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PERIOADE

DE
TRANSFERĂRI
TENIS DE MASA : 15 de

cembrie 1969 — 31 ianuarie
1970 (pentru juniori) și 1—31 
ianuarie 1970 (pentru seniori). 
Se menționează că orice spor
tiv (junior sau senior) care a 
jucat într-o competiție oficia
lă în cursul lunii ianuarie nu 
se mai poate transfera în ca
drul aceluiași an. Fac excepție 
sportivii militari și studenții 
care se încadrează în regula
mentul general de transferări.

VOLEI : A fost fixată o 
nouă perioadă de transferări 
între 1 și 15 ianuarie 1970. Sînt 
posibile transferări de Ia o 
categorie inferioară la una 
superioară ; transferări în ca
drul aceleiași categorii sau de 
Ia o categorie superioară la 
una inferioară, cu condiția ca 
jucătorul respectiv să nu fi 
jucat nici un meci în turul 
campionatului 1969^1970 ;
transferări de la divizia școla
ră numai Ia diviza A, de la 
o unitate școlară la alta. In 
toate cazurile se vor respecta 
prevederile regulamentului de 
transferări în vigoare.

ATLETISM : S-a stabilit ca 
transferările atleților să se 
efectueze în cursul acestei 
luni pînă la data de 30 de
cembrie.
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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ §1 SPORT

NE RĂSPUND:
• prof. ELENA POPARAD, vicepreședinte al Consiliului Na

țional al Organizației Pionierilor
• lector univ. ȘTEFAN COSTEA, director general-adjunct 

in Ministerul învățămintului
• prof. SEPTIMIU TODEA, șeful secției sport școlar din C.C 

al U.T.C.
Primul trimestru al acestui 

an școlar se apropie de sfir- 
șit. „Hop“-ul probelor de 
control și al tezelor a tre
cut. Acum se cristalizează 
mediile. Încă puține emoții 
și-

Am solicitat celor care di
riguiesc activitatea educativ- 
recreativă a tinerei generații 
unele detalii privind vacan
ța școlară de iarnă, cu accent 
principal pe tabere, acest 
mijloc minunat de recreare, 
de petrecere a vacanțelor în 
colectiv.

★
Primul dialog l-am avut 

cu tovarășa profesoară ELE
NA POPARAD, vicepreședin
te al Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor.

APLAUZE PENTRU
PATINATORII ROMÂNI
Pentru prima 

oară, țara noastră 
este 
pe 
premiere 
concurs 
țional de 
ră in 
artistic.
șovia, pe gheața 
patinoarului aco
perit al „Palatului 
sporturilor", s-au 
întrecut patinatori 
fruntași din opt 
țări europene.

In întrecerea 
fetelor — așa cum 

anunțat 
nostru 

— locul 
a fost 
de foarte

reprezentată 
podiumul de 

al unui 
interna- 

anvergu- 
patinajul 
La Var-

t am 
f ziarul 
,Ieri - 
i treilea 
cupat 
tinăra campioană a 

v • României, simpa- 
itica Beatrice Huș- 
i tiu. La 13 ani, 
patinatoarea noas- 

; tră obține, astfel, 
prima recunoaș
tere internaționa
lă a talentului ei. 
Beatrice, clasată 
a 6-a după Sgu- 
rile impuse, a ur
cat trei locuri in 
clasamentul final 
printr-o foarte 
bună evoluție în 
în proba figurilor 
a ocupat locul 2. 
Beatrice Huștiu a fost, alături 
de poloneza Varminska câști
gătoarea concursului, cea mai 
aplaudată apariție a serii re
zervate probei de libere la 
feminin" — remarca Jan Woj- 
diga, corespondentul 
nostru Ia Varșovia, cu 
convorbirii telefonice 
după concurs.

Campioana României 
nrmă, printre altele, pe 
Zelinska (Polonia), 
ga (Ungaria), 
(R.F.G.), Ștefi

O impresie 
tînărul nostru 
ghe Fazekas. El a constituit o

£

Beatrice Huștiu, campioana României* la 
prima sa 

re al
prezență pe podiumul de premie- 
•unui concurs de anverguri.

Foto : V. BAGEAC
litiere, unde

..Românca

ziarului 
prilejul 

avute

Iasă în 
Ursula

Vera Var-
Gabriele Cley

Knoll (R.D.G.). 
bună a lăsat și 
campion Ghcor-

adevărată revelație a probei de 
figuri obligatorii, fiind clasat 
al 7-lea din totalul de 13 cen- 
curenți. La proba de libere, 
Gh. Fazekas a evoluat totuși 
sub posibilitățile sale. El a su
ferit o cădere la începutul pro
gramului liber, ceea ce i-a 
frinat evoluția. In clasamentul 
final, patinatorul român o- 
cupă locul H. Prob3 a revenit 
vest-germanului R. Ketterer 
cu 1702.8 p. urmat de L. Vai- 
da (Ungaria) — 
J. Pienkowski 
1639,9 p.

La perechi au 
ghiarii nona 
Csugar cu 253,7 p incic, urmați 
de Matilda 
Cerani (Italia)

1657.S p ți 
(Polonia) —

cîștigat ma-
Beree—Istvan

Sita—Lambcrto 
- 243,8 p.
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— Taberele actualei va
canțe de iarnă vor avea un 
caracter sportiv. Ele vor fi 
grupate în cadrul „Festiva
lului pionieresc al sporturilor 
de iarnă", acum, la cea de 
a II-a ediție.

— Ați putea să precizați 
și unde vor 
ceste tabere 
roșii"

— Evident, 
către județele de munte. Ast
fel, în Brașov vor ființa două 
asemenea tabere, una la 
Bran, cu 300 de participanți 
din 23 de județe, și alta la 
Dîmbul Morii, cu 140 de co
pii din 18 județe. Dacă ta
băra de la Bran va fi pro
filată pe schi, in schimb cea 
de la Dimbul Morii va fi 
rezervată turismului de iar
nă; mai exact, ea va găzdui 
pe președinții cercurilor tu
ristice pionierești.

După aceea, în județul 
Bistrița, la Năsăud, va func
ționa o tabără cu 150 de pio
nieri, care vor practica și 
schiul și săniușul. în Har
ghita, la Miercurea Ciuc va 
funcționa o altă tabără (cu 
220 de cravate roșii) specia
lizată în hochei pe gheață. 
Aici șe vor reuni reprezen
tanții a 7 județe, toate cu... 
veleități în acest sport. O 
tabără de schi va exista și 
la Lupeni, în județul Hune
doara. Acolo vor face popas 
200 de- elevi din 8 județe, 
care vor practica schiuL

In fine, tabere pentru pio
nieri vor ființa și în județul 
Prahova, la Bușteni, cu 150 
de copii din 5 județe și din 
municipiul București, și la 
Sinaia, cu 360 de școlari din 
9 județe, plus primul oraș al 
țării. O precizare: la Sinaia 
vor fi, de fapt, două tabere, 
ambele cu profil de schi și 
săniuș. O notă specifică tu
turor taberelor : inițiere dar 
și selecție în sporturile de 
iarnă, în care — pe firul per-

Tiberiu STAMĂ

fi amplasate a- 
ale „cravatelor

ne-am orientat

(Bontinuare tn pag. a t-a}

NOUL COMITET
DE CONDUCERE

AL FILIALEI A.C.R
BUCUREȘTI

Aseară a avut loc adunarea ge
nerală a reprezentanților cercu
rilor A.C.R. din Capitală. Pârtiei- 
panții la adunare au ascultat o 
informare asupra activității desfă
șurate de filiala A.C.R. București 
in cursul anului 1963 și au apro
bat planul de muncă pentru anul 
viitor. La sfîrșit, a fost ales noul 
comitet de conducere, in fruntea 
căruia se află : prof. Ion Borca 
(președinte), Constantin Dumi
trescu, Aurel Brebenel și col. 
Gheorghe Ștefăneasa (vicepreșe
dinți), Dumitru Din că (secretar).

Trimisul nostru special, VALERiU CHIOSE, transmite din Budapesta :

IlOfflIȘIII MII M CIIMII „CIM BMH-
Ieri dimineață București Budapesta 6—2 (2—1; 2—1; 2—0)

4 ♦ •a *

' A

iscutam zilele trecute eu 
Oaidă, fostul jucător al Pro
gresului și al echipei naționale, 
despre fotbal, despre anii 
strecurați parcă printre de
gete, și spunea Oaidă că au

trecut prea repede peste el; că nu 
i-a simțit, că s-au adunat doar în 
mușchi și tendoane, și nu și în suflet...

