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ANCHETA Sportul Campionatul de hochei

PRIORITATE ATLETISMULUI! Duritățile abundă
A

IN DISCUȚIE: prima școală 

a atletismului românesc

Răspunde la intrebările redacției prof. VLADIMIR SIMIONESCU - 

președintele comisiei de juniori și tineret din cadrul F. R. A., 
inspector in Ministerul învățâmintului

Tn continuare, la ancheta inițiată de ziarul nostru răspunde 
la cele 5 întrebări prof. VLADIMIR SIMIONESCU — președintele 
comisiei de juniori și tineret din cadrul F. R. Atletism, inspector 
în Ministerul învătămîntului.

POIANA BRAȘOV, 21 (prin telefon, de la trimisul nostru). După două 
zile de ninsoare și viscol, vineri după-arniază cerul frumoasei noastre 
stațiuni montane s-a luminat și astfel etapa a 3-a a ultimei manșe a 
campionatului de hochei s-a desfășurat în condițiuni normale.

în deschidere a avut loc un meci decisiv. în luptă cu Agronomia 
Cluj, pentru evitarea barajului, și în vederea menținerii In prima gru- 

Fetrol-Geologie București și-a jucat ulti-

întrebare: Realitatea ates
tă că grupele de atleți ale 
Ș.S.A. au o alcătuire etero
genă. Considerați că această 
stare de lucruri asigură acti
vității o desfășurare normală 
sau că ar fi necesar să se cre
eze grupe de probe ?

Răspuns : Este adevărat că 
școala de atletism creată prin 
comasarea celor trei secții e- 
'xistente în cadrul școlilor 
^sportive din Capitală, prezin
tă, la ora actuală, caracteris
tici de „heterogenie", prin fap- 
ftul că menține la aceiași pro
fesori (antrenori) și chiar în 
(aceleași grupe atleți speciali
zați în probe diferite. Perso
nal, consider că această situa
ție nu poate fi menținută — 
țn totalitate — în activitatea 
viitoare a școlii. Practica mon- 
Bială și, chiar mai convingă
tor, experiența unor secții pu
ternice de atletism din țara 
noastră, a unor antrenori, do
vedește că specializarea antre
norilor pe probe (și lucrul 
specific în această direcție) 
prezintă garanția unei activi
tăți calitativ superioare, cu 
repercusiuni pozitive în pro
gresul sporturilor și al per-

formanțelor. în consecință, 
grupele de avansați ale școlii 
vor fi restructurate chiar după 
primele concursuri de impor
tanță în aer liber și sînt con
vins că aparentele «pierderi 
personale* ale profesorilor și 
antrenorilor respectivi fși vor 
găsi compensație în munca ca
litativ superioară ce o vor 
desfășura în viitor. Trebuie să 
fie clar pentru toți un lucru: 
crearea condițiilor favorabile 
lucrului specializat pe probe 
a fost mobilul hotărîtor care 
a condus Ia înființarea școlii 
de atletism. Numai în acest 
mod școala va putea să arate 
că și-a făcut datoria față de 
atletismul românesc.

L Prin
lor, după un anumit număr 
de ani — îndeobște atunci 
cînd depășește virsta juniora
tului — atletul părăsește 
Ș.S.A. Școala, profesorii el 
trebuie să se îngrijească de 
viitorul sportiv ai foștilor lor 
elevi ? Sînt statornicite rela
ții intre profesorii școlii șl 
antrenorii cluburilor cu secții 
de atletism ?

R. Școala de atletism tre
buie să se gîndească la viito-

rul 
lor 
Pe 
tă ordine de idei, cunosc și a- 
predez preocupările profeso
rilor și conducerii școlii de 
atletism pentru crearea con
dițiilor de continuare a per
fecționării efietioe și pentru 
continuarea studiilor de către 
fiecare atlet care va absolvi 
școala de bază sau care va în
cheia perioada junioratului. 
Apreciez ca pozitivă — in a- 
ceastă direcție — legătura care 
se creează în acest scop între

atieților, la valorificarea 
atit pe plan atletic, cit și 
plan profesional. înaceas-

(Continuare tn pag. a 2-a)

pă a campionatului național, 
ma carte. Eforturile studen
ților bucureșteni. care multă 
vreme au acționat de Ia egal 
la egal cu adversarii lor. 
au fost irosite de portarul 
Talmazan, care a primit trei 
goluri absolut parăbile. Scor 
final 5—1 (2—1, l—O. 2—O) 
pentru Agronomia. Au mar
cat : Santa. Dibemardo, Ti
mar, Trăușan. Ecrbath, res
pectiv, Ionescu.

O constatare se impune. Ne 
așteptam la o luptă sportivă 
corectă, în care să triumfe 
echipa cea mai bună. Din 
păcate, am reținut mai mult 
duritățile excesive și actele 
de indisciplină. N-am înțeles 
de ce arbitrii (C. Sgincă și 
M. Besneanu) au închis ochii 
și și-au astupat urechile Ia 
repetatele apostrofări, injurii

DUMINICA

forța împrejurări-

Duminică dimineața, moto- 
erosiștii noștri fruntași se vor 
prezenta din nou la start. La 
Moreni, în organizarea asocia
ției sportive Victoria și a Con
siliului orășenesc pentru edu
cație fizică și sport, se va des
fășura etapa a doua a con
cursului republican de moto- 
cros. Deci, prilej de confirma
re a bunei pregătiri pe care 
unii alergători au dovedit-o la 
Văleni și de reabilitare a celor 
care și-au cam dezamăgit su
porterii la primul concurs al 
anului.

întrecerile de Ia Moreni sînt 
importante și din alt punct 
de vedere : săptămîna viitoare 
biroul federal urmează să se 
pronunțe asupra sportivilor

care vor reprezenta țara la a- 
propiatele concursuri interna
ționale de amploare.

în consecință, 
ke dueluri cu 
jase împingeri.

MECIURILE DE ASTAH

DINAMO — PETROL 
GEOLOGIE BUCU
REȘTI și STEAUA — 
AGRONOMIA CLUJ

(4—2, 2—1, 2—0). Au marcat: 
Calamar (3), Varga (2), Fodo- 
rea, Sgincă, Bucur pentru 
Steaua, respectiv Csiszer, L 
Szabo și Krausz.

Tr. IOANÎȚESCU

DAN CRISTEA PE LOCUL 8 
LA MARELE PREMIU MAURIENNE!

în stațiunea franceză La Toussuire au început 
întrecerile pentru cel de al XII-lea Mare Premiu 
Maurienne la schi (probe alpine). In cursa de sla
lom special victoria i-a revenit lui C. Neureuther 
(R. F. a Germaniei), cu timpul de 103,29. L-au ur
mat în clasament francezii J. Melquiond și B. Or- 
cel cu 103,94 și, respectiv, 104,36, italianul M. Ște
fani cu 104,49 și francezul J. L. Ambroise cu 104,64. 
Schiorii români DAN CRISTEA și VIRGIL BRENCI 
au avut o comportare excelentă, ocupînd locurile 
8 cu 106,51 și, respectiv, 11 cu 107,17.

Astăzi-cele cinci finale
în campionatul de tenis de masă

Speranțele scrimei noastre re
petă nenumărate fraze de arme, 
sub ochiul exigent al antreno
rilor, tn vederea campionate
lor mondiale de tineret, care 
se cor desfășura la Genova 

Intre 4 și 7 aprilie 
Fotoi A. NEAGU

Pavel Nedelcea (dreapta) a fost 
unul dintre cei mai buni boxeri 
români în meciul cu Algeria. 
Iată-1 in disputa cu Rahmani Ab- 
delkader. Luni seara, Nedelcea va 
evolua în partida București — 
Berlin.

Foto : T. MACARSCHI

CONCURSUL AVIATIC
DIN SUBTERAN• ••

SLANIC, 21 (prin telefon de la 
trimisul nostru). O imensă sală; 
săpată în stînca de sare, găzdu
iește în aceste zile — prin ama
bilitatea minerilor — campionate
le naționale de micromodele. Lo
cul unde se desfășoară întreceri
le Mina lui Mihal, se află — 
am putea spune — in „centrul" 
orașului Slănic-Prabova, dar la 
peste 120 de metri adincime ! Se 
folosește, deci, ca mijloc de 
transport, „colivia", și nimeni nu 
se poate plînge că deplasarea în 
comun la startul competiției nu 
se face extrem de... rapid. In 
schimb, foarte lent coboară aero
navele aflate in concurs. Spre sa
tisfacția, Insă, a pasionaților com
petitori, care — urmărind eu e- 
moție zborurile grațioase și cu
rajoase ale acestor mini-pirațl al 
văzduhului — țin pumnii strînși 
pentru ca suplele lor micromode
le să evolueze cit mai mult în 
aer, Întrecerea respectivă fiind 
o probă de durată. Așadar, fap
tul că aceste uriașe aparate de 
zbor (unele au o suprafață por
tantă ce depășește mărimea unei 
batiste bărbătești !) stau dt mal 
mult în aer, bucură. Micromode-

AGENDA EUROPENELOR DE BOX
{• Ultimele verificări internaționale

Gheorghe Ene: „Pînă la titularizare mai am"
!• Să fie Vasile Ivan numai modest ?
L> Știri... Știri... Știri.» Știri...
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Iul, bunăoară, al juniorului Aurel 
Popa de la Voința Tg. Mureș a 
ținut să aterizeze abia după 23 
de minute și 13 secunde, obținînd 
cel mat bun timp ai primei zile 
de concurs. Și, bineînțeles, pen
tru concurent norma tehnică 
pentru titlul de maestru al spor
tului care este de 22 de minute. 
Rezultate excepționale (după șl, 
mal ales, pentru primele două 
lansări) au înregistrat și sportivii 
Mihai Teut (Voința Tg. Mureș 
— 22:40), Nicolae Berman (Oțelul 
Galați — 22:22), Otto Hintz (Voin
ța Tg. Mureș — 21:45), precum și 
o întreagă pleiadă de tineri ml- 
cromodeliști pe ale căror foi de 
concurs au fost consemnate evo
luții de peste 20 de minute.

Firește, este doar începutul (se 
pare că sportivii slnt in formă), 
concursul dînd dreptul fiecărui 
participant la 6 lansări (și ulti
mele sînt. de obicei, cele mal 
bune). Oricum. Întrecerea pasio
nează. este ridicată din punct de 
vedere tehnic și — firește — cei 
mai bine pregătiți vor ciștiga. 
Deocamdată. In plutonul fruntaș 
al clasamentului neoficial pe e- 
chlpe se află formațiile Oțelul 
Galați, Voința Tg. Mureș șl Gri- 
vița Roșie. La sfirșitul întreceri
lor, partidpanții la această edi
ție jubiliară — a X-a — a cam
pionatelor naționale de micro- 
modele (desfășurate in subteran) 
vor face unele tentative de dobo- 
rire a recordurilor republicane. 
După care, duminică și luni, in 
compania unor valoroși sportivi 
străini — vom asista la întrece
rile ediției 1969 a campionatelor 
internaționale de micromodele ale 
României.

Vasile 7OFAN

C. Macovei l-a învins pe V. Sindeanu, iar Carmen Crișan 

pe Magdalena Lesai

DISTINCȚII SPORTIVE ACORDATE LUPTĂTORILOR
® Gheorghe Berceanu (Eledro-

putere Craiova) și Cornel

Turturea (Dinamo București)

maeștri emeriți ai sportului

® Nicolae Neguț (Steaua) -
-----, —

maestru al sportului

Ieri, la prînz, a avut loc Ia 
sediul C.N.E.F.S. festivitatea 
da decernare a distincțiilor 
sportive acordate unor luptă
tori români care au obținut 
rezultate deosebite la recen
tele întreceri ale campionate-

■ mondiale disputate la Mar 
cri Plata (Argentina).

' ovarășul Anghel Alexe, 
antele Consiliului Națio- 

:entiu Educație Fizică și 
, a înmînat luptătorilor 

. eorghe Berceanu (locul I la 
Mar del Plata, la categoria 
48 kg) și Cornel Turturea (me
dalii de argint la ultimele 
două ediții ale campionatelor 
mondiale, categoria 52 kg) di
plomele și medaliile titlului de 
naeștri emeriți ai sportului.

Antrenorul emerit Ion Corneanu, Gh. Berceanu, N. Neguț și 
C. Turturea (de la stingă spre dreapta)

Nicolae Neguț (locul III la 
C.M. din Argentina — catego
ria 90 kg) a fost distins cu 
titlul de maestru al sportului.

Cu acest prilej, tovarășul 
Anghel Alexe i-a felicitat căl
duros pe luptători, urîndu-le 
noi succese în activitatea vii
toare.

Tînărul Gheorghe Berceanu, 
în vîrstă de 19 ani, a mulțu
mit. în numele celor distinși 
cu titluri sportive, angajîn- 
du-se că luptătorii vor depune 
eforturi sporite pentru a ridi
ca și mai sus prestigiul spor
tului românesc.

