
îi furnizează pe profesioniști. 
După cum știți, in N.H.L., 
competiție profesionistă, joa
că, in general, tot canadieni. 
A amesteca aici noțiunile în
seamnă a degrada acest sport. 
Este vorba, la urma urmei, 
de două grupări absolut dis-

tinete, între care nu poate 
exista conciliere. Profesiona
lizarea mondială a hocheiului 
i-ar altera și — în ultimă ins
tanță — i-ar distruge sensul.

Nu prelungim discuția pe 
această temă, în ciuda rezer
velor și a replicilor pe care 
le avem, spre a nu-1 irita pe 
președinte. îi punem ultima 
întrebare :

— Cum apreciați ni
velul acestei grupe B, 
de la Ljubljana ?

— Admirabil ! Este exac t 
ce mi-am dorit. O divizie se
cundă tare, autentică, . și care 
— în timp — să poată săpa 
la temelie edificiul ierarhii
lor, riguros zidit, în care doar 
patru echipe reprezentative 
își dispută laurii. «După pă
rerea mea, viitorul hocheiu
lui depinde de forța și valoa
rea grupei B. Visez să trăiesc 
ziua cînd echipa Elveției, de 
pildă, sau a României va a- 
menința titlul suprem; cînd, 
pe acest mirific patrulater de 
gheață, vor fi bulversate pro
nosticurile ; cînd hocheiul ca 
și fotbalul va furniza mari 
surprize. Dar, din păcate, sînt 
se pare prea bătrîn...

I-am mulțumit domnului 
Ahearne pentru amabilitate, 
pentru pasiunea pe care a 
pus-o în cuvintele sale • și 
ne-am propus o revedere anul 
Viitor, la București.

— Voi veni cu multă plă
cere în capitala României. Am 
deplina convingere că vom 
asista la un moment de virf, 
spectacular, tehnic, valoric șl 
organizatoric al disputei în 
grupele B și C care sînt cele 
mai

în 
Ligii 
avut 
cititorilor „Sportului1 
amabile cuvinte, Le reprodu
cem.

apropiate inimii mele. 
încheiere, președintele 

europene de hochei a 
gratitudinea de a adresa 

“ cîteva

1

• fotbal pe glob « fotbal

Aseară, la Budapesta, Ujpesti 
Dozsa a susținut partida re
vanșă cu Leeds United în ca
drul Cupei orașelor tîrguri la 
fotbal. Victoria a revenit gaz
delor cu 2—0 (1-0) în tur 1—0 și 
astfel Ujpesti Dozsa s-a califi
cat în semifinalele acestei com
petiții.

Jocul nu s-a ridicat la o va
loare deosebită datorită terenu
lui greu care a împiedicat exe
cuțiile tehnice. Din această cau
ză nivelul spectacular al parti
dei a lăsat de dorit, dar el a 
fost compensat printr-o luptă 
deosebit de îndîrjită în special 
în careurile celor două porți. în 
prima repriză, gazdele au domi
nat, dar au irosit foarte multe 
ocazii.

Acționînd pe contraatac, 
fruntașa campionatului englez a 
periclitat poarta gazdelor, dar 
fundașii maghiari, atenți, au a- 
coperit bine buturile apărate de 
Szentmihaly. După pauză gaz
dele au jucat mai bine și, după 
o serie de atacuri. Bene este 
oprit neregulamentar în careu 
de fundașul Madeley. Arbitrul 
acordă penalty, pe care Soly-

mossi il transformă (min. 64). 
Nouă minute mai tîrziu, Bene 
marchează al doilea

Arbitrul Siebert 
condus echipele :

UJPESTI DOZSA 
haly — Kaposzta,
Nosko, Bankuti, Dunai III, G6- 
rocs, Zsambo, Fazekas, Bene, 
Dunai II.

LEEDS 
Lumdsen, 
Bremner,
fitt, Jones, Giles, Gray.

gol.
(R.F.G.) a

: Szentmi- 
Solymossi,

UNITED : Spraka - 
Madeley, Cooper, 

Hunter, Lorimer, Bel- Dunai II (Ujpesti Dozsa) în 
tricou de culoare închisă.

Finala C.M. de fotbal este programată

la 21 iunie 1970
Comitetul de organizare a tur

neului final al celui de-al 9-lea 
campionat mondial de fotbal, care 
va avea loc în 1970 la Mexic, a 
confirmat programul competiției. 
Festivitatea de deschidere va avea 
loc la 31 mai, pe stadionul Aztec 
din Ciudad de Mexico. Meciurile 
din cadrul celor patru grupe se 
vor disputa în zilele de 2, 3, 6, 7, 
10 șl 11 iunie, sferturile die finală 
la 14 Iunie, semifinalele la 17

iunie, meciul pentru locul trei la 
20 iunie, iar finala pentru titlul 
mondial la 21 iunie.

Federația mexicană de fotbal a 
anunțat că emblema campionatu
lui mondial din 1970 va fl o minge 
de fotbal (în alb șl negru), sub 
care va apare inscripția „Mexico- 
1970“, scrisă cu aceleași caractere 
folosite cu prilejul Olimpiadei din 
1968.
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