Apoi, deodată, cînd convorbirea noa
stră ' ------
inte 
de 
stru 
nu-i 
mai __ . . , .,
orice echipă, numai să joace I

«Ehei, ce utili sînt într-o echipă, ală
turi de cîțiva lei-paralei de 20 de ani, 
doi-trei dintre acei jucători pe care 
vă place să-i numiți bătrîni,. trecuți 
de 30 de ani' — ne-a spus, și-a ple
cat, și, instinctiv, parcă fără voia noa
stră, ne-am adus aminte de cuvintele 
lui Oaidă, într-o duminică, pe „Di
namo', urmărindu-l pe clujeanul Soos 
într-o cursă — temporal inegală — I 
cu Dumitrache sau Lucescu, văzindu-l, I 
cînd distrus de nefericitul autogol al

Ilui Breton, cînd evadat în atac, în I 
zone îndeobște inaccesibile fundașilor, I 
acolo unde de altfel a reușit și unicul

I

I
I
I
I
I
I
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iarna, in taberele școlare, schiul găsește o largă audiență in masa de elevi, aidoma 
imaginii din fotografia noastră, surprinsă pe una din pirtiile

Brașovului.-
din împrejurimile

Foto AUREL NEAGU
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Astă-seară, in sala Ci ulești, in cadrul C.C.E.
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RAPID—U.C. CLERMONT FERRAND 
LA BASCHET FEMININ

de 
noastre, Ra- 
își încearcă 
sala Giulești 
de a se ca- 
al doilea al 

a

Campioana feminină 
baschet a țării 
pid București, 
astă-seară, în 
(ora 19), șansa 
lifica în turul
celei de-a XII-a ediții 
.C.C.E.". Misiunea este foarte 
dificilă, deoarece săptămîna 
trecută, în partida din tur, 
bucureștencele au pierdut la 
o diferență apreciabilă 
(43—70, deci 22 de puncte), 
evident greu recuperabilă. 
Antrenorul S. Ferencz este 
convins, însă, că dacă eleve
le lui vor respecta disciplina 
tactică, se vor replia, o vor 
„închide" pe Chazaion și vor 
recupera sub panou, Rapidul 
va reface handicapul.

Pentru meciul de azi, vor 
fi utilizate următoarele la
turi (în paranteze, 
de pe tricouri):

RAPID : Suliman 
renez (5), Buzas (6),

(8), Chiraieu (10), Tall 
Nicola (12), Racoviță 
Țancu (14), Ivanq- 

(15).
C.

numerele

(4), Fe-
Bițu (7),

I

I
I
I
I
I

I
I

își câuta, ca un maratonist îna- 
de finiș, un sfîrșit frumos, cu note 
umană duioșie, interlocutorul no- 
a devenit trist și a recunoscut câ 
pare rău de nimic decît că nu 
este lăsat să joace, oriunde, la

I
I
I
I
I
I

Ultimul meci din cadrul „Cupei 
Dunării” a avut darul să reabili
teze hocheiul pe gheață la Kis- 
stadion. Echipele orașelor Bucu
rești și Budapesta au furnizat o 
partidă atractivă, disputată bâr- 
bătește, dar in limitele celui mai 
desăvîrșit fair-pla.y, deși miza nu 
era mică — rezultatul urmînd să 
desemneze echipa cîștigătoare a 
cupei. Gazdelor le era de ajuns 
un meci nul pentru a cuceri tro

feul. Românți, în schimb, aveau 
neapărat nevoie de victorie (la cel 
puțin două goluri diferență), ca 
să termine pe primul loc. Și efor
tul le-a fost încununat de succes, 
deși formația maghiară a etalat 
remarcabile cunoștințe tehnice, a 
patinat repede și bine și a com
binat foarte frumos. Misiunea e- 
chipei noastre a fost mult îngreu
iată apoi de accidentarea lui 
Biro, in meciul cu Sofia (fisură 
la cot), ceea ce a descompletat

liniile noastre ofensive, obliglnd 
pe antrenori si recurgă la Impro
vizații. Dar totul s-a terminat cu 
bine și asta este important.

Bucureștenil au Început jocul 
deciși ; Încă din primele secunde 
Calamar, scăpat pe contraatac, 
a reușit să deschidă scorul. Ripos
ta gazdelor a fost viguroasă, dar 
cele clteva ocazii excelente avute

(Continuare in pag. a 4-a)

Comentariul nostru

CLERMONT-FER- 
Souchal (4), Petro 
(6), Sallois (7), Ar- 
Gouleme (9), Rado

Nia 
(11), 
(13), 
viei

U.
RÂND :
(5), Pratt 
naud (8), 
vanovici-Tojovici (10), Prug-
neau (11), Chazaion (12), Gui- 
dotti (13), Leray (14), Passe- 
mard (15). Arbitri: A. Dekey 
(Ungaria) și G. Pschera (Aus
tria). Comisar F.I.B.A.: R 
Saper (Iugoslavia).

Rapid 
i cîștigat 

polo de 
terminînd

Dorina Suliman, cea mai eficace Jucătoare a 
Rapidului, aruncă la coș dintr-o poziție carac
teristică. • Foto : V. BAGEAC

iN ULTIMA ETAPĂ, RECORD EGALAT I
• La 34 de goluri, contribuția a 15 echipe • Constanța liderului, in ciuda unui 

eșec de ultimă oră ® Simptomul ultimelor clasate, promisiune pentru retur ?
S-a încheiat ultimul tablou. 

Știm, în sfîrșit, că va urma 
mult așteptatul antract în
tre tur și retur,_ chiar dacă 
echipa națională va dicta 
noul program.

Cunoaștem și configurația

definii vă a clasamentului, 
ca urmare a unui . sprint 
prelungit, ce a angrenat un 
sfert din protagoniste, pen
tru ca prima parte a cam-
pionatului să se încheie con
form datei stabilite. Si cum

un asemenea eveniment nu 
se poate desprinde de ma
gia exactă a cifrelorț. să 

dăm Cezarului ce-i al Ceza
rului.

Pe primele patru locuri, 
înghesuite în spațiul res-

Ivăncescu respinge cu capul un balon, înlăturind, pentru 
porții lui Adamache. — -

un moment, pericolul din fața 
Foto; Ion POPESCU (Ploiești)

trîns a două puncte, echipele 
care și-au împărțit pe rînd 
șefia clasamentului : Rapid, 
Dinamo București. Universi
tatea Craiova și F. C. Argeș 
care, de-a lungul întregului 
tur. au constituit plutonul 
fruntaș al campionatului. Și 
chiar dacă echipa piteșteană 
a pornit lansat din start, chiar 
dacă internaționalii din Ște
fan cel Mare au ocupat de 
cele mai multe ori primul 
loc în clasamentul acestei 
părți a campionatului (de 7 
ori), iar universitarii craio- 
veni au rămas neînvinsi în 
cele 8 partide disputate pe 
teren propriu, echipa fero
viară a știut să prindă, la 
intrarea în linia dreaptă, cu
loarul cel mai favorabil ast
fel îneît eșecul de la Bacău 
să-i lase, totuși, pînă în 1970. 
satisfacția titlului de lider.

Este, desigur, o satisfacție 
meritată, Rapid avînd cea 
mai constantă comportare. în

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. a 3 a)

In multe țări din bătrînul 
continent iarna s-a in
stalat statornic. Și la 

noi și-a trimis primii soli 
care au anunțat sosirea ano
timpului zăpezii, al schiului 
și patinajului, al hocheiului și 
săniușului. în nordul țării, a- 
cum cîteva zile, cind am po
posit pe meleagurile dorneni- 
lor, ne-a întimpinat un ger 
sub zero grade și o ninsoare 
abundentă.

înseamnă că iarna este gata 
să pună stăpinire pentru o 
perioadă de citeva luni pe în
treaga țară. Și cum zăpada 
este sinonimă cu schiul, o 
constatare la fața locului s-a 
impus și, chiar s-a realizat, la 
Vatra Dornei.

SCHI DF MASA DA. 
DAR...

Așezată între munții Bîr- 
găului, Suhardului, și Bistriței, 
în depresiunea Dornelor, Va
tra Dornei oferă condiții ex
celente de practicare a spor
turilor de iarnă, în special a 
schiului. Am încercat să aflăm 
cîți amatori de schi există în 
această parte a țării dar răs
punsul a fost. în general, 
presărat cu multe incer
titudini. în Vatra Dornei 
și în împrejurimi există totuși 
mulți iubitori ai schiului. A- 
matori pasionați ai acestui 
minunat sport, în special,

gol al echipei sale, semnul onoarei 
păstrate pînă la capăt...

Și urmărindu-l, amintim, pe jucăto
rul acesta de 37 de ani, ne-au venit în 
minte — iarăși fără intenție, prin sim
plă sugestie vizuală — cuvintele unui 
antrenor, un antrenor nici măcar cu
noscut, venit la noi de aiurea și care, 
condamnînd promovarea, cu orice preț, 
neprietenă cu rațiunea, a tinerilor 
fotbaliști, sub unicul motiv că sînt... 
tineri, susținea — dacă bine ne adu
cem aminte — că în echipa lui joacă 
numai fotbaliștii a căror formă impli
că acest act, și că n-are nici un ames
tec aici vîrsta jucătorului, ci numai ran
damentul lui, și că renunțarea !a un 
om' util echipei, numai și numai pen
tru că a împlinit, să zicem, 30 de ani, 
este neavenită și rea...

...Apoi, duminică seara, am aflat 
de ultima ispravă a lui Lereter, care 
le-la dat o nouă lecție coechipierilor 
mal tineri, după hat-trick-ul din me
dul cu F. C. Argeș, și ne-am bucurat 
încă o dată — prin extindere, prin 
simbol, dacă vreți — pentru toți cei 
pe care Oaidă ii numea, melancolic 
și sincer, „bâtrînii" echipelor, și ne-am 
întors un alt gind de prietenie, de 
stimă, spre Pahcnțu sau Marcu, spre 
Greavu sau Constantin, șpre Nedelcu 
sau Ion Nunweiller, ca să-i cităm nu
mai pe primii căzufi sub condei.