Desigur, nivelul tehnic al 
multora dintre competitorii 
de acum (numeroși juniori) 
ai campionatului național de 
tenis de masă nu atinge o 
treaptă superioară compara
bilă cu cea a unora dintre 
concurenții din urmă cu 
cițiva ani. Și faptul este poa
te explicabil, ținind seama 
de tinerețea participanților. 
Dar publicul care urmăreș
te întilnirile din sala Flo- 
reasca a avut totuși satis
facția să asiste la o serie de 
partide deosebit de dispu
tate in care jucătorii s-au 
întrecut cu ardoare, făcind 
deseori o adevărată risipă de 
energie. Bunăoară, victoria 
juniorului Cornel Macovei 
asupra experimentatului Vir
gil Sindeanu a fost primită 
cu aplauze, atit pentru suc
cesul in sine cit și pentru 
maniera în care el a fost 
obținut (acțiuni ofensive bi
ne conduse).

Și Carmen Crișan a avut 
o comportare meritorie. Ea 
s-a calificat in finala pro
bei de simplu femei, învin- 
gînd-o pe temuta ei rivală, 
arădeanca Magdalena Lesai. 
Proaspăta reprezentantă a 
C.S.M. Cluj a știut — de 
data aceasta — să-și păstre
ze cumpătul și deși meciul

părea la un moment dat 
compromis. Crișan și-a re
venit și a ciștigat in prelun
giri. In setul decisiv, ea a 
condus cu 19—15. Ia 19—17 
s-a aplicat regula activizării 
și Lesai a avut mecibol : 
20-19. Intr-un final pasio
nant. eleva antrenorului e- 
merit E. Paneth s-a detașat 
cu cele două puncte (24-22) 
necesare victoriei.

Astăzi, programul începe 
la ora 8.30. iar in jurul orei 
prinzului vor fi cunoscuti 
noii campioni individuali ai 
României.

C COMARNISCHI

Rezultate tehnice, simplu 
bărbați, turul II : Giurgiu- 
că — Teodor 3—0, Ancei — 
Constantinescu 3—0, Senti- 
vani — Boboci că 3-0, Bodea
— Turoczi 3—0, Luchian — 
Stamatescu 3—0, Teodorescu
— Iovan 3—0, Covaci — Si
min 3—2, Doboși — Gheor
ghiu 3—0, Dumitriu — Papp 
3—0, Ovanez — Bildea 3—1, 
Rethi - Kurko 3—0, Antal — 
Suciu 3—0, Sindeanu — Si- 
mandan 3—2, Panait — De- 
mian 3—2. Lazăr — Răceles- 
cu 3-2 ; optimi : Giurgiucă
— Ancei 3—0, Dumitriu — O-

vanez 3-0. Rethi — Lazăr 
3-0. Covaci — Antal 3—2, 
Sentivani — Bodea 3-0, Do
boși — Panait 3-0, Luchian
— Teodorescu 3—0. Macovei
— Sindeanu 3—2 ! ; sferturi 
de finală : Giurgiucă — Sen
tivani 3—0. Rethi — Dumi
triu 3—1, Doboși — Macovei 
3—0. Covaci - Luchian 3—0.

Simplu femei, optimi : A- 
lexandru — Alexandrescu 
3-0. M. Corodi — Stoian 3-0, 
Tomescu — Toma 3—1, Ivan
— Tothfaluși 3—1, Crișan — 
Coman 3-0. H. Corodi — 
Căruceru 3—1, Babiciuc — 
Lunțeanu 3—0, Lesai — Con- 
dicaru 3—0 ; sferturi de fi
nală : Alexandru — M. Co
rodi 3-0, Ivan — Tomescu 
3—0. Crișan — H. Corodi 3—0, 
Lesai — Babiciuc 3—0 ; se
mifinale : Alexandru — Ivan 
3—0. Crișan - Lesai 3—2, 
Dubln mixt, sferturi de fi
nală : Alexandru, Doboși — 
Bolboacă, Simandan 3—0, 
Lesai, Covaci — Babiciuc, 
Bodeac 3—2, M. Corodi, Re
thi — Ivan, Luchian 3—2, 
Crișan, Giurgiucă — Feld
man, Sindeanu 3—1 ; semi
finale : Alexandru, Doboși
— Lesai, Covaci 3—0, Crișan, 
Giurgiucă — M. Corodi, Re
thi 3-0.

AVERTISMENT I'

T
oată prețuirea pentru străluci-1 
tul succes repurtat de luptătorii | 
români la recentele campio
nate mondiale din Argentina II 
încă o dată se cuvine făcută | 
mențiunea că bilanțul general 

realizat de echipa ROMÂNIEI la Mari 
del Plata este cel mai valoros din în-| 
treaga istorie a sportului luptelor din 
țara noastră.

Există, deci, multe și pe deplin justi-l 
ficate motive de bucurie. Dar, ar fi, 
fără îndoială, greșit dacă strălucirea I 
medaliilor ar amina sau, și mai grav, | 
ar anula analiza lucidă, la fel de exi
gentă ca în alte prilejuri, a contribu-1 
fiilor individuale la această perfor-1 
mantă de prestigiu.

Este nevoie să se facă acest lucru I 
pentru că (faptul n-a scăDat desimir • 

numai ■ 
excep-1 
nivphif • 

epusinau-ie eniar, ■ 
echipa României. I 
rtCAct ndevrlr I ■ 

:e cu vederea | 
participat nu-1 
i, ceea ce a *I 

I 
i 
I 
I 
I

ȘCOLARII ÎȘI DESEMNEAZĂ CAMPIONII LA SCHI
POIANA BRAȘOV, 21 

(prin telefon, de la trimisul 
nostru). Peste 200 de concu- 
renți din diverse centre ale 
țării se întrec în finala cam
pionatului republican de 
schi al școlilor sportive. In 
probele de fond, lupta pen
tru cucerirea titlurilor s-a 
dat între reprezentanții șco
lilor din Gheorghieni, Rîș- 
nov și Vatra Dornei. Traseul 
foarte bine amenajat și ză

pada excelentă au facilitat 
obținerea unor rezultate mul
țumitoare în ur a unor 
dispute dirze

COPII (f) 2 km : 1. Elza 
Simion (Gheorghieni) 9,43, 
2. Cornelia Mitelu (V. Dor
nei) 9:55, 3. Maria Andrei 
(Rișnov) 10:02; COPII (b)-3 
km : 1. Z. Farcaș (Gheorghi
eni) 13:58, 2. D. Cerceza (V. 
Dornei) 13:59, 3. D. Brezean

(Rișnov) 14:01, JUNIOARE 
MICI—3 km : 1. Lămiița
Gheorghese (Rișnov) 12:41, 
2. Iuliana Pața (V. Dornei) 
13:00, 3. Hoinol Lasko
(Gheorghieni) 13:22 ; JU
NIORI MICI-5 km : 1. I. Tu
dor (Rișnov) 17:59, 2. F. Fo- 
rika (Gheorghieni) 18:30, 3. 
E. Mathe (Gheorghieni) 
18:37 ; JUNIOARE MARI- 
5 km : 1. Georgeta Bănceu 
(Rișnov) 22:32, 2. Georgeta

Bârăscu (Rișnov) 22:37, 
3. Maria Cioboată (Toplița) 
23:63 ; JUNIORI MARI— 
10 km : 1. Gh. Birsan
(Gheorghieni) 37:24, 2. P. 
Chirilus (V. Dornei) 38:03, 
3. V. Tandea (Petroșeni) 
43:01.

Simbătă se desfășoară 
probele de ștafetă și sla
lomul uriaș.

Tr. ANDRONACHE
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pentru, că (faptul n-a scăpat desigur 
opinjei sportive) la Mar del Plata numai 
luptătorii de la greco-romane, cu ( 
țiile cunoscute, au onorat la nivelul 
așteptărilor, uneori depășindu-le chiar, 
selecționarea lor in c±:~_ "c...*..î.' 
Trebuie spus limpede acest adevăr I

Firește, nu se poate trece cu vederea 
faptul că la „lioere* au |_ 
mai doi luptători români, __ _
micșorat din start posibilitățile de afir
mare. Tot așa cum nu trebuie neglijată 
indisponibilitatea de ultim moment a 
lui Ștefan Stîngu, candidat la una din 
medaliile campionatelor.

La Mar del Plata, luptătorii de la 
„libere au decepționat însă I P. Coman 
a evoluat, chiar în condițiile unei tra
geri la sorți defavorabile, neașteptat de 
slab, pierzînd — la tuș (! ?) șj la puncte
— cele două meciuri susținute. Aceeași 
decepție a produs-o și Fr Bolla care, 
după un început bun, dar neconclu- 
denț, avînd în vedere valoarea adversa
rului, a suferit două înîrîngeri conse
cutive — prin descalificare (I ?) și la 
puncte.

Comportarea celor doi luptători ro
mâni — de la Coman se aștepta chiar 
o medalie — se cuvine, desigur, atent 
analizată. Rezultatele de la Mar del 
Plata au constituit — în ciuda oricăror 
alte posibile explicații — un prim aver
tisment căruia sîniem convinși că fede
rația de specialitate îi va acorda toată 
atenția cuvenită.

Ar trebui, poate, chiar mai mult, 
raptul ca, respectîndu-se criteriile judi
cios elaborare de biroul federal (va
loare actuală, perspective s.a.) nu au 
putut fi selecționați decît doi, sau trei
— dacă este avut în vedere și Șl, Stîngu
— luptători pentru întrecerile la .libe
re spune, desigur, multe. Mai ales că, 
așa cum „SPORUL* și-a informat citi
torii la timpul cuvenit, Fr. Bolla a fost 
inclus în echipă în ultimul moment.

lată de Ce pare mai utilă, de eficiență 
sporită, o discuție core să nu se rezume 
la interpretarea rezultatelor celor doi 
sportivi la C.M ci, pornindu se de-aici, 
să dezbată problemele de bază din 
acest sport : numărul și mai ales activi
tatea și valoarea secțiilor, munca de 
selecție și pregătire din cluburi și aso
ciații, măsurile de râspîndire a lupte 
lor libere in centrele cu tradiție în 
puternicele școli profesionale ele.

Este încă timp — desigur, nu prea 
mult — pînă la campionatele europene 
și, mai ales, pînă la Jocurile Olimpice 
pentru ca luptele libere sa atingă rit
mul afirmării internaționale pe care, la 
Mar del Plata, reprezentanții la greco- 
romane l-au ridicat peste toate așteptă
rile, la nivelul unei autentice școli spor
tive românești.

Dan GARLEȘTEANU

un prim avar-
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MERCKX

D
Iată: tnfr-o seară, după o eta
pă in Paris—Nisa, Eddy cere la 
restaurant un ceai cu lămtie. 
Încă doi băieți din echipa sa 
comandă tot ceaiuri cu lămlie. 
După un sfert de oră se aduce 
primul ceai. Unul din cei doi 
coechipieri ia ceașca — Mer-

orgoliul lui încă nu « terori- 
zant, Merckx încă nu a ajuns 
un dictator, un stăpîn, primul 
la mîncare, primul la idee, pri
mul la poruncă, „ti lipsește o 
anumită maturizare, dar asta va 
veni cu timpul”... apreciază an
trenorul Drissens, cel care-l

Nr. 491 (5925)

Se apropie ora cînd actorii zăpezilor 
vor părăsi scena competițiilor, ora cînd 
luminile rampei se vor stinge una cite 
una peste festivalul sporturilor de iarnă, 
lăsînd în urmă fumul amintirilor, spe
ranțele viitoare, învățămintele și. mai 

presus de toate, nădejdea noastră a tuturor celor ce prac
tică, organizează, comentează sau doar privesc sporturile ie 
iarnă. încă n-a sunat ceasul socotelilor. Totuși. în acestiarnă. încă n-a sunat ceasul socotelilor. Totuși. în 
sfirșit de sezon, iată cîteva din problemele care im: vin in 
minte, aspecte care reclamă în permanență atenția ori
care se îngrijesc de propășirea schiului i

1. S-a scris mult și se cu
noaște în general că valoarea 
unui sport este determinată 
în final de baza lui de ma
să, de criteriile tot mai ri
dicate ale selecției, de pre
gătire. Schiul nu este un 
sport citadin ca marea ma
joritate a celorlalte. El 
practică în decor montan și 
presupune o deplasare de la 
școală, facultate sau locul de 
muncă spre una din stațiu
nile de iarnă. Consider ab
solut inutil să pledez pentru 
aportul de sănătate, educație, 
voință, călire și personalitate 
pe care-l reprezintă schiul 
pentru tineret, este un lucru 
pe care astăzi toată lumea 
î) recunoaște. Schiul, ea ori
care alt sport de altfel, nu 
trebuie să stînjenească forma
rea profesională și intelec
tuală a adolescentului, nu 
trebuie să sustragă pe elev 
sau student de la obligațiile 
școlare. De aceea.cred că tre
buie găsite soluții care să lege 
organizatoric mai strins prao- 
tica schiului — la nivelul 
masei — de școală.

2. La nivelul schi

celor

se
I

:e 
performanță, niciodată între
cut țara noastră nu a avut 
a ti tea hoteluri, cabane, pirta 
noi și mijloace mecanice de 
urcare. Și totuși. în această 
fază materială deosebită — 
în mod paradoxal — schiorii 
nu găsesc îr.eă modalitatea de 
a beneficia de condițiile unei 
pregătiri sportive excepțioca- 
îe, comparabile, ți sub acest 
aspect, nu numai a! rezultate
lor, eu adversarii lor străini. 
Schiorii în pregătire «ni tra
tați ca oricare turist sau vizi
tator ocaziona'.. Nu beneficia
ză de anumite priorități si 
gratuități sau reduceri de ta
rif care s-ar impune de ia 
sine, problemă rezolva’ă de 
mult în alte țări. In timpul 
sezonului competțienal mtem 
și Internațional. In prhxipo- 
lele stațiuni — cu dotare spe- 
eială — sint găzduite Jeturi ți 
echipe masive dta alte dt»- 
pline sportive aflate ir. refa
cere. tranziție, vacanță seu 
pregătire, dar cere btomeoză

locurile limitate din aceste 
stațiuni și care după părerea 
noastră ar trebui destinate în 
specia! schiorilor. Să fie oare 
imposibil să găsim un .modus 
vfrsendi* 7 Oare îr.t.r-edevăr 
interesele altor sporturi sau 
ale turismului să fie într-un 
conflict de necondiiat cu in
teresele schiului de perfor
manță 7

3. Dintre sporturile zăpezii 
unele discipline cum ar fi bo
bul, biatlonul s-au consacrat 
pe plan continental sau mon
dial chiar. Altele, cum ar fi 
probele alpine sau chiar fon
dul prin rezuîtatele obținute, 
dar mai ales prin capacitățile 
oamenilor, anunță perspective 
ce-se in viitorul apropiat; în 
alte discipline — in schiul fe
minin ți sărituri — trebuie să 
perseverăm pentru a recupe
ra răminerea in urmă față de 
alte țări, cu acea credință 
sportivă alcătuită din eforturi 
ți răbdare. E timpul însă ca 
toete dlsciplInele iernii să fie 
stimulate și susținute în mod

4. Unele discipline ale ier- 
rtii au nevoie de completarea 
baze- materiale: trambuline 
de aporii din plastic, schi- 
___cegajarea unor pîrtii etc. 
Dacă este cna de făcut, să 
începem de acum. Să nu aș- 
tep im sem.-ele pe care r.i le 
va da iama următoare, oc- 
uxn br»e-noiembrie viitor. O-
rd îr.țetepc iți fare vara sa-

e 16 ani — zic spe
cialiștii — nu s-a mai 
văzut așa ceva: An
quetil, ajuns fi de
pășit într-o cursă 
contracronometru de

un om care pleacă cu un mi
nut și jumătate în urma lui. 
Televiziunea franceză socoteș
te scena un „document istoric". 
Omul acela „istoric" e Eddy
Merckx care la trei zile după 
triumful In Paris — Nisa cîști- 
gă pentru a treia oară Milano — 
San Remo. In timp ce Poulidor 
și Anquetil amurgesc și Van 
Looy intră in seara carierei, 
ciclismul descoperă un soare 
nou — Merckx. Ca în cazul 
marilor tineri scriitori — cri
tica îi caută maeștrii și repe
rele : orgoliu monstruos la ni
velul lui Coppi, Van Looy și 
Anquetil, voință comparabilă cu 
cea a lui Coppi, vervă demnă 
de Bobet, îndrăzneală tip Ku- 
bler, spirit de sinteză anque- 
tilist. Sîntem tn plină cronică 
de artă. Ce n-are Merckx — 
„lipsurile", cum s-ar spune.

ACTU A
Prezente românești

> ■>

la ,,Trofeo dei

Cristina Balaban, Anca An
drei și Nicoleta Ștefănescu vor 
lua astăzi și mîine startul in 
întrecerile tradiționalului 
concurs de înot dotat cu ,.Tro- 
fco dei navigli", programat in 
bazinul de 25 m al clubului 
Canotieri din Milano.

LENINGRAD-BUCUREȘTI

LA HALTERE
Echipa de haltere a munici

piului București a plecat la 
Leningrad, unde va intîlni du
minică puternica reprezentativă

PRIORITATE ATLETISMULUI!
(Urmare din pag. I)

școala de atletism și clubul 
atletic universitar din Bucu
rești.

I. Activitatea profesorilor 
de educație fizică este jude
cată prin prisma unui barem 
de punctaj (grupa de perfor
manță) și a numărului de în
cepători pe care ii au în pre
gătire. Fe această bază sini 
afectate și orele din program. 
Socotiți că este suficient de 
bine înțeleasă rațiunea care 
a stat la baza acestei hotărîri, 
că punerea ei în practică nu 
aduce unele prejudicii proce
sului instructiv-educativ ? Și, 
în concordanță cu aceasta, cre
deți că sistemul de recompen
sare a antrenorilor și profe
sorilor care depistează și pre
gătesc, pînă la un anumit ni
vel, sportivul, este echitabil ?

R. Consider câ sistemul de 
încadrare a profesorilor (an
trenorilor) cu grupe de avan
sați (după un punctaj expe
rimental) și grupe de începă
tori (cu indicatori numerici) 
corespunde scopului școlii și

profesorul lși selecționează o- 
cele competiții care farovizea- 
ză cel 
muncii 
care îi 
caz, nu 
cursuri
Totul trebuie făcut 
mi ta te

mai bine verificarea 
sale șl a sportivilor pa 
pregătește, în nici un 
încurajez fuga de con- 
și nici goana după ele. 

în confor- 
reale.cu nevoile

anchetei

A

In
noastre
șurile primite de la prof. CA- 
MIL MORTUN, prof. VASILE 
DUMITRESCU și ZAHARIA IG- 
NIȘCA — antrenor.
—

continuarea 
vom publica râspun-

ckx, întunecat nu-i spune ni
mic și-l lasă să bea înaintea sa. 
„Cu Van Looy sau Bobet, o a- 
semenea atitudine era de ne
conceput..." — apreciază spe
cialiștii. Merckx încă nu are 
șelari eonștienți, Merckx încă 
nu impune ascultarea și frica,

conducea altă dată
Looy. 11 cred: ca la orice mare 
tînăr scriitor, maturizarea va 
verii la Merckx cînd va ști din- 
tr-o privire să-l facă una cu 
pămîntul pe cel ce-ar îndrăzni 
să bea ceaiul înaintea sa. Chiar 
dacă nu va mai cîștiga nici o 
cursă — atunci va fi matur.

TACCOLA
n timp ce la Palermo 
trei sute de agenți și ca
rabinieri apărau vestia
rele tn care se îmbrăcat! 
j'ucăiorii lui Napoli, după 
meciul cîștigat cu 3—2

printr-un penalti acordat de dl. 
Sbardilla într-o clipă nefastă a 
vieții sale, în timp ce mașini 
blindate așteptau să-i ducă la 
aeroport pe napotitani, în timp 
ce oficialii fugeau cu helicop
terul și 4 agenți erau răniți cu 
pietre și sticlă' — la Cagliari, 
tn finalul meciului, centrul 
înaintaș al Romei, Giuliino 
Taccola se prăpădea, după două 
injecții zadarnice. N-a murit 
de pumn, de piatră sau de cu
țit. Nu s-a apărat nici cu blin
date, nici cu avioane, nici cu 
poliția călare. A avut o biată 
inimă înăuntrul său, care s-a 
rupt și dus a fost. E simplu. 
Mai simplu decit un 4—2—4. E 
atît de simplu, sîntem atit de 
vulnerabili pe dinăuntru, în- 
tr-atît n-avem ce face cu heli
copterele ți cu arbitrii tn inte
riorul nostru, incit, din cînd in 
cînd nu mă mai întreb de ce 
jucăm fotbal.

Radu COSAȘU

CAMPIONATUL DE IARNĂ

AL TINERILOR ÎNOTĂTORI

A ANTRENORILOR DE HALTERE

Un examen
greu pentru £

In zilele de 23 ți 24 martie, 
piscina de 25 m din Reșița va 
găzdui campionatul național de 
iarnă al celor mai tineri inotă-

LITAȚI

Traseele „25 Octombrie' (1) ți Creasta Vulturilor (2)

a acestui oraș. Din formația 
bucureșteană fac parte haltero
filii : I. Hortopan. Z. Fiat, V. 
Rusu, D. Niculescu, C. Dumi
tru. St Pintilie, M. Cristea, I. 
Vlădăreanu șl Gh. Mincu.

CONSFĂTUIRE METODICA

Școala sportivă experimen
tală „Viitorul" organizează o 
consfătuire a antrenorilor de 
haltere. Lucrările acesteia vor 
avea loc astăzi, de la ora 9, tn 
sala Centrului de cercetări ști
ințifice din Bd. Muncii 37-39. 
Sînt invitați să participe an
trenori, profesori de educație 
fizică, medici sportivi și alte 
cadre de specialitate.

!n etapa de iarnă a campio
natului de alpinism din acest 
an, alpiniștii vor lua startul 
la 24 martie, de la refugiul 
Gențiana din masivul Retezat.

Concursul se va desfășura pe 
un itinerar ceva mai scurt, dar 
mult mai dificil. Astfel, in afa

ra obișnuitului parcurs pe schi, 
lung de circa 30 km, concuren- 
ții vor efectua și citeva trasee 
de cățărare, care, in condiții de 
iarnă, pun probleme deosebit

de grele. Printre acestea se 
află traseele situate in peretele 
nord-estic al vîrfului Bucura II: 
„Creasta vulturilor” (2) și tra
seul „25 Octombrie" (1).

VEDEREA SPECIALIȘTILOR

UNDE 
MERGEM?

AZI

VOLEI : Sala Progresul, de la 
ora 17 : I.E.F.S. — Medicina 
țm. B), Steaua — Progresul (m. 
A) : sala Gluleștl, de la ora n : 
Semănătoarea — Universitatea 
București (m. B), Rapid — Pe
trolul Ploiești (m. A), Universita
tea - Viitorul (f. B).

RUGBY : Teren Steaua (Ghrn- 
cea), ora 16 : Steaua — Gloria 
(div. A).

ATLETISM : Sala din parcul -23 
August", de la ora 16 : .Cupa 
Viitorul" (lingă turnul de para
șutism. de la ora 16 — arun
carea ciocanului).

JUDO : Sala Giulești. de la ora 
9.30 : finalele campionatului na
tional al iunlorilor.

BASCHET : Sala Constructorul, 
de la ora 17 : Politehnica — Voin
ța Brașov (f) : Constructorul — 
Progresul Buc. (f) ; I.E.F.S. n — 
Școlarul Buc. (f> : sala Dinamo, 
de la 16.45 : Rapid — Olimpia (f), 
Dinamo — I.C H.F. (m). Steaua 
— I.E.F.S. (m).

SCRIMA : sala Floreasca n, de 
ia ora 8.30 : finalele campionatu
lui național de juniori mici

aspectele, pe care te eferă •'ba
ze sportive bine utilate, apro
piate de domicilia] eJevUarl 
Si, mai ales, pasiunea cu cere 
lucrează profesorii (antreno
rii). Totuși, ținînd seama de 
vastitatea m-obiemekr oe ca
re le ridică atletismul, este 
evident ci sportul so?—m-. nr
— asa cum 1-et! denumit dv.
— are nevoie de mal rrmtă 
atenție, de mai multă erijăsi 
chiar de mai mult sprijin con
cret Dacă «ceste deziderate 
vor fi mai larg înțelese, desi- 
stir atletismul îți va rrct-ya 
sau, poate mai bine zis, îți va 
consolida prioritatea pe care 
și-a impus-o singur

Chiar ți ziarul .Sportul", ale 
cărui strădanii pentru popu-

nostru in

cccrpeti- 
ccnstituie 
De altfel 
scut fap-

„Față de vederea scurtă a 
specialiștilor este mai nimerită 
neprihânirra neștiinței desă
vârșite" (VERCORS).

In numele și sub ocrotirea 
acestui paradox, care conține 
de altfel, mult foarte mult a- 
devâr. in sport părerile spe
cialiștilor au fost întotdeauna 
violent forfecate. Faptul este 
pe deplin posibil datorită mai 
ales lipsei de opinie in cazul 
nostru, a celor implicați in 
destinele natației. ceea ce a 
făcut ca la noi in țară înotul 
să figureze ca un sport tolerat 
o anexă a jocului de polo (!).

Se știe bine că prin marele 
numiți de puncte și medalii 
care ii sint atribuite la J.O., 
înotul este fără rival o a doua 
dneiptmă olimpică, iar recen
ta majorare a numărului de 
probe în programul celei mai 
mari competiții sportive mon
diale atestă tot mai marea im
portanță care i se acordă. Te- 
meiui major il constituie ade
vărul că astăzi in lume înotul 
este asimilat ca o activitate 
educativă de interes național. 
Așa se și explică dezvoltarea 
sa explozivă din ultimul dece
rna, ca și faptul că organiza
rea activității 
șește cu mult, 
tele, celelalte 
tive.