Multi dintre aceștia — jucători care 
au rămas pe dreptunghiul cu minuni 
dincolo de limita, despre care se crede 
că ucide, a celor 30 de ani, nu din 
interes de chiverniseală, cum fals mai 
susțin încă unii,, ci îndeobște din dra
goste pentru mingea aceasta jucăușă 
și întâmplările ei — au părăsii gazo
nul. AJții sînt gata s-o facă, și ple
carea aceasta reprezintă prin ea în
săși un gest inerent ca scurgerea nemi
loasă a timpului... Pînă atunci, însă, 
simțim nevoia actului justițiar de a le 
adresa, acum, în final de sezon, și aici, 
un cald omagiu, lor, tuturor, lui Lere- 
fer, lui Soos, lui Greavu, lui Peror.escu, 
lui Koszka, lui Dridea și celorlalți, 
știufi sau nu deopotrivă... Un omagiu, 
în numele dragostei lor, fără de mar
gini, pentru fotbal, pentru jocul acesta 
aspru cu legi pe măsură...cu legi pe măsură...

Ovidiu lOANIfOAIA

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

RAPID BUCUREȘTI A CÎȘTIGAT
TURNEUL DE POLO DE LA HALLE

Echipa 
București a 
turneul de 
la Halle, 
neînvinsă competiția. 
Feroviarii au dispus 
cu 6-4 (1—1, 1—1,
1— 1, 3—1) de Em- 
por Halle-Neustadt, 
cu 6—5 (2—3, 1 —1,
2— 1, 1—0) de Auf
bau Borde Magde
burg și au terminat

t\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\X\\\^

Citiți în numărul de mîine al ziarului nostru 
începutul unei ample analize a voleiului ro
mânesc : CAILE UNEI SPECTACULOASE 
RETROCESIUNI.

la egalitate, 5—5 
(0-0, 1—2, 1-1, 
3—2), cu Mogono 
Leipzig.

CLASAMENT 
FINAL: 1. Rapid 
București 5 p, 2. 
Aufbau Magdeburg 
4 p, 3. Mogono 
Leipzig 2 p, 4. Em- 
por Halle-Neustadt 
1 p.

ÎN BAZINUL VATRA DORNEI, 

SCHIUL DE MASĂ - 
DEOCAMDATĂ - 

UN VIS FRUMOS 
copiii și tineretul, dar ca să-1 
practice, trebuie să aibă con
diții. Iar dacă vrei ca schiul 
să fie făcut de cit mai mulți, 
adică de mase, baza materia
lă este... baza Îndeplinirii a- 
cestui deziderat. Cu vorbe, cu 
statistici nu se poate face schi 
de masă 1 Pentru a face schi 
ai nevoie de material, de 
echipament, de prețuri acce
sibile maselor.

în Vatra Dornei, în împre
jurimi, sînt locuri și pante 
minunate pentru practicarea 
schiului. Mulți, foarte mulți 
dorneni vor să se avînte pe 
pirtii, dar schiurile sînt greu 
de găsit, iar cind se găsesc 
sînt greu de... cumpărat.

CÎTEVA PĂRERI 
AUTORIZATE

Schiul de masă poate de
veni realitate în Vatra Dor
nelor ? Această întrebare am 
adresat-o cîtorva personali

tăți care au arătat, obiectiv, 
cauzele care frîncază, încă, 
pătrunderea acestui minunat 
sport în rîndul maselor.

Tov. GRIGORE VOINESCU, 
prim-secretar al comitetului 
orășenesc de partid, președin-

Paul IOVAN

(Continuare in pag. « 3-a)
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JUCĂTORII 
DE POLO 

ÎN GRAȚIILE 
ZEILOR!

Sar c« var face iRQtatorii
$1 săritorii?

Avem tn față planul 
orelor de antrenament 
de la bazinul acoperit 

Floreasca, frumos colorat in 
mai toate nuanțele curcu
beului. Conținutul tiu ni 
se pare deosebii de origi
nal, ți, aricit am colinda 
pe meridianele continen
tului nostru, n-am putea a- 
fla unul asemănător. Nici 
mai mult nici mai puțin, 
această „capodoperă" de 
organizare a activității in
tr-o bâtă sportivă, la a 
cărei elaborare au contri
buit membri ai federației 
de specialitate alături de 
cei ai comisiei municipale, 
ne pune In față unei ho- 
tSrîri năstrușnice; 45 DE 
ore rezervate JUCĂ
TORILOR DE POLO Si 
DOAR 40 ÎNOTĂTORILOR | 
ȘI SĂRITORILOR f

Așadar, forurile care con- ■ 
duc activitatea sportivilor j 
bucureșteni s-au decis să . 
acorde prioritate echipelor !

CARNET DE ANTRENAMENT
A uLA UNIVERSITATE, IN „AULA BOXULUI ALCAPRARiU

de polo, în sezonul urmă
tor. Ni s-a argumentat că ' 
«EhipS națională deține (ah, | 
dulce naivitate) locul V sau 
locul VI in ierarhia mon- ' 
diilă, și ca atare selecția- 
nobilii, fi ceilalți jucători 
de polo (seniori sau juni
ori) trebuie să te bucure 
de toate favorurile, chiar 
dacă viitorul sezon ai îno
tătorilor și al săritorilor (a- 
fltți realmente printre cei 
mai buni in Europa) v« 
fi aproape integral Com
promis.

Nu cunoaștem încă pe 
de-a întregul raționamen
tele «au influențele care au 

: condus la această atare de i 
fapt. Substratul lor se do- 

\ vădește însă foarte fragil 
ți iată de ce. Recent, chiar 
antrenorul federal pentru 
polo, maestrul sportului A- 
lexandtu Popescu, dectgra 
în fața celor mai buni teh
nicieni ai tării că la ora 
actuală, sau intr-un viitor 
apropiat, nu avem nici o 
șansă de a întrece marile 
formații de pe continent 
(U.RS.S., Ungaria. Iugo
slavia. R. D. Germană, lta- ‘ 
■lia), și mai mult de locul 
VI sou VII nu putem spera j 
să oeupim la „europenele" 
de la Barcelona. Mai mult, 
ne-am reamintit că aceiași 
(sau aproape aceiași) jucă
tori, care acum ocupă o 
piscină întreagă la orele 
cele mai bune, exertînd *n 
luna decembrie scheme 
tactice (poate Și conținutul 
antrenamentelor, planifica- ! 
rea lor merită a fi puse în , 
discuție) se aflau tn iunie 
— perioadă ideală de pre- 
pătfiw _ tn vacanță !...

Și, totuși, echipele de 
pa io se sfii în grația Șei
lor ț Cu ce preț Insă 7 Ez- 
ceptitidu-l pe antrenorul 
Gh. Dimeca, Care dispune 
în momentul de față de 
48 de orei culoar pe sipti- 
mină pentru grupele sale 
(Oarecum suficiente pentru 
cerințele antrenamentului 
modem), ceilalți tehnicieni 
din Capitală — urni din- ■ 
tre ei au in pregătire corn- 
ponenți aî lotului — vor fi 
nevoiți să hiberneze câteva 
luni bune, în așteptarea ra
zelor de soire primivira- 
tice, care «ă le încălzească 
apa din piscine. Jir elevii 
lor vor pierde încă «n se
zon prețios, și alțl metn 
buni, în fața adversarilor 
cu Care se vor întrece, 
pentru simplul motiv ci 
aceștia din urmi a-u po
sibilități de a înota intr-o 
zi (sau cel mult două) kilo
metrii pe care tinerii cam
pioni ți recordmani ai țării 
■noastre îi vor parcurge in- 
fr-o săptămină !

Am fi nedrepți dacă nu 
am sesiză vitregele condi
ții de pregătire ale spor
tivilor, prin existența unui 
singur bazin acoperit Dar 
toț Otit de bine trebuie >ă 
recunoaștem că lipsa de 
maturitate și chibzuință cu 
cere este folosită această 
bază sportivă poate duce 
la rezultate neplăcute, vio
rie pentru care măsurile 
de rigoare se impun fără 
cea mai mici întirziere.

— a. v. —

SCHIUL DE MASĂ
(Urmare din pag. I)

tele Consiliului popular oră
șenesc Vatra Dornei:

„Condiții naturale ți clima
tice avem din belșug. Bazinul 
Domelor oferă terenuri exce
lente pentru practicarea schiu
lui. Condițiile pentru schiul 
de performanță nu sînt, încă, 
in măsură să satisfacă exi
gențele. Pentru schiul de 
masă, însă, ar trebui să existe 
toate condițiile. Prin tradiție, 
aproape toți flăcăii din regiu
nea Domelor îți satisfac sta
giul militar la vînătorii de 
munte. Pentru schiul do masă 
lipsește în primul rînd mate
rialul. Dacă înainte copiii, ti
neretul, se mulțumeau cu 
orice, azi, datorită nivelului 
de trai care a crescut mult, 
nu mal acceptă nimeni mate
riale rudimentare. Necesarul 
pentru sehl se desface prin 
magazinele de sport din mu
nicipii, dar este Imperios ne
cesar ea aceste materiale să 
ajungă și tn comune și sate, 
prin magazinele cooperației 
de eonium și, e condiție 
primordială, la PREȚURI 
ACCESIBILE. Să nu uităm că 
în majoritatea familiilor exis
tă minimum 2—3 copil. Ca 
să le oferi posibilitatea prac
ticării schiului trebuie 
să-> dQtțgi cu ec^ip^jgnt,

• O plăcuta surpriză : 
Toma llie • 18 minute 
de lecții la mănuși • 
Un fost campion, asistent 
universitar : Mihai Stoian
• Un sport care cîștigă 
teren în fața prejudecăți
lor ® Pentru cîteva ore 
boxeri ® Studenți pe ca
lea performanței

■ a niversitdîea București. 
f f Cvintetul statuar care 

străjuiește intrarea, 
prezentînd prin Lycurg, Solon. 
Cicero, Papinian ți luș- 
tinian o cultură care a stră
bătut secolele fără să apună, 
împrumută deopotrivă celui 
ce pășește spre aula dreptu
lui roman cit și celui ce caută 
aici aflarea spiritului pur, un 
aer grav.

Intrind. ai senzația că aici 
doar spiritul este mobil... Și 
totuțt, în acest prestigios dom 
al ideilor, zi de zi, spiritul 
se descătușează de amorțeala 
imobilizării fizice. Faptul că 
intr-una din cele două săli de 
sport, care ocupă tot parterul 
aripii din dreapta, se face box 
de dimineață pină seara, pa
re — aici — destul de ciu
dat. La prima vedere, cunos- 
citorul in materie capătă sen
zația unui compromis. Dar nu. 
Aflind însă ideea care condu
ce și mobilizează activitatea 
sportivi de aici, — lipsită de 
zgomot ți celebritate — totul 
apare firesc.

In cocheta sală de box. o 
plăcută surpriză ne-a produ
s-o revederea cu Toma lUe, 
cel care la campionatele na
ționale din ’54 a obținut o sen
zațională victorie în fața lui 
Mircea Dobrescu.

Intr-un ring improvizat, un 
tînăr lovea, la comandă, în se
rii scurte, palmele înmănu- 
șate ale lui Toma. Notăm, 
cronometrăm: 18 minute de 
lecții la mănuși cu pauze 
foarte scurte.

— Dacă faceți cu toți cite 
cel puțin 15 minute astfel de 
lecții.-. E un efort extraordi
nar™ intervenim noi.

— Este, într-adevăr cel mal 
greu mijloc de șlefuire a teh
nicii, bineînțeles pentru antre
nor. Pentru sportiu. este unul 
din cele mai eficiente. La un 
antrenament, nu pot face a- 
eest lucru decit cu 1—2 spor
tivi...

— Mărturisim că ne-a sur
prins ipostaza în care v-am 
rrfntnr.it

— iMcrez de trei ani în a- 
ceestă secție, ca ajutor al lui 
Mihai Stoian. Astăzi, chiar 
astăzi, mi-am ridicat carnetul 
de antrenor. Ața că, sînt 
inremit, oficial, cu titlul de

re-

CUPA OLIMPIA
Ajițnsâ la * t-a ediție, „Cupa 

Ohmp:a" a devenit punctul final 
al activității comoetiționalt bucu
reștene. Cu tnicl lipsuri, organi
zarea a fost ț! de data aceasta 
bb:*. Dintre partidele din semifi
nale remarcăm disputa „ușorilor" 
Aurel Bădirâ (Rapid) șl Mircea 
Budu (Dlr.amO) care a reținut. In 
mod special, atenția. Meciul a 
fost egal pin* la stirșitul repri
zei secunde, ambii boxeri arătlnd 
frumoase procedee tehnice. In 
urma unul schimb de lovituri 
Bidică lese cu o puternic* di
rectă de atinga la figură punln- 
du-ți adversarul k.d. Dinamovis- 
tut ascultă numărătoarea arbitru
lui Gherasim. apoi foarte zdrun
cinat continuă meciul. !n acest 
moment Budu ar fi trebuit oprit 
de propriul antrenor. Primind un 
avertisment pentru țineri și nu
meroase lovituri, Budu pierd» 
fără drept de apel, Ia puncte. 
Celelalte rezultate : G. Șterănescu 
(Steaua) b.p. C. Nedea (Construc
torul), D. Frtncu (Olimpia) b.p. 
M. Duță (Gr. Roșie), I. Adam 
(Progresul) b.p. D. Stăncescu 
(Gr. Roșie), C. Șerban (Steaua) 
b.p. D. Niță (Olimpia), M. Ploeș- 
teanu (Progresul) b.ab. Ill I. 
Negrescu (Energia 1), T. Grădi
nari (C.P.M.B.) b.p. A. Pred* 
(Gr. Roșie), G. ștefan (Olimpia) 
b.p. I, loniță (Rapid), S. Tănase 
(Metalul) b.p. T. Eftimie (Me
talul), A. Barbu (Met.) b.p. T. Cht- 
cilă (Din.), Gh. Bumbăcel (Me
talul) b.p, N. Enache (Voința), A. 
Andrei (Electromagnetica) b.ab. 
I P. Mandaclie (Olimpia) și H 
Klaus (Energia II) ciștigă prin 
neprezentarea lui N. Nicolae 
(Metalul).

Daniel DIACONESCU-coresp.

- DEOCAMDATĂ
dar 500—600 lei pentru un 
minischior (cum spuneți dv.) 
este, zic eu, cam mult Cind 
comerțul va rezolva această 
problemă, atunci fiți siguri 
că pe Suhard și pei ceilalți 
„frați" ai lui, vor răsuna, de 
dimineața pină seara, chiote
le pline de sănătate ale schio
rilor de tbate vîrstele".

Tov. HORIA CH1RILUȘ. 
președintele Consiliului oră
șenesc pentru educație fizică 
și sport Vatra Dornei i

„Dorim să facem mai mult 
ca în trecut Schiul de masă 
este o problemă care ne fră- 
mîntă de multă vreme. Avem 
copii și tineri care ar sta toa
tă ziua pe schiuri. Dar, tre
buie să fim obiectivi și să 
recunoaștem că pentru a face 
un sport de masă este nevoie, 
în primul rînd, de bază ma
terială. Or, tn schi, se știe, 
materialul și echipamentul 
contează foarte mult Tot ceea 
ce oferă comerțul este, să zi
cem bun, dar neaccesibil pen
tru marea majoritate, datori
tă costului. Cînd această pro
blemă va fi rezolvată de Mi
nisterul Comerțului Interior, 
qtnd schîurlle, bețele și bo
cancii nu ver mat constitui 
probleme dificil de rezolvat, 
atunci schiul de masă va 
avea cale liberă".

Tov. CONSTANTIN MI-

Fără a fi boxeri cu renume schimb, multă pasiune. De lingă Mihai Stoian Și Toma
llie ei duc în aulele facultăților și ale vieții ee-i mai frumos din arta pugilistică : curajul, 
perseverența, onestitatea, hotărirea.
antrenor. Stnt foarte bucu
ros...

Dintr-un grup care pătrun
sese în sală, se desprinde Mi
hai Stoian. Fost campion al 
semimijlociilor între anii 
1956—1961, rival al lui Nico
lae Linca, pe care nici el nu 
știe de ce, dar n-a reușit să-l 
intîlnească niciodată decit la 
vreo ceașcă de cafea. Stoian 
are totuși o mfngîiere: în
vinsul său, llie Dragnea, este 
autorul unei victorii în fața 
campionului nostru olimpic.

Astăzi, Mihai Stoian estea- 
sistent la catedra de educație 
fizică a Universității Bucu
rești și, după cum vedem, 
nu s-a despărțit de box.

— Mi bucur că ne vizitați. 
ni se adresează Mihai Stoian, 
Nu credeam că vreun repor
ter va poposi șt pe la noi. 
Facem box. dar nu ți zgomot. 
N-avem nici nume sonore... 
Mul(i oameni poate că pri
vesc prezența boxului în U- 
niversitate ca pe ceva ciudat. 
Și, pentru că veni vorba de 
acest lucru, vă voi explica de 
ce nu avem nume sonore. De 
fapt, eu sînt discipolul ideilor 
maestrului meu. Jim Călines- 
cu, care, deși este pensionat 
din 19SI. poposește zilnic în 
această sală, de dimineață pi
ni seara. După cum știți, bo
xul încă mai are ți astăzi de 
înfruntat o serie de prejude
căți. Uneori ele sînt infiltra
te chiar in concepțiile unor 
oameni foarte bine pregătiți 
intelectual. Ei nu pot concepe 
coexistența unețr gindiXL co-^ 
recte cu practicarea boxului, 
a artei de a lovi «au de a te 
apăra. A ști să te ferești de peri
col, a reuți să-ți păstrezi lucidi
tatea în momente foarte di
ficile, a învăța să iei hotă- 
riri in timp extrem de scurt, 
aproape spontan, nu mi se 
pare că se desprinde de gin- 
dire... Și unde putem convin
ge mai bine decit aici 7 Bo
xul ciștigă mereu teren in fața 
prejudecăților. Avem in secție 
multi studenți, profesori, in
gineri. Ei vor fi propagatorii 
sportului cu mănuși in riadul 
intelectualității. Contribuția 
noastră este, firește, mică, 
pentru că sintem unica Sec
ție de box studențească, dar, 
in nici un caz fără efect, fără 
utilitate. Din cauza multiple
lor preocupări, a sesiunilor de 
examene, a perioadelor mai 
încărcate ale programei de 
invățămint, sau prin plecarea 
studenților în vacanță, acti
vitatea lor nu este continuă. 
De aceea nu apar in public, 
ți numai rareori preferi ele
mentul competitiv public. 
Pentru noi important este fap
tul că practică boxul, că-l cu
nosc și-l judecă de pe alte 
poziții. Aici, în sală, ei nu 
mai slnt nici ingineri, nici 
profesori, nici studenți. Toți 
devin pentru cîteva ore bo
xeri. Le face deosebită plă
cere să se simtă în această

postură și. după cite mărtu
risesc ei înșiși, descoperă vir
tuți pină atunci necunoscute, 
care le dau senzația unei com
pletări necesare tn sfera per
sonalității. Este exact ceea ce 
dorim și dacă sintem lipsiți 
de satisfacția marii perfor
manțe, sîntem compensați pe 
deplin de bucuria acestor ne
observate realizări.