Concursurile

copiilor depă- 
sub toate aspec- 
discipiine spor-

nează milioane de participant! 
pe toată întinderea globului, 
ele avind un caracter perma
nent și regulat in S.U.A., 
U.RR.S., Canada etc. Lista cu
prinde majoritatea țărilor din 
Europa. America de Nord și 
America Latină. Mai mult, re
cent, pe continentul african, la 
Nairobi, și-au disputat întîie- 
tatea trei selecționate de co
pii (Zambia. Sudan și Kenya) 
prilej cu care o fetiță de 10 ani 
— C. Mangan din Zambia — a 
înotat 100 m liber in 1:17,6. 
Cam in același timp, in Noua 
Caledonie, o altă fetiță de 11 
ani, Maria Dolores Annewy re
aliza 2:26,0 la 200 m liber și 
5:00,4 la 400 m liber.

Universul rezultatelor obți
nute de copii este presărat pre
tutindeni cu performanțe re
marcabile. Dar acum începe 
să se pună tot mai acut pro
blema clarviziunii specialiști
lor. Uriașa expansiune a îno
tului constituie un teren priel
nic pentru exagerări de toate 
felurile și iată de ce ne între
băm pe bună dreptate care va 
fi finalitatea acestei eferves
cențe. Să acceptăm o evoluție 
mai lentă în numele cruțării 
forțelor celor mici, sau mun
ca dusă pină la epuizare cu 
tinerii înotători ? O revistă din 
S.U.A., Swimming Technique 
(octombrie 1968) face loc opi-

niei prof. James B. Conan 
la Universitatea Harward 
care acesta atrage atenția asu
pra consecințelor exagerării în 
pregătirea copiilor.

Vîrsta medic a echipei femi
nine de înot a S.U.A. a fost în 
Mexic de 16.8 ani. Este cea mai 
ridicată medie de la ultimele 
cinci ediții ale J.O. Tn ciuda 
faptului că in acest timp mili
oane de copii (și numărul lor 
crește necontenit) sînt angre
nați în competițiile .americane ; 
că în S.U.A. copiii învață să 
înoate de la vîrste preșcolare 
și uneori chiar înainte de a 
merge (!) Și totuși media de 
vîrstă a echipei reprezentative 
nu numai că nu scade, dar creș
te chiar, fapt care dovedește 
in plus că performanța înaltă 
necesită în primul rînd un sta
giu îndelungat de pregătire.

Totodată este interesant de 
menționat faptul că din cele 
29 de componente ale selecțio
natei americane feminine la O- 
limpiada din Mexic doar 4 fu
seseră în 1965 (deci cu trei ani 
înainte) campioane pe grupele 
de virstă. Iar Debbie Meyer, 
triplă campioană olimpică, de 
asemenea nu figura în 1965 in

de 
in

c

clasamentele celor mai buni co
pii de vîrsta ei.

Aceste exemple probeazl 
destul de elocvent că grupele 
de vîrstă nu trebuie trans
formate intr-un scop în sine. 
La noi in țară fiecare antrenor 
face ce crede de cuviință, ac
tivitatea majorității lor rezu- 
mindu-se Ia aritmetica crono- 
metrului. Mai mult, se greșește 
enorm atunci cînd sint folo
site la copii mijloace de pre
gătire specifice adulților.

La fondul nostru redus de 
Înotători, ca și la spațiul li
mitat care le este rezervat, 
singura soluție ar fi o muncă 
rațională de perspectivă, tn 
țara noastră au existat copii 
care la 10 ani erau campifcni, 
la 14 ani — anonimi, iar la 16 
ani părăseau piscina de con
curs. Așa se și explică faptul 
că în actualul lot național se 
mai pot intîlni înotători de 28— 
29 ani pe lingă care s-au pe
rindat patru-cinci generații de 
speranțe.

Tot atît de Scurtă este și 
vederea specialiștilor care mai 
admit soluții de compromis pe 
baza cărora pe un același cu
loar se antrenează copii de 6 
ani și sportivi de 16 ani !... A- 
ceastă risipă de energie și de 
fond uman continuă datorită 
diferenței de opinii între spe
cialiști. Mai exact, datorită lip
sei unei opinii precise, justifi
cată în mod logic și științific. 
Și ea nu se poate forma decit 
prin ordonarea activității or
ganizatorice și metodice la ni
velul tuturor secțiilor de per
formanță.

prof. Remus DRAGUȘANU

MIINE

VOLEI ; Sala Dlnamo, <Se la 
ora 8,30 : Medicina — Ceahlăul 
P. Neamț (f. A), Dlnamo — Poli
tehnica Timișoara (m. A), I.E.F.S. 
— Farul Constanța (f. A) : sala 
Progresul, de la ora 8.30 : Flacăra 
roșie — Sănătatea Tîrgoviște (I. 
B), Progresul — Universitatea 
Iași (f. B) ; sala Constructorul, 
de la ora 8.30 : Construcții — Po
litehnica Iași (m. B), Construc
torul — A.S.K. (f. B).

RUGBY: Teren Constructorul 
de la ora 10 : Grivița Roșie — 
Constructorul șl Dlnamo — Pro
gresul (divizia A).

ATLETISM : Sala din parcul ^23 
August", de la ora 9 : „Cupa Vii
torul" (pe aleile parcului, de la 
ora 11 — concurs de cros).

JUDO : Sala Giulești, de la 
9.30 : finalele campionatului

> țional al juniorilor.
BASCHET : Sala Floreasca;

Ia ora 8 e Voința ~ ‘ ______
Constanța (f); Voința — Petrolul 
Ploiești (m) •; Rapid — Politehni
ca Buc. (m) ț Universitatea — 
Petrolul Ploiești (f) ț sala Progre
sul, de la ora 11 c Progresul — 
Șc. sp. Constanța (m).

FOTBAL t Stadionul Progresul; 
ora 9.30: Progresul București — 
Vagonul Arad (tineret) s stadio
nul Republicii, ora 11 c Progresul 
București — Vagonul Arad (div. 
A) 5 stadionul Dlnamo, ora 14.15: 
Dlnamo București — F. C. Argeș 
(tineret) t ora 16 : Dlnamo Bucu
rești — F. C. Argeș (divizia A) ; 
terenul Electronica, ora 11 : Elec
tronica Obor — Chimia Suceava 
(div. B) ț terenul T.U.G.; șoseaua 
Giurgiului, ora 10 : T.U.G. Bucu
rești — Cimentul Medgidia (div. 
O ; terenul Timpuri Noi Du- 
deștl, ora 11 s Fi. Roșie Bucu
rești — I.T.C. Constanța (div. C) ; 
Btadlonul Giulești II; ora 10 : Teh- 
nometal București — I.R.A. Cim- 
plna (div. C).

CICLISM ț de Ia ora I; pe |O- 
caaua București — Alexandria; 
«Cupa Olimpia’ — competiția da 
dMChldar* a rezonului — cu pro
be pentru zenlori, juniori mari »i 
mici, ierni cu rre șl turtim.

SCRIMA t Sala Florreica IL de 
la ere i.30 ! Finalele camplonatu- 
M național de juniori mleL

Nr.

Nr.

ora 
na- Nr.

de
— Pedagogic Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

AUTOMOBILIȘTI!
Reparații auto de orice 

personal de înaltă

4

6

8

din

din

din

pe- și la toc‘e tipurile de autoturisme execută 
calificare specializat la firmele furnizoare din

COOPERATIVA „AUTOMECANICA" PRIN UNITĂȚILE

str. Buzești nr. 78,

bd. Aerogării nr.

10 din

16 din

19

21

22

34

bd.

?«•

N. Titulesau

Bereeni nr.

tei.

23.94.06

15.18.58 — confecționări pistoane și secjmenji

38.

nr.

f.

te’.

96. 
teL

tel.
din

din

din

din

PENTRU

eal

«tr.

•tr.

«aL

33.16.21

17J733

23.44.82

FSoreasaa nr. 234

Vasile Tei

Berzei nr.

Dorobanți

tel. 33.43.52

nr. 10, tel. 11.40.61

M. tel. 14.98.76

nr. 85. teL 12.25.06

LUCRĂRI DE SPECIALITATE CA

rectificări arbori cotiți

recondiționări amortizoare, cilindri 
ceptori și pompe centrale ambreiai

infecții garnituri chiulase

adre*ați-vă
fa «alea Rahovei nr. 11—13 

telefon 15 02 13

re-

alezaje cilindri

str. Icoanei nr. 107 
telefon 12.20.43

recondiționări și confecții de arcuri 
melare și spirale

ireproșabil, cu 

străinătate

de copii angre-

str, Ieoanei nr. 107 
telefon 12.20.43

recondiționări ambielaje

str. Căuzași nr. 12 ' 
telefon 22.05.81

— sudură blocuri motor și chiulase 
fontă și aluminiu

*oa. Bereeai nr. 7 
telefon 23.44.82
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5 FATĂ iN FAȚĂ
U.T.A. : Gome* — Bl-

UTA- 
STEAUA

njda 
uaiu

ULTIMELE VEȘTI
• Antrenorul Coco Dumitrescu a Insis

tat la antrenamentele din această tăptămî- 
nă pe reîncadrarea Ini Pojoni tn dispozi
tivul de apărare. La antrenamentul de 
ieri al echipei au participat Gomea și 
Domide. reveniți de la lotul național. (Gh. 
NieoUiță — coresp.)

PĂRERILE CRONICARILOR

K

ARGONAUTUL -

*
li Ti.

X

— x.
• ta

La Arad — derby de etapă: intre aspiranta 
la titlu și deținătoarea lui, între Domide, nr. 1 
In atacul utist, și Sătmăreanu, Dumitru Nicolae, 
Hălmăgeanu, toți trei fundași oi lotului A. Pen
tru a înclina balanța de partea formației lor, 
Coco Dumitrescu și Reinhardt vor trimite In 
teren — pentru prima oară în acest retur — 
formația standard: aceea cu Pojoni, Broșovschi 
și Lereter pe locurile lor, cu atacul în formula 
sa omogenă. Tot în sprijinul coeziunii, antre
norii Govaci și Onisie vor acorda, în continuate, . 
creditul lor „ll“-lui victorios In primele două 
etape. (G. NIGOLAESGU)

P. C- 1

Acum, cînd din 1 000 de amatori ai fotbalului, 
SL9 oscilează Intre pronosticurile „victorie prin... 
ko. sau victorie la puncte a dinamoviștUer", 
dec: cfnd singurele probleme par a fi CUM vor 
învinge bucureștenii și LA CIT, ne țjindim. că 
tn toote aceste calcule se ignoră potehțele dis- 
pe’drii^. Mai ales în fotbal, se cunosb destule 
ere—.p.'e „celebre' tn care o victimă ' sigură a 
tniins un învingător CITIT. Deși nu pronosti
căm o asemenea „bombă' (Dinamo rămîne, onf- 
ct-v. Dinamo), ne gindim că. in stabilirea re- 
rultatului, Barbu et comp., vor avea, totuși, 
un ctrPfnt greu de spus. (MARIUS PQPESSU)

'••s

<•-
4

©

STEAUA: 
-NU.NULÎNA
DE AUR
VREAU DE LA 

TEXTILISTI 
CI DOAR ' 
UMPUNCT!

l

X,
/ f Ca F.

1

..Colocviul* studențesc de la Cluj se anunțit V-- 
o con,'vntare interesantă, în care se cișteaptă, g 
de ambele părți, răspunsuri... inspirate. Prin A 
pnrma dasamentnlui, ieșenii — la ora actuală » 
.medalii de bronz* — au o șansă în plus, cu. v 
arft mai mult cu cit „linia de șoc' Anca g 
‘.’em rd-nfne pe banca rezervelor, de 'unde 
•..-mări tm tandem sui-ger.eris, Bungău — bo- v 
d-ea. La o trecere în revistă a argumentelor, g 
-.•e-rfie unul, poate decisiv: avantajul here- g 
nu'.ui propnu, care adună sufragiile pentru X 
rcrdd. Punlndu-le pe toate în balanță, adfiuglnd t 
și faptul ed Lupulescut va lupta pentru un loc g 
îi_ avionul de Atena, vedem un ,pc“. Numai X 
prezumtiv- fDVIDlV IOANIȚOAIA) «

r «4
$

\ L

SCRISOARE DIN CONSTANTA

FARUL LA RĂSPiNTIE
Nu cred că există o echipă de 

fotbal* chiar prestigioasă» care 
■ă nu fi traversat* in cariera ei* 
etape de criză, mai lungi sau mai 
scurte, mai grave sau mai puțin 
grave. Vitalitatea unui team poa
te fi demonstrată nu numai prin 
eforturile sale de a evita crizele, 
ci și prin capacitatea sa de a le 
scurta și de a pregăti* cit mai 
repede, redresarea.

Nu este un secret pentru nimeni 
(în fotbal nici nu există secre
te) că echipa de fotbal Farul se 
afiă. la această oră, cuprinsă de 
nesuferitele friguri ale unei cri
ze care pare să fie de o intensi
tate puțin obișnuită. Socot că 
n-ar fi greșit să presupunem că 
numai șansa a întirziak declanșa
rea acestui moment critic, pre
vestit Încă de mai multă vreme, 
de citeva semnale descurajatoare: 
rețeta comodă și perimată adop
tată de club in privința împros
pătării lotului, schimbarea antre
norilor cu ingenuitatea cu care 
Ui schimbi cămașa, tolerarea unui 
climat viciat de certuri, de aba
teri disciplinare și caracterizat 
de o foarte moderată temperatură 
a dragostei pentru culorile echi
pei ș.a.m.d.

La întrebarea : „Ne vom forma 
echipa din jucători tineri, ci es
euri sub ochii antrenorilor clubu
lui, sau vom „naturaliza- cit mai 
mulți fotbaliști veniți din alte 
părți ?“ s-a răspuns prompt prin 
opțiunea pentru cea de a doua 
alternativă, care este, poate, ca
pabilă să genereze imediat unele 
rezultate mulțumitoare (adlca pe 
măsura exigențelor superficiale 
și pornite din interese mărunte) * 
dar nu va reuși niciodată să pre
gătească sistematic și, la urma 
urmelor, maj onest o carieră 
sportivă cu adevărat jtrăiucitâ. 
Nu este, cel puțin, surprinzător 
să constați că clubul care pină de 
curind avea o redutabilă echipă 
de juniori (sau, mai bine zis, re
dutabile echipe succesive de ju
niori) aliniază astăzi pe teren 
cea mai virstnică echipă a pri
mei divizii naționale de fotbal 7 
Amănuntul, adeseori speculat de 
gazetari, este deplîns de iubitorii 
fotbaiului din orașul de pe ma
lul mării. Deunăzi, discudnd cu 
Un vechi prieten, arbitru de fot
bal, asupra problemei creșterii 
foarte tinerilor fotbaliști, el a fost 
da părere că dispariția terenuri
lor virane îi obligă pe copii să re
nunțe la jocul cu mingea, cu atit 
mai mult, cu cît au fost desfiin
țate și unele terenuri de fotbal 
pe care s-au ridicat construcții. 
Argumentul lui nu m-a convins. 
Cu ani în urmă, cele mai impor
tante meciuri disputate între co
pii (inter-străzi, inter-clase) nu se 
desfășurau pe maidane, ci pe 
plajă. Astăzi, însă, întinsa și fru
moasa noastră plajă este ig
norată, sau, mai curind, inte
resul pentru copiii-fotbaliști este 
atit de mic, incit pentru -cele ci
teva echipe existente sînt sufi
ciente terenurile oficiale. Din mo
ment ce această situație dăinuie

de ani șl ani, nu trebuie «a m 
mire că echipa de sezLon a Pa
rului numără In rtndar-le *aie 
attt de puțini localnici. An fam 
vreodată imp tn zi te »-r4r • usa- 
relui oraș maritim cv afișe care 
sA cheme copiii la trialuri ce •«* 
deveni tradiționale 7 S-an orga
nizat vreodată, wub aaiptcule •■- 
ternicuim club, campionate inter- 
străzi, teter-cartlere, Infer ,r all 7 
Asemenea inițiative n-au fort ac
rit cel mult imaginate sau trecu
te tn pianul de muncă, nu s-a 
depășit adică stadiul platonic și 
îmbătător al proiectelor cu ter
men de îndeplinire fixat ad ka- 
iendas grecas.

Acum, dud ne-am obtșnun eu 
ghidul că echipa • Imbătrinu sl 
că nu mai este capabilă de mei 
un miracol, sîntem gata vă ce 
înarmăm cu răbdare și să asistăm 
la eforturile clubului, ale antre
norilor de a face pentru tineret 
ceea ce nu s-a făcut tacă. Tre
buie să presupunem cu optimis
mul nostru vinovat că clubul va 
întreprinde, în sfîrșit, ceva în 
acest sens, dar o îndoială funda
mentală ne dă tireoate : este dis
pus antrenorul să-și aducă contri
buția la o asemenea dificilă ac
țiune 7 Nu cred. S-a Încetățenit. 
In acest club, obiceiul de a se 
schimba eu ușurință antrenorii, 
ceea ce pare să convină și aces
tora. Se angajează oamenii, fac 
antrenamente si ședințe tehnice 
eu Jucătorii deja formari, eau •*- 
dicații. fumează tu vărul lacreml 
lumi un pachet de tiglri pe par
cursul unui meci, iar tmr-o bm-l 
zi iș-. fac bagajele. Ar fi absurd 
•5 Ie pretinzi o drațoste toiteă 
pentru echipă /acest scenr—i 
poate fi simula: eu at:'a ușurin
ță 3. Divorțul se produce la 
preajma termenului fatal al sca
denței. rfnd părțile eocstată eă 
dragoste cu sila nu se poate fare, 
mai ales că. din fericire peat—3 
ei. antrenorii pot scoate in orice 
altă localitate sumele depuse ta 
agențiile C.E.C. din Constar-a. 
Știe toată lumea ee se tatimpU 
după divorț : conducerea clubului 
socotește că antrenorului ti apar
țin toate greșelile, iar antrenorul 
socotește, bineînțeles. Invers- Se 
poate imagina o viață mai ușoară 
și mal lipsită de griji 7 In mo-

i
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PRONOSTICUL NOSTRU
L U. T. Arad—Steaua «
î. Dinamo Buc.—F. C. Argeș 1
3. Petrolul—Farul 1
,. „U" Cluj—Politehnica Iași 1
5. Jiul—Dinamo Bacău 1
C. A.S.A. Tg. Mureș—Rapid x
7. Crișul—„U“ Craiova 1
3. Atalanta—Sampdoria 1
3. Florentina—Internationale x

10. Pisa—Juventus 2
11. Roma—Verona 1
12. Torino—Cagliari 1
13. Varese—Palermo 1

MĂSURI DISCIPLINARE
• DE LA F. R. FOTBAL

Biroul federal a analizat 
concluziile anchetei întreprin
se în legătură cu abaterile să- 
vîrșite de jucătorul Constan
tin Iancu (Farul) in perioada 
pregătitoare a campionatului, 
la Poiana Brașov, hotărind 
suspendarea acestuia pe timp 
de 6 JOCURI OFICIALE. 
Pentru slaba muncă de edu
cație pe care o desfășoară in 
rindurile jucătorilor, antreno
rii Robert Cosmoc și Petre 
Comănită AU FOST RETRO
GRADAȚI PE O PERIOADĂ 
DE 3 LUNI.

• DE LA COLEGIUL CENTRAL 
AL ARBITRILOR

Comisia de disciplină din 
cadrul Colegiului central de 
arbitri, analizînd arbitrajele 
meciurilor din etapa de du

minică ÎS martie, a luat ur
mătoarele bolâriri :

— Soutcrea tom! re
publican a arbitrului Aurei 
Pop din Cluj (meciui Steaua 
— Petrolul);

— Suspendarea pe o luni 
a arbitrului de linie Vasile 
Topa.n din Cluj (meciul Stea
ua — Petrolul!:

— Retrograda:ea pe 3 luni 
■ arbitrului Emil 'lartin din 
București (meciul A.S.A. Tîr- 
gu Mureș — Farul);

— Suspendarea pe 6 săptă- 
mini a arbitrului Constantin 
Ghenciulescu din Tîrgoviste 
(meciul Sirena — S. N. Olte
nița) ;

— Retrogradarea pe 2 luni 
a arbitrului Dumitra Ilinca 
din București (meciul Chimia 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej —- 
Metalul Plopenib

i

LOTO-PRONOSPORT
CONCURSUL EXCEPȚIONAL 

PKONOEXPEES DIN 23 MARTIE 
asTAzx ultima zi :

Numai ziua de astăzi o mal a- 
vețl la dispoziție pentru a vă 
putea procura biletele la con
cursul excepțional Fronoiexpres 
din 23 martie 1963, concurs care 
se prezintă cu o bogată listă de 
premii.

- La acest concurs se atribuie în 
număr NELIMITAT autoturisme: 
DACIA 1100, MOSKVTCI 408 CU 4 
faruri și radio, SKODA 1000 M.B, 
ți TRABANT 601.

in plus, prin tragere la sorți 
vor fi acordate 10 autoturisme, 
precum și 50 de excursii in Aus
tria la Viena, de circa 10 zile 
prin O.N.T.-România.

Se mai atribuie premii în nu- 
xperar de valoare variabilă și 
premii fixe în bani. >

Participarea la acest concurs se 
face pe următoarele feluri de bi
lete : seria A <=■ 3 lei ; seria B =■ 
t lei ; seria M m 18 lei ți seria 
N - 30 lei.

Cu blletețe eerla N de 30 lei 
puteți participa te toate Ottrage- 
rila, -

O Astăzi
pentru depunerea buletinelor la 
ooncursul pveaospoit nr. U de 
mt'.ne. Nu I4*«p «acosta pentru 
diurna oră. Vntrațl chiar aaum in 
•genți» ți «s..',mr*țl-vfc oartlolpa- 
*ea ițenUu «oucurzul da

® Publicăm mal jos programul 
concursului Pronosport nr .13 din 
30 mărtle 1969 : I. Steaua — Uni
versitatea Craiova : II. Rapid — 
U. T. Arad ; III. Crișul — Dina
mo București ; TV. F. C. Argeș — 
Petrolul ; V. A.S.A. Tg. Mureș — 
Politehnica Iași ; VI. Dinamo Ba
cău — Farul ; VII. Jiul — Pro
gresul ; VIII. Vagonul — Univer
sitatea Cluj ; IX. Chimia Suceava 
— Portul Constanța ; X. Gaz me
tan Mediaș — Chimia Rm. Vilcea; 
XI. Industria sîrmei — Politehni
ca Timișoara : XII. Minerul Bala 
Mare — C.S.M. Sibiu ; XIII. E- 
lectroputere Craiova — C.F.R. A- 
rad.

® Tragerea concursului excep
țional Prohoexpres de duminică 
23 martie a.c., va avea loc la 
București tn sala Clubului Finan
țe Bănci din strada Doamnei nr. 
2, cu începere d,e la ora 18.15. 
Tragerea va fi radiodifuzată.

LOTO

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA DIN 21 MARTIE

EXTRAGEREA I l U 33 II 41 I 
45 30 57 15 M 71 tt

Fond de premii i HI IM lei, piui 
report categoria I i 71791 lei.

EXTRAGEREA A II-A t ti II 
34 53.

Fond de premii : 331 3» lei piua 
report categoria A > UI 5M tei.

MÎINE - ETAP1 xvin-A
• La Arad: derby intre actuala ți... viitoarea campioană 1 > Va trece, 
oare. Rapidul 0 peste al treilea obstacol? • „Colocviu" studențesc la 
Cluj... • F. C. Argeș isi Joacă o carte importantă • La Ploiești se întâlnesc 

„victimele1 arbitrajului din etapa trecută

• Indisponibilități la Tg. Mureș i Tîm- 
pă-.aru (eu piciorul în ghips), Cintac (grl- 
p*t) și Raks; (ușoară întindere), care însă 
xra ti recuperat pentru mi ine (l. Piuș — 
coresp. princip-il)

• Rapid speră să-l utilizeze pe Dinu 
(s-: bder.tat în meciul de la Ploiești) și să 
okrieze la Tg. Mureș linia de mijloc, 
Di- j. Dumitru. în atac, va fi utilizat, 
î.rl toate probabilitățile, tandemul 
? — Mazurachis. (FI. Sandu — co-
respi)

• Evoluția bună a echipei în ureciul 
d» miercuri, cu Djurgarden, i-a făcut pe 
ar.trerorii Progresului să se oprească la 
titularizarea acesteia pentru duminică.

*aa fTirll), 
icau».

V* conduce brigada de 
arbitri GH. MANOLE — N. 
Stavru, R. Cocoi (Constan-

PETROLUL : Sfetcu — 
Gruber, BSdin, N. Iones
co, Alexin, Iuhasz, Dincu- 
ț», Grozea, Oprișan, Drl- 
dea (Pavlovici), Moldovea- 
»u. *

FARUL : Uțu — Pleșa, 
Tîlvescu, Mareș, Dumbră
vi, Antonescu, Koszka, 
Sasu, Badea, Tufan, Ologu.

Va conduce brigada de 
arbitri A. BENTU — R. 
Buzdun, Al. Pîrvu (Bucu
rești).

• Performera etapei trecute, Vagonul, 
se ceplasea/ă la București, cu gîndul la 
un înec: nul. Ultimele vești: Mertes — 
a: re .:a: ș: posibilă reintrarea lui Ma- 
ca.Tt „Va fi menținut care ă îf»-

re Dz-.^mo București" — ne comu- 
*ică antrenorul R. Dușăn. f$t. "Iacob -- 
co'e.’p. principal)

• Toată săptâmîr.a. orădenii au pio- 
cednt la antrenamente intensive, cu accent 
pe omogenizarea liniei de atac. Antrenorul 
.- ere.Tcai va avea de optat intre Cociș și 
Daraban, respectiv Suciu și Kun I. 
(V. Sere — coresp.)