Mărturisim că, din acele 
momente, începem să privim 
activitatea „universitarilor" 
altfel. Ni se părea antrena
ment autentic, deși mișcările 
lor nu impresionau ca cele 
ale marilor performeri. Și to
tuși, cîțiva dintre ei au făcut

Foto : Theo MACARSCHI

excepție de la regulă, abor- 
dînd calea performanței. Este 
vorba de studentul Daniel 
Diaconescu — în orele libere 
și corespondent al ziarului 
nostru — care în ultimii trei 
ani a încrucișat mănușile cu 
cele mai bune „semimuște" 
din București. Alții și mal ti
neri îl urmează. Am părăsit 
această secție, originală mal 
ales prin scopul ei, avînd 
senzația că am poposit în 
una din aulele Universității, 
în care am asistat la un ve 
ritabil curs de... box șl poate 
nu ne înșelăm.

NEDREPTATE
Există vreun drept care să 

îngăduie suportarea necinstei? 
Nu! Există vreo rațiune ca 
unor diverși învirtitori de hir- 
tluțe, — care, in mod fals, se 
pretind reprezentanți ai miș
cării noastre sportive — să li 
se suporte abuzul de putere 
și ipocriziile. arbitrare ceea ce, 
practic, cad sub jurisdicție pe
nală 7 Nu! Este necesară pu
rificarea totală ți inflexibilă, 
pină la capăt, a ceea ce dăi
nuie, încă, neguros in sportul 
românesc ? Da 1 In consecință, 
să spunem faptelor pe nume. 
După ce am publicat in Spor
tul foiletoanele ce se refereau 
la „gabaritul depășit’ — in 
urmi cu cîteva săptămini 
au urmat un soi de reacții in 
lanț. Ca Intr-un „manual de 
fizică al nedreptății’ — anu- 
mtți indivizi au trecut la re
presalii. Printre antrenorii care 
au fost suspectați (!) ci s-au 
oferit sugestii pentru articole 
se numără și binecunoscutul 
Florea Stanomir. Omul in cau
ză a fost un boxer remarca
bil șl este un antrenor pa
sionat de munca sa, priceput 
ți cinstit. Anumiți indivizi, 
așa-zișii activiști sportivi, 
manipulatori de dosărele și 
sforicele “ *“ 
in mod 
indivizi 
lentă, o 
lovit cu _____ .
direct. Chiar acceptind ideea 
— vai! — că ar avea un crez, 
ei nu sînt decit niște lași, de
oarece nu știu să lupte stind 
in fața adversarului. Dacă nu 
lovesc pe la spate, lovesc prin 
ricoșeu. Dar, să trecem la 
fapte.

Concret, nu este straniu ci, 
de pildă, Florea Stanomir face 
parte din Biroul federal al 
F.R.B. — insă comisia jude
țeană de specialitate nu-l nu
mără printre membrii ei 1 Nu 
este straniu ci omul in cauză 
„pistonat’ la colț — adică pe 
plan local —, dar la Centru, 
unde-l vede Și-l cunoaște, Și-l 
apreciază toată lumea i *e dă 
meritata satisfacție 7 Asta — 
una la mină. Doi la mină. 
Cum se explică faptul ci așa- 
ziștl specialiști pe plan local

SAU CINSTE?
— neîndrăznind si-l lovească 
direct — aplică pumnii sub 
centură elevilor săi 7 Iată Un 
caz concret. Există un pugilist 
de bună calitate, Petru Pru
nca, care activează de aproape 
10 ani la C.S.M, Cluj. Ar fi 
trebuit si intre Intr-o selec
ționată pentru o întîlnlre la 
Poznan. Dar, fiind elevul lui 
Florea Stanomir, i s-a pretins 
un meci de barâf pențfu ca
lificare. Mă rog : fie ! ‘̂ Dar t 
s-a pretins ca i 
raj în cauză si-

acel
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— Il șicanează. Nu 
direct. Nu, asemenea 
au o tehnică exce- 
specialitate aparte în 
centură aplicată in-

potriva unui junior. Oare 
ce au pretins acest lucru nu 
știu ci legea interzice o ase
menea procedură 7 Oare cei 
în cauză nu știu că legile, tn 
România socialistă, sînt invio
labile indiferent de cei ce cau
tă să le încalce 7 Ce fel de 
oameni sînt cei ce caută să 
calce in picioare legislația noas
tră, regulile elementare ale 
eticii sportive 7

Unde este locul acestor ce
tățeni: pe scaunele pe care 
stau sau in fața legii 7 Ctnd se 
vor lua măsuri contra lor 7 
Cit ... ___  ___
ne sfideze și să sfideze le /*<««*• f m A 4rt4X
de — -   __ -- -r
astfel 7 „

Pentru ci Florea Stanomir 
este suspectat că face parte 
dintre cei 8 sau 9 antrenori 
cu care, stind de vorbă, așa 
cum discut cu ortcine, îmi 
spune și el adevărul despre 
sport! De la cine să afle ga
zetarul adevărul, dacă nu de 
la oamenii care s-au dedicat 
cinstit unei anumite profesii 7 
Iată încă o întrebare—pe ca
re o adaug multelor între
bări ce le-am pus in cadrul 
acestei rubrici. Și încă mai 
întreb: nu este cazul să se 
facă o analiză de ansamblu a 
activității Clubului sportiv 
muncitoresc din Cluj 7

lua măsuri contra ; lor ? 
vor mai avea dreptul să

7 Și știți, tn cazul de față, 
ce s-au petrecut lucrurile

TABERELE VACANTEI DE IARNĂ!

Duminică dimineața, sal* Tine
retului din Capitală a găzduit 
primul concurs de gimnastică mo
dernă pe obiecte, organizat de 
C.M.E.F.S.-București. Fiind vor
ba de experimentare* unei formu
le noi de desfășurare a Întrece
rilor, era de așteptat o partici
pare numeroasă, care să asigure 
un spectacol sportiv atrăgător. 
Dar, nu mică ne-a fost surprin
derea cind am văzut Înscrise pe 
foile de arbitraj numai zece spor
tive din trei cluburi : Universi
tate», Liceul 35 ți Viitorul.

Absența celorlalte echipe frun
tașe este cu atît mal regretabilă 
cu «lt scopul principal al corn pe-- 
tiției era verificarea stadiului de 
pregătire a sportivilor 
„Cupei Federației", 
pentru finele 
la Timișoara.

Desfășurată 
cerc, coardă) 
obiect, Întrecerea 
dul corespunzător tn ___
compuse exercițiile, pe baza nou
lui regulament, dar a arătat Încă 
o dată că, la capitolul „mlnulrea 
obiectelor-, există mull* carențe. 
Clasamentele alcătuite pe cate
gorii (junioare țl senioare) ne- 
avlnd la bază criterii unitare s-au 
dovedit a fi mal mult mijloace 
de... împărțire a premiilor ț De 
fapt, la senioare, nu a participat 
dectt maestra aportului Victoria 
Vilcu, care a prezentat cu grape 
și dezinvoltură un extrcițlu cu

Înaintea 
programată 

acestei săptămlni.

pe 
Și

obiecte (minge, 
liber ales fără 

a evidențiat mo- 
** care sînt

cercul țl exercițiul liber ales fără 
obiect oare l-a adus locul 6 la 
ultimul campionat mondial.

La junioare am remarcat pre
zența In concurs a echipei viito
rul (antrenor Ana Moțet) din 
componența căreia Virginia Tfl- 
rok și Doina Păltlneanu vădesc 
reale calități. Cuvinte de laudă sa 
cuvin șl „junloarelor-senioare” I- 
leana Nlcolâe șl Sabina Șerbănes- 
cu — componente ale lotului re
prezentativ, care au avut evoluții 

. bune, tn special la exercițiul fără 
obiect.

Saludnd inițiativa oomlsiel de 
gimnastică a C.M.E.F.S.-Bucu- 
rețti. așteptăm ea pe viitor ase
menea concursuri să fie privite 
cu mal mult Interes de conduce
rile secțiilor de gimnastică mo
dernă ale cluburilor bucureștene.

CLASAMENT : senioare — ex. 
liber ales fără obiect : 1. Victoria 
Vilcu (Universitatea București) 
9,60, 2. Ileana Nicolae (Univ. Buc.) 
9.50, 3, Sabina Șerb&nescu (Lie. 
35) 9,45;

Junioare : ex. cu cerc : 1. Ilea
na Nicolae 9,00, 2. Maria Preda 
(Llc. 35) 9,00, 3. Sabina Șerbănes- 
cu 8,60;

Exercițiu cu mingea: 1. M. Pre
da 9,00, 2. “ — -................ - ■
8,30, 3. V.