• La Turnu Severin, joi, studenții era 
icve.ni n-au reușit să înscrie nici un gol 
în poarta Metalului din localitate. Scor ; 
0—0. Posibilă' reintrarea lui Neagu. 
(St. Gurgui — coresp. principal)

• Ozon a lucrat cu atacul, care s-a 
dovedit neinspirat și ineficace în primele 
meciuri ale sezonului. Miercuri, Jiul a 
susținut un meci-școală, cu echipa de tl- 
neret-rezerve.

• în drum spre Petroșeni, băcăuanii 
au jucat joi la Sibiu, cu divizionara Î3, 
C.S.M. Scor ; 1—C pentru Dinamo, prin 
punctul marcat de Rugiubei. (Ilie Ionescu 
— coresp.)

• Antrenamente zilnice Ta Ploiești, iar 
joi, în comuna Bucov, echipa de seniori 
a învins pe cea de juniori cu 9—0. în ceea 
ce privește formația de duminică, antre
norul Oană are un singur dubiu : Dridea 
sau Pavlovici ? Se pare că se va începe 
cu primul... (A. Vlășceanu — coresp. 
principal)

I
Medgidia, I.M.U.M. — Farul 
Antrenorul Cosmoc anunța 
în privința echipei care a 

coresp.

• Joi, la
2—4 (1—0).
„statu-quo“ 
evoluat la Tg. Mureș. (C. Popa 
principal)

La prima vedere, partida de la Tg. Mureș a» 
părea destul de... cuminte. Arguțmentul; A.SA. 
și Rapid ocupă poziții la mijloc^ clasaruentului 
— tn zona „lumii liniștite*, fără bătăi de. cap 
și emoții. Și totuși, nu-z cfiiar tzșa. Ceva li dă 
acestui joc o notă de interes. Ce anume ?, Star
tul bun al Rapidului, care vine diipă doun vic
torii, sfără ca Petrolul și Universitatea Glfaj să-t 
fi scuturat măcar o dată plasa porții^ Apoi, 
A.S.A. va încerca să-și satisfacă suporterii, mai 
ales după dramaticul final cu Farul. Rămîne 
de văzut dacă înaintarea ^deocamdată certată 
cu poarta) a gazdelor va reuși să depășească apă
rarea Rapidului, aflată in faimă bună. (CON
STANTIN ALEXE)

O partidă interesantă, nu tnumai prin prisma 
faptului că, duminica treciităf adversara de 
mîine a Progresului a întrecut „ll“-le lui Di
namo București (a se citi: echipa națională în 
proporție de 50 la sută), dotr și pentru că oas
peții, în ciuda locului 16 pe care îl ocupă în 
clasament, au destui jucătxmi buni, care ar mat 
putea da echipei „de doi bani speranță". Cu 
lotul de care dispune acum, ar fi posibil, de 
altfel, ea Vagonul nici să nu ajungă in situația 
precară de azi. Cred, totuși, că înaintarea Pro
gresului va avea cîștig de cauză in duelul cu 
apărarea arădeană și cu... Matache, mai ales. 
(JACK BERARIU)

Un meci Crișul — Universitatea Craiova pro
mite un spectacol interesant din toate punctele 
de vedere.

Dacă terenul de joc se va prezenta în condi
ții normale, se poate chiar garanta calitatea 
disputei. Gazdele doresc să confirme în primul 
lor joc susținut acasă că cele trei puncte obți
nute în deplasare nu au fost întimplătoare, în 
timp ce craiovenii vor cu siguranță să demon
streze că n-au abandonat lupta pentru titlu.

Așadar, la Oradea, o parudă de mare luptă, 
în care orice rezultat nu ar surprinde pe nimeni. 
(ION OCHSENFELD)

Vecine de poziție în clasament, Jiul (locul 5) 
și Dinamo Bacău (locul 6) anunță o întîlnire 
echilibrată, pe parcursul căreia, ne place să 
credem, va prima fotbalul curat, de calitate.

Deși Ozon, golgeterul absolut al diviziei A, 
acuză cu insistență absența „omului de gol" (iro
nia soartei!) din atacai Jiului, victoria, proba
bil, nu va scăpa minerilor.

Băcăuanii, neconvingători în primele apariții 
ale sezonului, vizează un meci nul, deziderat 
ce ar putea fi împlinit dacă defensiva lui Lică 
Nunweiller va rezista atacurilor în lanț con
duse de I.ibardi. (DUMITRU V1ȘAN)

Dacă n-ar fi vorba de fotbal, sportul eu o 
mie de necunoscute, am indica, fără cea mai 
mică ezitare, „1“ în partida de la Ploiești, din
tre Petrolul și Farul, gazdele fiind recomandate 
de frumoasa lor evoluție din fața Stelei. Dar 
poți pune bază tn fotbal pe... recomandări ? 
Și-apoi, Farul este o formație solidă, cu resurse 
fizice și morale, care nu-și pierde „capul" în 
meciurile susținute in deplasare. Va fi un meci 
de mare luptă, intre două echipe altădată cu 
aspirații, dar aflate acum pe locuri incomode 
in clasament, de care ar vrea să scape cît mai 
repede. Evident, Petrolul are mai multe șanse. 
(GEORGE MIHALACHE)

SĂPTĂMÎNA VIITOARE PE ECRANE



Campionatul mondial de hochei

PANORAMIC 
SPORTIV EXTERN

Iată-ne, din nou, înaintea u- 
nei săptămîni competiționale 
pline de promisiuni. îi dăm, și 
de astă-dată, întîietate fotba
lului, dar pentru balonul ro
tund va fi, totuși, o perioadă 
de „respiro" : relache în marile 
cupe europene, aflate în faza 
de tragere la sorți a unei et^- 
pe superioare, un singur meci 
de preliminarii în vederea 
„mondialelor” (Luxemburg— 
Olanda) și un singur joc ami
cal interțări cu interes pentru 
noi, în speță Spania—Elveția, 
la Valencia. Evoluția fotbaliș
tilor elvețieni în acest prim 
„amical" ne poate furniza punc
te de reper deosebit de im
portante pentru lupta în vede
rea calificării mult dorite.

Pe ploaie, lapoviță sau nin
soare, pe noroi, pe zăpadă, pe 
pămînt înghețat sau pe nisip, 
pe alei, pe cărări, pe poteci de 
pădure, pe șosele sau chiar 
peste cîmp, marii alergători pe 
distanțe lungi dau bătălia cro
surilor. în prim plan se si
tuează Crosul Balcanic, care 
are loc la Skoplje (Iugoslavia), 
în care sînt angrenați și repre
zentanții noștri. Prezintă însă 
un mare interes pentru iubito
rii de sport și alte două ase
menea concursuri, Crosul Na
țiunilor, în Scoția, și Campio
natele Internaționale din Ir
landa. S-a scris și se va mai 
scrie, fără îndoială, mult des
pre rolul și importanța alergă
torilor pe teren variat, nu în 
ultimul rind și ca autentice 
avanpremiere ale sezonului at
letic de pistă. De data aceasta, 
am fi vrut numai să amintim 
că un mare cros internațional 
poate stîrni un interes de pu
blic foarte mare, că le-ar pu
tea aduce organizatorilor un 
prestigiu de loc neglijabil și că 
nu necesită cheltuieli exorbi
tante. Ce minunată propagan
dă sportivă și chiar turistică 
ar reprezenta pentru . noi un 
mare cros anual disputat în-

tr-un cadru pitoresc și dotat 
cu o cupă challenge.

Penultim act în Turneul ce
lor cinci națiuni la rugby : 
Franța—Tara Galilor, pe stadi
onul Columbes din Paris. De 
fapt, este din două puncte de 
vedere penultimul act, în sen
sul că au mai rămas doar două 
meciuri de disputat : cel de as
tăzi și cel din 12 aprilie, în 
care Țara Galilor, primind, la 
Cardiff, vizita XV-lui Angliei, 
încearcă să depășească în cla
sament Irlanda și să cucereas
că trofeul. Pentru moment, 
clasamentul este următorul :
1. Irlanda 6 p (din 4 partide),
2. Țara Galilor 4 p (2), 3. An
glia 4 p (3), 4. Scoția 2 (4). 5. 
Franța 0 (3). Cele două obsta
cole de pe parcurs le fac insă 
viața foarte grea rugbyștilor 
galezi : pentru francezi, astăzi 
după amiază se joacă ultima 
carte in lupta pentru evitarea 
lanternei roșii, iar pentru An
glia victoria ar putea echivala 
cu locul I în turneu !

Iar acum, am ajuns la un 
subiect aflat la ultima apariție 
în panoramicul sportiv extern 
pînă în iarna viitoare : Cupa 
Mondială la schi (probe alpine). 
Pe pistele de slalom și slalom 
uriaș de la Waterville (S.U.A.) 
se va încheia aprinsa, comen
tata, dura dispută a celor ce 
au aspirat la succesiunea su- 
percampionilor Nancy Greene, 
Marielle Goitschel și, mai ales, 
Jean—Claude Killy. Victoria 
austriacului Karl Schranz in 
clasamentul masculin este de 
pe acum asigurată. Iată șjl 

punctajele înaintea probelor de 
la Waterville : 1. Schranz 177 p, 
2. Tritschcr (Austria) 108 p, 3. 
Matt (Austria) 104 p, 4. J. N. 
Augert (Franța) 96 p, 5. Penz 
(Franța) 91 p, 6. Duvillard 
(Franța) 90 p, 7. Messner (Aus
tria) 88 p. etc. Pentru Schranz, 
vacanța mare a și început, iar 
ultimele sale concursuri îl vor 
vedea degajat și surizător Ia

„Laose-maul“-ul rugbyștilor englezi (in echipament alb) a destră
mat permanent jocul „XV“-lui Franței

start : succesiunea Killy i-a dat 
ciștig de cauză. In schimb, 
compatrioata sa Gertrud Gabl 
mai are de luptat : 1. Gabl 131 p, 
2. Wiltrud Drexel (Austria) 107 
p, 3. Florence Steurer (Franța) 
105 p, 4. Ingrid Lafforgue (Fran
ța) 103 p. etc. Și mai deschisă 
este lupta în „Cupa Națiuni
lor”, care stabilește ierarhia pe 
echipe : 1. Austria 1081 p (642 
la masculin + 439 la feminin) ; 
2. Franța 998 p (461+537), 3. 
S.U.A. 488 p (130+358). Evident, 
orice pronostic este hazardat 
și vom fi nevoiți, ca și dv, să 
așteptăm rezultatele pentru a 
afla care putere alpină a cu

cerit laurii sezonului în curs 
de încheiere. Principalele con
cluzii (in majoritate, de altfel, 
cu nimic surprinzătoare) se pot 
trage de pe acum : 1. Austria 
și Franța domină, în continuare 
schiul alpin, cu o marcată as
cendență austriacă, in mare 
parte consecința slăbirii efec
tivelor franceze ; 2. Exceptîn- 
du-1 pe Schranz, plutonul frun
taș, atit la fete cit și la bă
ieți, se compune din tineri as
piranți la gloria viitoare, ex
trem de bine pregătiți și se- 
toși de victorie.

Gh. RUSSU-ȘIRIANU

ATLEȚII DIN S.U.A.
KIEL 21 — La Kiel, pe teren 

acoperit, echipa de atletism a 
S.U.A. a învins cu 110—89 e- 
chipa R. F. a Germaniei (la 
masculin : 65—52 ; feminin :
45—37), REZULTATE : mascu-

TRAGEREA LA SORTI
A SEMIFINALELOR IN ?,C.C.E.“ 

Șl IN ,,CUPA CUPELOR-

Cehoslovacia—U. R. S. S. 2-0
ȘI LUPTA PENTRU TITLU S-A REDESCHIS

STOCKHOLM, 21 (prin te
lefon, de la Karl Andersson). 
— Reuniunea de vineri a 
constituit unul din momente
le de vîrf ale campionatului 
mondial de hochei (grupa A). 
Au fost programate două 
dintre partidele cheie ale tur
neului, al căror rezultat urma 
să aduaă o primă clarificare 
în disputa celor „patru mari“ 
pentru laurii supremi. De 
fapt, „cei patru mari" sînt 
acum.. trei, fiindcă formația 
amatoare a Canadei nu mai 
este de mult ceea ce era, 
schimbîndu-și rolul de pre
tendentă la titlul suprem cu 
acela, mult mai modest, de... 
adversar onorabil. Așadar, 
practic, lupta se dă între e- 
chipele Uniunii Sovietice, Su
ediei și Cehoslovaciei.

Aseară, Canada a rezistat 
doar o repriză în fața forma
ției dezlănțuite (și puse pe 
fapte mari) a Suediei, furioa
să după eșecul suferit în fața 
echipei U.R.S.S., dar îmbătată 
de succesul repurtat în întîlni- 
rea cu Cehoslovacia. A fost un 
meci agitat, nervos, iute, ca
nadienii împăcîndu-se greu 
cu ideea că sînt „outsideri", 
iar hocheiștii gazdă manifes- 
tîndu-se surescitați la ideea 
că joacă acasă și că sînt, to
tuși... suedezii. După o repriză 
echilibrată, ca desfășurare a 
jocului și ca scor, purtătorii

celor trei coroane au forțat, 
impunând un ritm care i-a 
sufocat pe inventatorii ho
cheiului, au valorificat cu in
teligență momentele de supe
rioritate numerică, învingînd 
cu scorul de 5—1 (1—1, 3—0, 
1—0). Au marcat Liindstroem 
(2), Nyugren, Svedberg, Stig 
Johansson, respectiv O’Mal
ley.