Exercițiu_ _________ _ _____,__.
Nicolae 8,80, 2. Sabina Șerbănescu 
8,40, 3. M. Preda 8,30.

Horia ALEXANDRESCU

E. Sterca (Univ. Buc.) 
Torok (Viitorul) 8,15.
cu coardă : 1. Ileana

Obținind din nou 
punctajul 

(10 puncte 
victorie la 
rență mai 
de 30 de 
Steaua s-a detașat 

in clasamentul „Cu- 
oferită Ce ziarulpei Sportul1 

nostru echipei cu cea mal mare 
eficacitate tn divizia masculină A. 
Iată, de aitfe], clasamentul la zi :

maxim 
pentru 

o dife- 
mare 

puncte),

1. Steaua 80
2. Dinamo 60
3. „UM Timișoara 54
4. hU“ Cluj 51
5. IEFS 41
6. Polit. Buc. 29
7. Polit. Brașov 25

8—9. ICHF 24
Comerțul 24

10. Polit. Galați 22
11. Rapid 21
12. Voința București 9

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P

UN VIS FRUMOS
RON, șeful comisiei sport în 
Consiliul județean al sindica
telor din Suceava i

„Realizarea schiului de ma
să se poate face prin concurs, 
dar pentru asigurarea succe
sului trebuie stimulente ma
teriale. Perioada diplomelor, 
a insignelor și vorbelor fru
moase a fost depășită. O 
altă problemă ar fi dotarea 
asociațiilor și cluburilor spor
tive cu echipament ți mate
rial corespunzător, iar pentru 
probele alpine, fără mecani
zare (teleferice, teleschiuri 
etc.) nu se poate face mare 
lucru. Element uman este, 
dar mai trebuie investite 
muncă, pasiune, materiale și 
echipament și atunci vom pu
tea vorbi de schiul de masă“.

★
Despre influența binefăcă

toare a schiului asupra orga
nismului nu mai este nevoie 
să amintim. O știe toată lu
mea. Cu cit vom avea mai 
mulți copii, tineri și adulți pe 
tălpice de lemn, cu atît bolile 
vor sta mai departe, vor fi 
mai ușor de fnvins. Schiul de 
masă se impune. Este nece
sar să se facă eforturi susți
nute pentru ca el să devină o 
realitate palpabilă, pentru a 
se putea spune că iarna, ma
joritatea tineretului este pe 
pîrtii. Atunci schiul de masă 
va deveni un vis realizat.

POLITEHNICA PE URMA RAPIDULUI ÎN „CUPA EFICACITĂȚII"
Fetele de la Rapid continuă să 

conducă In „Cupa eficacității" ofe
rit* de antrenorul S. Ferencz e- 
chipel cu cel mal bun procentaj 
la aruncările libere. Politehnica 
s-a apropiat, tnsă, amenințător, 
datorită procentajelor excelente 
realizate In ultimele două etape 
(75% șl 90%). Iată clasamentul :

1. Rapid 64% (114^-73)

5.
4.
9.
6.
7.
9.
9. 

19.

— „U”, IEFS — Voința țl „U“ — 
Crițul, deoarece arbitrii nu au 
trimis tn timp util foile de arbi
traj.

formare tin pug. II 

formanței — sîntem defici
tari. Tot în tabere vor 
selecționați participanții 
prima ștafetă aplicată 
zăpadă, ce va avea loc 
februarie.

— Care ar fi noutățile 
plan competiționaî ?

— La acest capitol aș 
minți de principala întrece
re la nivelul cravatelor roșii 
și anume finala campionatu
lui republican de copii la 
patinaj viteză, întrecere pro
gramată la Tușnad, între 3 
și 9 ianuarie.

★
Tovarășul lector universi

tar ȘTEFAN COSTEA, direc
tor general adjunct în Direc
ția generală pedagogică a Mi- 
nlsWflflui învățămîntuiui ne-a 
furnizat unele elemente pri
vind taberele elevilor mari, 
cei din clasele IX—XII, cu 
predilecție.

— Pentru elevii talentați în 
sport, ministerul nostru a 
preconizat o sporire simțitoa
re a acestor tabere și ca nu
măr și sub aspectul capaci
tății. Unele au fost menți
nute — mă refer Ia locul de 
amplasare — dar au fost în
ființate și altele noi, evi
dent, în așezări dintre cele 
mai pitorești.

— Care ar fi cele cu tra
diție ?

— Porpind din nordul ță
rii, voi aminti în primul rînd 
de tabăra de la Lacul Roșu. 
Capacitate — 326 de locuri. 
Tabăra va fi rezervată re
prezentanților școlilor sporti
ve și va fi deservită de nu 
mai puțin de 34 de profe
sori, în frunte cu apreciatul 
dascăl de educație fizică din 
Gheorghieni, Tiberiu Bazili- 
des.

Cea de a doua tabără tra
dițională va funcționa laPăl- 
tiniș-Sibiu, cu 360 de parti
cipant! și 35 de profesori. Și 
acolo ca responsabil al ta
berei a fost numit un cadru 
cu multă experiență organi
zatorică, prof. Gh. Simio- 
nescu, directorul Liceului de 
gimnastică din Orașul Gh 
Gheorghiu-Dej. Tabăra va 
găzdui elevii liceelor cu pro
gram de educație fizică.

fl 
la 
pe 
în

pe

a-

— Și tabere noi unde vom 
putea întllni ?

— Una este amplasată toc
mai în Maramureș, la Izvoa
rele, penfru 102 elevi din li
ceele cu program de educa
ție fizică. Ceva niai jos, pe 
versantul moldovean, la Va
tra Dornei, va ființa a ta
bără de schi-fond pentru 84 
de elevi. Apoi, trecînd din 
nou munții, vă puteți opri 
la Tușnad. Acolo se vor în- 
tîlni 320 de elevi — atleți și 
glmnaști — împreună cu 29 
de profesori. Și în cazul ta
berei de la Tușnad veți găsi 
un conducător cu o bună ca
pacitate organizatorică, prof. 
Romulus Spirescu din Bucu
rești.

Mai aproape de Capitală 
vor funcționa taberele de la 
Predeal și GîcboMa. «ȘWma, 
cu 
cu 
că 
cu

100 de elevi din liceele 
program „dp edijgațțftJizi- 
cu secții de schi, a doua 
40 de elevi — tot schiori 
din Brașov, reprezentanți 

ai școlii sportive. Interesant 
de semnalat că la Gîrbova 
tabăra va fi încredințată ți
nui cadru tînăr, prof. Al. 
Lascu — junior din Piatra 
Neamț. în fine, în Paring, 
elevii de la Școala 
din Petroșani vor 
experimentul lor la 
cum la al 3-lea an.

sportivă 
continua 
schi, a-

Rapid 64% (116—73) 
Politehnica 61,90% (134—83) 
A.S.A. 59.40% (106—63)
Crițul 56,50’, (122—69) 
Progresul 55,80% (136—76). 
Voința 53,40% (116—62).
I.E.F.S. 53,30% (90-48). 
Mureșul 52,50% (120—63) 
Constructorul 46,70% (122—37). 
.U" 46,70% m—13).

In caz că două sau mai multe 
echipe au obținut același procen
taj, pe un loc superior se clasea
ză cea care a beneficiat de mal 
multe aruncări.

Acest clasament este alcătuit

3. Rapid

f»râ procentajele meciurilor AS A

CLASAMENTELE
DIVIZIEI A

MASCULIN

1. Steaua 8 8 0 725—541 16
2. Dinamo 7 7 0 550—473 14
3. ,U" Timișoara 8 8 2 613—580 14
4. „U« Cluj 7 6 1 492—463 13
5. I.E.F.S. 7 4 3 460—451 11
6. Poli. Brașov 7 3 4 454—506 10
7. I.C.H.F. 7 3 4 519—584 10
8. Poli. Buc. 7 2 5 418—431 9
9. Comerțul Tg.M. 7 2 5 464—513 9

10. Rapid 7 1 6 525-549 8
11. Poli. Galați 7 16 510—538 3
12. Voința Buc. 7 0 7 445—544 1

FEMININ
le POll. BUC. 7 7 9 568—348 14
2. I.E.F.S. 7 6 1 428—386 13

6 3 1 393—303 11
7 6 3 609—601 11
7 6 3 397—366 11
7 3 6 632—566 19

9
7
7
6

1 2 5 383—438
6 15 286—319
6 15 317—386
6 6 6 270—237

4. Crițul Oradea
5. Mureșul Tg. m.
6. A.S.A. Cluj
7. Voința Brașov
8. Construct. Bye.
9. Progresul Buc.

10. „U« Cluj

Restanțele „U“ Cluj — Rapid 
Progresul — ~ - Și 
. _ ___ Constructorul se vor
disputa la 16 și respectiv 17 de
cembrie.

LA CLUBUL STEAUA - 0 NOUĂ CONSFĂTUIRE 
METODICO-ȘTIINȚIFICĂ

Contlnulnd o fertilă tradiție, 
clubul Steaua organizează a IV-a 
consfătuire metodlco-științlfică, 
programată miercuri 10 decem
brie la Casa Centrală a Armatei. 
Specialiștii clubului bucureștean 
vor prezenta o serie de lucrări 
științifice grupate ta jurul temei 
„Ciclul săptămlnai de antrena
ment". Această problemă pre
ocupă de multă vreme tehnicienii 
de la Steaua, ea fiind obiectul șl 
celei de a ni-a consfătuiri. Men
ținerea el ta prim planul cercetă
rilor este tn fond, o Încercare de 
aprofundare prin confruntare cu 
practica a unul concept metodic 
cu numeroase implicații. Dintre 
lucrările ce vor fl expuse enume
răm cîteva î ciclul săptămlnai de

antrenament — de I. Mureșan ; 
Studiu asupra volumului și Inten
sității efortului la echipa de 
rugby a clubului sportiv Steaua 
— de P. Cosmănescu; Dinamica 
ciclului săptămlnal de antrena
ment tn cadrul etapelor de con
curs a atletei Viorica Viscopo- 
leanu In anul 1963 — de I. Sdter ; 
Considerații asupra unor cicluri 
săptămtnale de antrenament folo
site In pregătirea atletului Carol 
Corbu — de B. Ellas ; Modele de 
cicluri săptămtnale de antrena
ment folosite tn diferite etape ale 
pregătirii din cursul unui an la 
secția de calae-canoe — de N. 
Navasart.

După-amlază vor avea Ioo dez
bateri.

COMPLETĂRI SI PRECIZĂRI 
LA CALENDARUL COMPETIȚIILOR 

SPORTIVE REPUBLICANE, PE 1970
TENIS DE CtMP 

— Campionatul republican 
copiilor etapa finală Galați 29.VI 
—5. VII.

— „Cupa speranțelor" Arad 15— 
II. VI.

— Concursul centrelor de copil 
lași 31.VIH—fi.IX.

ȘAH
— Campionatul republican pe e- 

ehlpe mixte.
— etapa zonă (semifinale) Su

ceava, Deva, Craiova, S. Mare, 
Cluj, Reșița, Galați, Rm. Vîlcea și 
București.

— Campionatul republican in
dividual al juniorilor (m+f) etapa 
Județ (1/4 finală) 5.III—15.VI.

YOLEI
Campionatul republican al șco

larilor șl juniorilor (m-(-f)
EDIȚIA 1969-1970.
Divizie
returul 18.1—1,UI.

Deoarece dup* publicarea calen
darului competițiilor interne au 
survenit unele modificări de date 
sau schimbări de localități unde 
?e vor organiza unele competiții, 
acem următoarele precizări ți 

completări :
BASCHET

— Criteriul republican al junio
rilor mid (1953 țl mal tineri) 
m+t

— etape județ pină la 30.XIT. 
JUDO

— Campionatele repubUcane 
Individuale ale seniorilor ;

— etapa județ 21—22.11.
— campionatele republicane in

dividuale ale juniorilor — etapa 
de zonă București Iațl, Arad. 
Mediaș 9—11.1.

OINĂ
— Campionatul republican
— etapa finală 6—11.x.

al

Ultimul
SEPTIMIU ...... .....
misiei sport școlar din C.C. 
al U.T.C.

— Taberele organizate de 
noi vor avea mai mult un 
rol de instruire și la ele vor 
participa președinții comisi
ilor sportive din școli, apro
ximativ 2 500.

— Unde ați fixat principa
la tabără ?

— La Săcele, în județul 
Brașov, unde, în două serii, 
vor fi prezenți 1 228 de elevi. 
In prima serie, elevi din 
școli profesionale și licee de 
specialitate, în cea de a 
doua reprezentanți ai lice
elor de cultură generală și 
pedagogice.

— Pe... locui 2 ca impor
tantă și sub aspectul capaci
tății ?...

— ...urmează tabăra de la 
Oțelul roșu, din județul Ca- 
raș-Severin. Acolo vor sosi 
numai elevi din școlile ge
nerale de 10 ani — 265. De 
fapt toate celelalte tabere, 
de la Tg. Mureș (265 de par- 
ticipanți), Cîmpulung Muscel 
(224), Cîmpulung Moldove
nesc (239) și Odorheiul Secu
iesc (262) vor fi rezervate în 
mod exclusiv elevilor din 
școlile generale de 10 ajpi.

— Pe plan competiționaî, 
ne reamintim cu plăcere de 
„Săniuța de argint", anul 
trecut la prima ediție. Vom 
asista acum la o nouă edi
ție ?

— Pentru această vacanță 
ne-am gîndit la... mâi mult, 
la o Olimpiadă de iarnă. Dis
cipline — schi, săniuș și pa
tinaj. Sigur, o competiție le
gată implicit de... sosirea ză
pezii. Noi am fixat deocam
dată etapele. Prima, pe școa
lă, între 1 decembrie și 26 
ianuarie. Cea pe localitate, 
între 26.1 și 10.II, iar etapa 
a 3-a, de la 20—28.11. Duț5Ă 
cum vedeți, Olimpiada de 
iarnă va depăși limitele va
canței. De menționat că în
trecerile ,d'e săniuș ypr:. Ji(.țfe- 
tate cu...'„Săniuța de argint". 
Deci, o formulă nouă." ToCth 
vacanță va începe și con
cursul de șah al elevilor, e- 
tapa pe școală. Finala, in.„ 
vacanța de vară !

★
O caracteristică comună 

tuturor taberelor: ele vor 
păstra caracterul sportiv, dar, 
în același timp, vor fi punc
tate de numeroase acțiuni 
culturale — seri de poezie, 
literatură și muzică, con
cursuri „Cine știe, cîștigă 
Un argument în plus pentru 
ca activitățile de tabără să 
fie nu numai recreative, ci și 
instructive...

rrfntnr.it


• Se reia (după formula turneu) întrecerea reprezentati 
velor A \

• Universitatea Craiova prezentă și în 1970 la 
competiției intercluburi

• între 5—16 iunie 1970, in Bulgaria: competiția
ționatelor de tineret

Recent s-a desfășurat la 
Atena Congresul federațiilor 
da fotbal balcanice. Pe ordi
nea de zi a ședinței, la care 
au participat din partea F. R. 
Fotbal, tov. Ion Dumitrescu, 
vicepreședinte al F.R.F., și 
Octav Luchide, membru în 
Biroul federal, au figurat ur
mătoarele puncte :

a) raportul Federației gre
cești (care a detinut Secre
tariatul în anul 1969) asupra 
activității. din fotbalul balca
nic pe anul în curs;

b) Campionatul balcanic in- 
fercluburi;

c) competiția rezervată re
prezentativelor de tineret;

d) Campionatul balcanic 
pentru echipele naționale A.

formații 
Albania

din ROMANIA, 
și Iugoslavia.

în "privința întrecerii in- 
tercluburi s-a menținut re
partizarea de anul acesta, 
după cum urmează : seria 
I : cu echipe de cluburi 
din Grecia, Turcia și Bul
garia ; seria a ll-a: cu

Reprezentanții federațiilor 
din Grecia și Iugoslavia au 
cerut un termen (pînă la 15 
decembrie) pentru desemnarea 
echipelor respective.

Federațiile din România și 
Turcia au înscris în compe
tiție formațiile Universitatea 
Craiova și, respectiv, Eskise- 
hir Sport. Reamintim că titlul 
de cîștigătoare a „Cupei bal
canice’ intercluburi, pe anul 
1969, a revenit echipei Beroe 
Stara Zagora, întrucît în par
tida retur (în tur : 1—0 pen
tru Dinamo Tirana) fotbaliștii 
albanezi s-au retras de pe te
ren în min. 88, la scorul de 
0—1, în momentul tn care ar
bitrul iugoslav Zecevici a 
acordat un penalty în favoa
rea formației Beroe.

JOI, CONSFĂTUIRE
CU ANTRENORII

Tn legătură cu competiția 
reprezentativelor de tineret 
s-a hotărît ca ediția din 1970 
să se desfășoare între 5 și 16 
iunie în organizarea federa
ției de specialitate din Bul
garia. Echipa Iugoslaviei nu 
s-a înscris nici la această e- 
diție.

DIVIZIONARI A
Joi, tn Capitală, va avea loc 

o consfătuire du antrenorii e- 
chipelor divizionare A. Cu a- 
cest prilej, vor fi discutate 
planurile de pregătire a lo
turilor A, olimpic și juniori. 
De asemenea, se vor da unele 
indicații tehnico-metodice pen
tru perioada pregătitoare in 
Vederea returului campiona
tului diviziei A.

startu

cel mai im- 
□I ordinai

Portarul piteștenilor, Niculescu, într-una din acele intervenții spectaculoase și eficiente care i-au adus nota maximă în me
ciul de la Craiova. Foto; V. POPOVICI

selec-

Tn sfîrșit, la 
portant punct 
de zi s-a discutat deșpre 
campionatul balcanic pen
tru reprezentativele A. Re
prezentanții celor 5 fede
rații prezente la consfă
tuire (au absentat doar re
prezentanții federației al
baneze) au căzut de acord 
să se reia aceasta impor
tantă întrecere întreruptă 
înaintea celui de-al doilea 
război mondial. S-a hotă- 
rît, astfel, ca următoarea 
ediție să se desfășoare în 
1971 după formula turneu 
— „fiecare cu fiecare".

Jocurile se vor desfășura 
în Grecia, în două orașe, 
la Atena și Salonic. Con
dițiile materiale se vor 
definitiva cu ocazia proxi
mei consfătuiri balcanice 
care va avea loc la Sofia 
în iunie 1970.