în al 2-lea meci al serii s-au 
întilnit echipele U.R.S.S. și Ce
hoslovaciei. A fost un joc ex
cepțional. Susținuți frenetic de 
spectatori, hocheiștii cehoslovaci 
și-au organizat foarte atent 
apărarea, avînd în portarul 
Dzurilla cel mai bun om al e- 
chipei. Ei au combinat cu sub
tilitate în atac și profitînd de 
greșelile tactice ale adversarilor 
au învins pe merit cu 2—0 (0—0, 
1-0, 1-0). Au înscris Suchy și 
Cerny. In felul acesta, la înche
ierea primului tur, 3 echipe au 
acumulat cite 8 puncte: 
U.R.S.S. (34-8), Suedia (23-10) 
și Cehoslovacia (23—10).

AGENDA EUROPENELOR DE BOX!
Ultimele GHEORGHE ENE ■

verificări
internaționale
La Sibiu și la București, pu- 

gillștii noștri fruntași vor su
porta din nou severe verificări 
internaționale. Sint ultimele 
partide in compania unor bo
xeri de peste hotare, înaintea 
campionatelor continentale. Pri
ma întîlnire se dispută astă- 
seară în orașul Sibiu. Este vor
ba despre meciul România—Bul
garia, meci așteptat cu emoție 
de pugiliștii ambelor repre
zentative și îndeosebi de către 
iubitorii „nobilei arte" din Si
biu, care au astfel prima oca
zie de a vedea în ring selec
ționatele celor două țări. Ulti
ma confruntare dintre echipele 
României și Bulgariei a avut 
Ioc în 1966, la Sofia, cînd pu
giliștii gazde au obținut victo
ria cu scorul de 6—4. în cadrul 
aceluiași turneu pe care l-a fă
cut în Bulgaria, selecționata ță
rii noastre s-a deplasat apoi La 
Silistra, și a învins naționala 
Bulgariei cu 5—4.

Oaspeții au sosit joi diminea
ță in Capitală, avind în frunte 
pe antrenorul federației de spe
cialitate din Sofia, Mile To- 
mov. Din delegația bulgară mai 
fac parte arbitrii-judecători Ni- 
kolov și Ganev, medicul Ștefa- 
nov, masorul Ivanov. Antrenori 
sint Andreev și Ațev. în sfîr- 
șit, naționala bulgară este al
cătuită din Gadjev, Milev, Sa- 
vov, Ștefanov, Vladimirov, Stoi- 
cev, Kiriakov, Trenev, Simeo- 
nov, Benev, Stankov și Pandov. 
La intilnirea din seara aceasta 
voi oficia ca arbitri P. Epurea- 
nu, B. Robert, cei doi arbitri 
bulgari citați mai sus, precum 
și neutrul Bernard Mascot 
(Franța).

La numai două zile după con
fruntarea de la Sibiu, o alta 
partidă internațională va che
ma in ring pe boxerii fruntași. 
Meciul București—Berlin (luni 
seara, de la ora 19. în sala Flo- 
reasca) se anunță poate mal 
disputat decit cel de la Sibiu, 
întrucit berlinezii vor deplasa 
o garnitură extrem de puter
nică. Antrenorii Sehmidt și 
Guelle vor prezenta în ring ur
mătoarea formație : Breffke (vi- 
cecampion al R.D.G. 1968), 
Blum (locul 3 în campionatul 
R.D.G. pe anul 1968), John 
(campion al R.D.G. pe 1968), 
Bollow (vicecampion al R.D.G. 
pe 1968), Dunkel (locul 3 la 
europenele de la Roma și cam
pion al R.D.G. 1968), Tiepold 
(participant la J.O. din Mexic), 
Wolke (campion olimpic în Me
xic), Dahn (participant la J.O. 
din Mexic), Vielhaue (locul 3 
în campionatul R.D.G.—1968), 
Schlegel și Anders (participant! 
la J.O. din Mexic). Arbitrii 
partidei vor fi Bernard Mascot 
(Franța), Dippner, Bucher, Re- 
asch (R.D.G.), Lazăr, Șchiopu, 
Dimulescu.

Un băiat înalt, 
suplu, cu privi
rea deschisă și te
nul măsliniu, cu 
mișcări degajate 
ca un adevărat 
june-prim, iată ir 
cîteva cuvinte 
portretul boxeru
lui Gheorghe Ene.

In anul 1963, 
cînd avea 15 ani, 
s-a prezentat la 
sala de box a clu
bului Dinamo 
București. Antre
norul secției de 
juniori, Eugen 
Fiiresz, a remar
cat după primele 
lecții că proaspă
tul elev are stofă 
și. ca atare, a în
ceput munca de

zare mai am...

(văzut de Al. Clenciu)

ore antrenament, pregă-
ZICă; taetică’ lecții la Și • pri-

nAt“nt?Cte,cu Pumnii colegilor de sală.
-ceptiv la sfaturile profesorului său Ene 

a progresat rapid și după doi ani de muncă 
a tost înscris ir. campionatul juniorilor. 
_ -J?. mec'uri, oficiale au însemnat și 
primele succese. întrecerea supremă a ju
niorilor pe anul 1965 a fost dominată la 
categoria cocoș, de Gheorghe Ene.- în 1966 
el a participat în disputa juniorilor la ca
tegoria semiușoară și a reeditat succesele 
primului an competiționa], cucerind titlul de 
campion. Antrenorul este mulțumit de evo
luțiile elevului său dar, totodată, constată că 
Ene, un autentic talent, a devenit mai comod 
deoarece Ia juniori nu mai are „probleme" 
de rezolvat.

Pentru calitățile sale, în anul următor a 
fost admis în secția seniorilor și a început 
să lucreze sub supravegherea antrenorilor 
C. Nour și C. Dumitrescu. In anul 1968 a 
fost înscris în campionatul seniorilor Dentru 
rodaj dar, surpriză, el a înregistrat victorie 
după victorie ajungînd în finala categoriei 
ușoară, unde a fost întrecut de colegul său 
de sală, Antoniu Vasile. Pentru calitățile 
sale, pentru boxul spectaculos pe care-1 
practică, a fost selecționat in lotul pentru 
campionatele europene. întrebat dacă se vede 
participant la europene, Gh. Ene a spus: 
„Firește, fiecare boxer dorește să se întreacă 
cu cei mai buni pugihști de pe continent 
însă, eu mai am pînă la titularizare...'. 
Antrenorul care se ocupă de pregătirea lui 
Ene, Titi Dumitrescu, a precizat: „La 21 de 
ani, Ene are în față cele mai frumoase per
spective. Trebuie, totuși, rodat în mai multe 
partide internaționale și, cine știe, peste 
cîțiva ani poate vom avea un nou campion 
european sau olimpic!“.

ȘTIRI...

Paul IOVAN

ȘTIRI...
• Programul fiecărei reuni

uni a campionatelor europene 
va fi definitivat și distribuit in 
maximum 2—3 ore după efec
tuarea vizitei medicale și a cîn- 
tarului oficial.

• Meciul România—Algeria, 
disputat recent, ca și actualele 
întîlniri România—Bulgaria și 
București—Berlin sînt ultimele 
verificări internaționale ale pu- 
giliștilor noștri fruntași înain
tea primului gong al europene
lor. Cea mai severă verificare 
o va constitui însă finala cam
pionatelor naționale, ce se va 
disputa între 4 ‘ 
București.

• Pugilistul 
selecționat, la 
lui, în Iotul pentru campiona
tul european, nu mai face par
te în prezent din garnitura bo
xerilor fruntași. Sportivul din 
Cîmpulung Muscel ne-a rela
tat că a părăsit lotul, deoarece 
la categoria pană trebuie să

și 13 aprilie, la

Aurel Simlon 
începutul anu-
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NUMAI
MODEST ?

La Bruxelles a avut loc tra
gerea la sorți a semifinalelor 
In marile competiții europene de 
fotbal intercluburi. în Cupa 
campionilor europeni vor juca 
A. C, Milan cu Manchester Uni
ted și Ajax Amsterdam cu 
Spartak Trnava, iar în Cupa 
cupelor F. C. Koln cu F. C. 
Barcelona și Dumfermline cu 
Slovan Bratislava.

VICTORIOȘI LA KIEL
lin: greutate: Birlenbach (R.F.G.) 
19,32 m; prăjină: Schiprowski 
(R.F.G.) 5,10 m; înălțime: Spiel- 
vogel (R.F.G.) 2,08 m ; lun
gime : Tate (S.U.A.) 7,91 m; 
ștafeta 4 X 100 m : S.U.A. 
3:14,6; 50 ni : Greene (S.U.A.) 
5,6 ; 400 m plat : Kemp (S.U.A.) 
47,6; 1500 m; Crawford (S.U.A.) 
3:46,5; 800 m: Ruden (S.U.A.) 
1:49,9 ; 50 m g : Coleman
(S.U.A.) 6,5 ; feminin : lungime: 
Rosendahl (R.F.G.) 6,42 m; greu
tate : Fuchs (R.F.G.) 17,53 m; 
50 m : Netter (S.U.A.) 6,2 ; înăl
țime Kriess (R.F.G.) 1,69 m; 
800 m plat: Toussaint (S.U.A.) 
2:08, 1; 50 m g : Mamie Ratlins 
(S.U.A.) 7,0 (cea mai bună per
formanță mondială pe teren a- 
coperit).

ÎN BAZINUL DE ÎNOT
DE LA MINSK

MOSCOVA, 21 (Agerpres). — 
La Minsk a continuat con

cursul de natație organizat de 
ziarul „Komsomolskaia Prav
da". Rezultate mai importante. 
Masculin: 100 m spate: I.
Gribenikov (U.R.S.S.) 1:01,0 ; 2. 
V. Mazanov (U.R.S.S.) l:0i,4; 
400 m liber 1. M.'Borloy (Unga
ria) 4:19,5. (In această probă, 
Dionisie Naghi (România) a 
obținut în serii 4:38,2). Femi
nin : 100 m fluture : 1. Elaine 
Tanner (Canada) 1:07,5 ; 100 m 
bras : Alia Grebenikova
(U.R.S.S.) 1:18,1; 200 m spate: 
Janne Warren (Canada) 2:31,8; 
200 m mixt: Lidia Milenina 
(U.R.S.S.) 2:32,0 ; 400 m liber: 
Angela Coughlan (Canada) 
4:46,0.

In semifinalele „Cupei cupelor' 
la baschet—masculin, Slavia Pra- 
ga a învins la Ljubljana cu sco
rul de 83—76 (33—36) echipa Olim
pia din localitate.
■

Oficialitățile sportive elvețiene 
au anunțat că localitatea de spor
turi de iarnă Saint Moritz va can
dida in mod cert la organizarea 
Olimpiadei albe din 1976.

O recentă anchetă 
întreprinsă în rîn- 
dul antrenorilor de 
box îi punea pe 
șase dintre aceștia 
— doi bucureșteni 
și patru provinciali unei
bări-test : care dintre boxerii români
deți că are șanse la vreo medalie, la campionatea 
le europene ?

între cei indicați ca favoriți ai competiției aminl 
tite, alături de „cărți de vizită44 prestigioase ale- 
pugilismului românesc — ne gîndim la Gîju, 1| 
Monea — doi dintre cei interogați, ieșeanul Dumil 
tru Gheorghiu și brașoveanul Mihai Cerchez afl 
trecut, surprinzător, și numele semi-muștei VA
SILE IVAN.

Vasile Ivan, un nume care, desigur, ÎNCĂ m 
spune prea mult iubitorilor de box. De aceea; sai 
poate și de aceea, ne-am gîndit că o scurtă pre: 
zentare a foarte 
19 octombrie va 
interes. Așadar... 
darul boxului în 
diul antrenorului 
și cîntăream cît un... miel, dar nicăieri nu mă siml 
țeam atît de bine ca în sală, cînd îmi puneam 
mănușile. După un an am trecut la C.P.M.B» 
Maestrul Mihai Voinea mi-a fost ca un frate mal 
mare, m-a ajutat mult. îi datorez toate cunoștin-J 
țele pe care le am în ceea ce se numește „scrimă pu- 
gilistică*. De fapt, și acum cînd stau de vorbă cil 
dv., parcă-1 aud : „Vasile, măi băiete, eu te învăț 
de toate, dar forța loviturilor e treaba ta. Haltere, 
băiete, haltere. în fiecare zi cîte o rondea îii 
plus...*

Acesta a fost începutul.
„Ce-a urmat e mai ușor de demonstrat cu aju-l 

torul performanțelor. Pentru că sint puține : cam-| 
pion național de juniori în ’67 și ’68, medalie de 
aur la „Mănușa litoralului* ’68 și medalie de ar
gint la „Turneul speranțelor olimpice* de la L< 
ningrad (1968). Dintre toate acestea, medalia de U 
Leningrad îmi este cea mai dragă. Dacă eram maî 
atent și mă apăram mai bine de 
zului Adelin, poate că acum ați 
loc de argint*.

întrebat aăupra șanselor sale la
Ivan ni s-a părut... atacat sub centură : —
Poate Ganea, poate Lumezeanu, poate Drăgan 
poate eu. Ei au insă mai multă < 
mai maturi*.

IIu
- 

tînărului boxer bucureștean (la 
împlini 20 de ani !) ar suscita 
„Am făcut cunoștință cu abece- 
1963, la Progresul, prin interme^ 
Iordache. Aveam numai 14 ani

im

qn1

■
Continuîndu-și turneul în Bul

garia, echipa poloneză de hochei 
pe gheață Legia Varșovia a în
vins la Sofia o combinată a echi
pelor Levski—Spartak cu 7—2 
(3—0, 2—0, 2-2).
■

In concursul de schi de la Val 
d’Isere, proba de slalom uriaș 
a revenit francezului Jean Pierre 
Augert în 1:54,41. Proba militară, 
desfășurată pe distanța de 25 km, 
s-a încheiat cu victoria echipei 
Franței, urmată de echipa Ita
liei in care a figurat și campio
nul olimpic Franco Nones.
0

între 19 și 25 mai vor avea loc 
la Atena întrecerile competiției 
feminine de tenis pentru Cupa 
federației internaționale. La aceas
tă competiție, echipa australiană 
va fi alcătuită din Margaret 
Court, Kerry Melville și Judy 
Tegart.
0

Boxerul american de cat. grea 
Joe Frazier, campion al lumii, re
cunoscut de organizațiile sportive 
a 5 state americane, își va pune 
titlul în joc la 22 aprilie la Hus
ton, în fața compatriotului său 
Dave Zyglewicz, campion al sta
tului Texas, care a obținut 27 de 
victorii în 28 de meciuri.

WIRKOLA-156 m 
LA PLANICA!

Recent reconstruita trambu- 
lină-mamut de la Planica (Iu
goslavia) a confirmat posibili
tățile pe care le anunța : nor
vegianul BjSem Wirkola, 
cîștigător al concursului inter
național disputat în localitate, 
a avut cea mai bună săritură 
de la 156 de metri! Pînă 
acum, cel mai lung salt cu 
schiurile măsurat în concursuri 
oficiale era cel al austriacului 
Reinholdt Bachler — 154 m.

Citiți in ziarul nostru de mii- 
ne un reportaj de la fața locu
lui despre „TRAMBULINA 
MAMUT".

CUPA MONDIALĂ LA SCHI; 
SLALOMUL URIAȘ A REVENIT 

AUSTRIECEI W. RAUTER
NEW YORK 21. - Proba fe

minină de slalom uriăș din ca
drul concursului internațional 
de schi de la Waterville Val
ley a fost ciștigată de Werni 
Rauter (Austria) în 1:11,98 ; 
2—3. Karen Budge și Marilyn Co
chran (S.U.A.) cu 1:11,99. Steu- 
rer (Franța) s-a clasat 
pe locul 4 cu 1:12,02. Gertrude 
Gabl (Austria), care a ocupat 
locul 6, continuă să conducă 
în „Cupa Mondială”. Singura 
adversară puternică pentru 

Drexel, care, în cazul că sîm- 
bătă cîștigă proba de slalom 
special, poate ocupa primul loc 
in „Cupa Mondială".
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stîngile cubane-| 
fi notat aur îir

„naționale", Va-| 
centură : «Știir 

ite Drăgan ■ 
experiențăJ

sile 
eu? 
șU. 
sint

Modestie, luciditate ? Greu de spus acum, înain-f 
tea intrecerii hotârîtoare care va începe la 4 a- 
prilie : finalele campionatuiui național. Abia a-, 
turci, după ce ecoul ultimului gong al campio
natului se va fi stins, va fi mai ușor de stabilit 
cită complezență au conținut cuvintele spuse de| 
Vasile Ivan. Cuvintele unui boxer de nici 20 de 
ani, care a cîștigat 38 din cele 44 de meciuri sus
ținute, învingînd, printre alții, pe turcul Yadigarl 
(care are o victorie la Ciucă), pe sovieticii Pisa
rev și Pognidaev, pe bulgarul Ganev... Să fie Va-| 
sile Ivan numai modest ?

i
I
I
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ȘTIRI

slăbească 5—6 kg. Simion s-a 
decis să lupte, anul acesta, pen
tru titlul de campion național 
la semiușoară și, în consecință, 
se pregătește acasă sub îndru
marea antrenorului său, Cristi
an Panaitescu. După părerea 
noastră, misiunea boxerului 
cîmpulungean va fi mult mai 
dificilă la categoria 60 kg, un
de va avea ca adversari, prin
tre alții, pe Cuțov, Goanță, Do- 
brescu, Păpălău.

• La prima vedere, știrea 
pe care o inserăm nu are nici 
o legătură cu campionatele eu
ropene. Oțelarul Lazăr Borduz, 
de la Combinatul siderurgic- 
Reșița, a pus — de curînd — 
la punct o tehnologie de re
parare a vetrelor cuptoarelor 
Martin, după elaborarea oțelu
lui și pregătirea acestora pen
tru încărcarea unor noi șarje. 
Inovația suderurgistului reși- 
țean constă în sudarea petre
lor prin încălzire fără baie de

ȘTIRI...!
în locul căreia se /oZo-l 
o magnezită cu granula-1oxid,

sește _ „
(ie pînă la 3 mm. S-a asigurat 
astfel sporirea de aproape douăl 
ori a durabilității petrelor. Tot-| 
odată, timpul de refacere a ve- * 
trelor s-a redus de la 6—12 ore,. 
la numai 3—5 ore, în funcție I 
de mărimea cuptoarelor, timp I 
care în producția Combinatu
lui reșițean echivalează cu un 
spor anual de aproape 10.000 
tone de oțel. Inovația este — 
să recunoaștem — de talie... 
europeană. Ceea ce am avea 
de adăugat este faptul că oțe. 
larul Lazăr Borduz e una și 
aceeași persoană cu campionul 
balcanic de box din anul 1947, 
la categoria pană. Printre ad
versarii cu care s-a întilnit el 
atunci, figurează și actualul 
antrenor secund al reprezenta
tivei Bulgariei, Ștefan Ațev 
prezent zilele acestea cu echipa 
sa, la Sibiu.

I
I
I
I
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ÎN C.C.E., LA BASCHET

ZADAR a cîștigat 
la Sofia

In „Cupa campionilor euro
peni" la baschet masculin, e- 
chipa iugoslavă Zadar a în
vins cu 89—85 (47—45) pe Aca
demic Sofia. Returul : la 27 
martie, la Zadar.

ILIE NĂSTASE A CEDAT 
LUI SPEAR ÎN 8-imi DE FINALĂ

NEW YORK 21 (Agerpres). - 
în optimile de finală ale 
turneului internațional de tenis 
de la St. Petersburg (Florida), 
iugoslavul Spear l-a învins cu 
6-4, 3-6, 6-3 pe Ilie Năstase 
(România). Alte rezultate mai 
importante : Ashe (S.U.A.) — 
Curtis (Anglia) 6—2, 6—3 ;. Ruf- 
fels (Australia) — McManus 
(SUA) 6-4. 6-0 ; Plotz (R.F.G.) - 
Fairlie (Noua Zeelandă) 6—0, 
6—1 ; Mandarino (Brazilia)—j 
Dent (Australia) 6—2. 7—5 ; Bat-1 
trick (Anglia)—Kalogheropoulos 
(Grecia) 5-7, 6-1, 6-3.

CICLIȘTII ROMÂNI IAU AZI STARTUL ÎN ALGERIA
ALGER 21 (Agerpres). — 

Peste 90 de cicliști vor lua star
tul astăzi în Turul Al
geriei („Fleche Algerietine” — 
890 km ; 6 etape). Prima etapă 
va avea loc pe ruta Oran—Mo- 
staganem (80 km).

La competiție participă echi
pele Franței, Suediei, Luxem
burgului, Austriei, României, 
Olandei, Poloniei, R. D. Ger
mane, Danemarcei, Tunisiei, 
Marocului, Libiei și Algeriei 
(cu două formații).

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ

Austria, mai exact Viena. se 
numără de mulți ani printre ci
tadelele patinajului artistic. 
Aici s-au ridicat nenumărați 
campioni ai gheții și nume ca 
acelea ale patinatorilor Karl 
Schafer, Helmut Seibt, Edi Ra
da, Emmerich Danzer, Wolf
gang Schwarz, ale patinatoare
lor Eva Pawlik, Hanna Figel, 
Ingrid Wendl, Regine Heitzer 
sau perechea Sisy Schwarz-Kurt 
Oppelt, care vor rămine pentru 
totdeauna gravate in memoria 
iubitorilor acestui sport.

Retragerea lui Danzer și a lui 
Schwarz, amindoi trecuți la 
profesionism, a lăsat un tnare 
gol în patinajul austriac. Ca 
prin minune, reprezentantele 
noastre feminine, în frunte cu 
vicecampioana mondială Bea
trix Schuba. marea specialistă 
a figurilor impuse, ca ți foarte 
tinerele Elisabeth Mikula și E- 
lisabeth Nestler, au reușit turul 
de forță de a reface peste noap
te un prestigiu amenințat, fon- 
dind deci o nouă „Casă cu trei 
fete", ca in celebra operetă.

Cu toate acestea, in tabăra 
austriacă nu domnește mulțu
mirea deplină. Din nefericire 
performanțele la figurile libere 
ale fetelor noastre nu se ridică 
la cel mai înalt nivel Internațio
nal. Acum, cind s-ar putea să 
se retragă din arenă campioana 
mondială Gaby Seyfert, sporesc 
șansele lui Trixi Schuba de a 
cuceri titlul și acesț lapt dă de 
gîndit diriguitorilor școlii viene- 
ze de patinaj artistic. Trebuie 
făcut ceva pentru ca această 
patinatoare atît de dotată în de
senarea pe gheață a figurilor o- 
bligatorii să devină capabilă să 
culeagă note înalte și în proba 
supremă a întrecerilor, figurile 
libere.

Emo Panzer îm- 
brățițtndu-și antre- 
noarea, Hertha 
Wăchtler, in mo
mentul cînd pe pati
noarul din Geneva 
(martie, 1968) se a- 
nunță că el este 
din nou campion 
mondial. A fost să
rutul de adio...

Pînă acum, patinatorii aus
trieci au fost foarte dependenți 
de colaborarea pe care o aveau 
cu cercurile de specialitate de 
peste Ocean. în fiecare vară, ei 
luau drumul spre Lake Placid 
(S.U.A.), unde lucrau sub îndru
marea antrenorului Gustav 
Lussi, originar din Elveția, dar 
stabilit in America din 1930. 
Fostul campion austriac Peter 
Jonas, ca și celebrul Emo Dan
zer, și-au pregătit programele 
de figuri libere cu Lussi. La 
rindul său, acesta a fost invitat 
de mai multe ori la Viena, pen
tru a urmări antrenamentul pa
tinatorilor austrieci.

De data aceasta, se pare că 
vom asista la o spectaculoasă 
schimbare de direcție. Dat fiind 
că viitoarela campionate euro
pene sînt programate la Lenin
grad, în februarie 1970, există 
posibilitatea ca fruntașii patina
jului austriac să facă un stagiu 
da pregătire pe locul de desfă
șurare a întrecerilor continen
tale. Cunoscuta antrenoara vie- 
neză Hertha Wăchtler, copăita- 
șă la succesele lui Danzer și 
Schwarz, are chiar intenția fer
mă de a-și conduce elevii pe 
patinoarele din Uniunea Sovie
tică. Ea speră ca noua colabo
rare cu reputații specialiști so
vietici Moskvin, Ceaikovska-

ia sau Stanislav Juk să-j adu
că pe patinatorii austrieci la 
un atît de dorit progres.

Hertha Wăchtler a declarat 
textual : „Succesele din ultimii 
ani obținute de patinatorii so
vietici sini o dovadă că in 
U.R.S.S., specialiștii disciplinei 
gheții au găsii metode noi, ca
pabile să facă mai eficiente an
trenamentele. Am convingerea 
că vizita noastră pe patinoarele 
sovietice, în iarna viitoare, ne 
va permite să facem un mare 
pas înainte".

Schimbări se vor produce și 
în antrenamentele de pe teren 
propriu. Se anunță că „Wiener 
Elslauf-Verein”, clubul care a 
dat Austriei cei mai mulți cam
pioni de patinaj, are intenția să 
angajeze un antrenor special 
pentru pregătirea fizică, ca și 
un maestru de balet, așa cum 
se obișnuiește, se pare, și în 
U.R.S.S.

Firește, nu vor fi întrerupte 
total legăturile cu specialiștii a- 
mericani în patinaj artistic. La 
vară, o serie de patinatori diin 
Austria vor pleca din nou la 
Lake Placid sau la Colorado 
Springs. Dar aceste contacte 
tradiționale nu vor mai fi sin
gurele.

Kurt CASTKA
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