S-a mai hotărît, de ase
menea, ca, în 1970, Secre
tariatul permanent al Cu
pelor balcanice să funcțio
neze la București.

— g.n.

Meci amical

SELECȚIONATA ORAȘULUI BUZĂU
PROGRESUL BUCUREȘTI 1-3 (0—1)

Liderul seriei I a diviziei 
B, Progresul București, a în- 
tîlnit la Buzău, în cadrul u- 
nui meci amical, selecționata 
orașului. Bucureștenii au cîș- 
tigat cu scorul de 3—1 (1—0),

prin golurile marcate de Bel- 
deanu (min. 30) șl Pavlovicl 
(min. 75 și 85). Pentru gazde 
a înscris Baboi (min. 14).

D. MARIN, coresp.

GOLGETERII TURULUI
CAMPIONATULUI DIVIZIEI A

lî GOLURI: Tătara n (Steaua), 
Neagu (Rapid) ;

11 GOLURI ; Volnea - 1 din 
11 m (Steaua) ;

10 GOLURI : Dumltraehe - 1 
din 11 m (Dinamo Buț.) ;

9 GOLURI : 'OSTem’ehco (Unlv. 
Craiova) ;

8 GOLURI : D. Ene (Dlnamo 
Bacău), Gydrfî (Steagul roșu), 
Nuțu - 1 din 11 m (F. C. Argeș) :

7 GOLURI : Dobrin - 2 din 
11 m (F. C. Argeș), Domide și 
Lereter (U.T.A.) :

6 GOLURI : Florescu (Steagul 
roșu), Creiniceanu (Steaua), 
Dembrovschl - 1 din 11 m (Dl
namo Bacău), Sălceanu (Dinamo 
Buc), Sasu (Farul), Radu (F. 
Argeș), Peronescu (Jiul) ;

IN SERIA A Vila

seriei a

NEAGU și TATARU II
Desen de AL. CLENCIU(3—3),

VlI-a

,După disputarea meciului 
restanță, dintre Victoria Că
rei și Derniata Cluj 
clasamentul 
arată astfel

1. Gloria
2. Someșul
3. Victoria
4. C.I.L. Gherla
5. C.I.L. Sighet
6. Dermata
7. Constructorul
8. Unirea Dej
9. Chimistul

10. Metalul
11. Bradul Vișcu
12. Foresta
13. Dinamo
14. Bihoreana
15. Dacia
16. Topitorul

4
4
4
3
3
4
3
3
3

15
15
15
15
15
15
15
15
15

15 3 3
15 2 5
13 2 2

38—13
24— 9 
27—15
25— 14
23—14
25—14
23— 19
31—21
24— 21
18—25
14— 29
16—28
15- 28

20
20
20
19
19
18
18
15
15
14
14
12
12

9
8 10—29 9

11 13—30 6

5 GOLURI : Lupescu (Rapid), 
Oprea și Adam - 1 din 11 m 
(„U“ Cluj), Moldoveanu (Poli
tehnica), Grotea - 4 din 11 m 
(Petrolul), Naghl — 2 din 11 m 
(A. S. Armata). Tufan (Farul) ;

4 GOLURI : Dincuță (Petrolul). 
Cuperman — 1 din 11 m (Poli
tehnica), Barbu („U“ Cluj), 
Cociș (Crișul), Soo (C. F. R.) ;

3 GOLURI : Soos - 1 din 11 m 
(C.F.R.), Naidin, Libardi șl I. 
Constantin (Jiul), Harșani (Cri
șul), Bădin (Petrolul), Clutac (A. 
S. Armata). Lucescu și Dinu 
(Dinamo Buc.), Axente (U.T.A.), 
Prepurgel (F. C. Argeș), Pescaru 
(Steagul roșu). Kassai (Crișul), 
Dumitriu III (Steaua) ;

1 GOLURI : Caniaro -lin 
11 m. Trtznea (A. S. Armata), 
Angeîeseu, Straț șl Dumitru (Ra
pid), Pani, Ragiabel sl Băluță 

Comrmari 
(Jiul), Kun lf, Suclu, Dirt ban 
cr.țj: M. Popeaca • ; F R'

Neagu, BSIaHT fascu ți Strte- 
beana (Unlv. Craicva), Jercan 
țl Roșu (F. C. Argeș). Negrea 
(Steaua). KaRo, Badea fi Otoga 

irul). Lupul eseu si Manea 
o li tehnica). FI. Dumitrescu 
TA), Munteanu (_U* Cluj ;

GOL: Ivăacescu, Gane,
Neeula, Ballot și Jamatschl 
(Steagul roșu). Iran $1 Desel- 
nicu (Univ. Craiova)* Schwartz, 
Al. Vasile, Stlncel șl Petrescu 
(C.F.R.). Sima, Moț, Petescu 
(U.T.A.), Circiumărescu (F. C- 
Argef). Toaca, Marinescu, Sandu 
(Jiul), Slmionaș, Contardo (Poli
tehnica), Bungău, Iordache țl 
Uif&leanu f.U- Cluj), E. Nagnu 
Arnoțchi. Cefan, Sitmâreanu H 
și Popovici — din 11 m (Crișul), 
Ghergheli, Doru Popescu, Fri- 
țilă, Deleanu, Stoenescu - din 
11 m Și R. NunweiUer (Dinam: 
Buc.), Vătafu (Dinamo ”— 
Ștefănescu, Sătmăreanu 
nea (Steaua), Stănescu, 
și Cotigă (Petrolul). S. 
și Koszka (Farul).

AUTOGOLURI : N. 
(Petrolul) pentru .U* 
Florea (Petrolul) pentru 
Bacău ; Nedelcu (Dinamo 
pentru Univ. Craiova ; 
(U.T.A.) pentru Jiul : 
(U.T.A.) pentru Univ. Craiova șl 
Politehnica ; Boțea (Farul) pen
tru Steagul_ roșu ; Măreț (Farul) 
pentru — 
namo 
Buc. ; 
F. C. 
pentru 
pentru 
ner ___ .
Glteanu (F. C.
Univ. Craiova.

BacAu),
5i Ma 
Moraru
Avram

Ionescu 
Ciul ; 

Dlnamo 
Bacău) 
Lereter 
PojonI

F. C. Argeș : David (Di- 
Bacău) pentru Dinam o 
Lupescu (Rapid) pentru 
Argeș ; Georgevici (Jiul) 
Farul ; Bretan (C.F.R.) 

Dlnamo Buc ; Baumgart- 
(Crișul) pentru Petrolul : 

(F. C. Argeș) pentru

CURS DE PERFECȚIONARE A ANTRENORILOR

CE PĂRERE AVEȚI DESPRE TORUL CAMPIONATULUI?
9

Ancheta noastră in rindul antrenorilor de divizia A

L VLAD
(C'rițul Oradea)

Fiind vorba despre fotbal, 
multe ori e riscant 
nunți 
chiar 
sflrșit, șl cu atit mai mult la 
jumătatea lui... Oricum, sur
prinde faptul că Dinamo Bucu
rești, despre care unii spuneau 
că ar trebui să participe „hors 
concours“ tn acest campionat, 
ca urmare a marelui el poten
țial fotbalistic, nu numai că nu 
are înainte cele 3—4 puncte
scontate, dar se află pe poziția 
a doua. Nu e mal puțin ade
vărat Insă că, tn felul acesta, 
campionatul este mai interesant. 
Cu Crișul mă aflu pe un loc 
propice speranțelor, dar expus 
și furtunilor. Cred că echipa 
poate da mal mult, pe măsură 
ce tinerii jucători al formației 
— Sătmăreanu n, de pildă, are 
17 ani — se vor roda mal mult.

Nu vreau să atrag asupra e- 
chipel pe care o antrenez mtnia 
arbitrilor, dar nu pot să trec 
peste faptul că am fi avut cel 
puțin două puncte tn plus, ex
trem de prețioase, dacă nu ne-ar 
îl lovit unele arbitraje. Cum 
nu sufăr de mania persecuției, 
sper că a fost o simplă tnttm- 
plare...

de 
_ ______ să te pro-

asupra campionatului, 
cu o etapă Înainte de

Așadar, duminică am asistat cu toții, pe stadioane sau 
în fața televizoarelor, la ultimul act al turului cam
pionatului de fotbal, Ia ceea ce a intrat de acum în 

scripte sub numele de „cea de-a XV-a etapă a diviziei 
naționale A, ediția 1969—1970“...

A fost, neîndoios, un sezon fotbalistic zbuciumat, des
fășurat deopotrivă sub seninul revelațiilor cit și al recon
firmărilor, sezon a cărui satisfacție principală rămîne, ală
turi de meciurile de campionat, calificarea echipei națio
nale la turneul mondial din Mexic.

Pentru a putea să oferim cititorilor noștri o imagine de 
ansamblu, cit mai fidelă, a modului de desfășurare a pri
mei părți a campionatului, am solicitat mai multor antre
nori ai echipelor divizionare A păreri și observații, aflate, 
desigur, în sfera specialității celei mai certe. Încredințăm 
astăzi tiparului primele dintre

O. HULEA

acestea...

ȘTEFAN CiRJAN

(,,U"-Clui)
pro- 

noastre
Cred că s-a realizat un 

greș. Jocul echipelor 
a Început să fie mal elastic, 
liniile acționează mal compact. 
Am impresia că fotbaliștii noș
tri nu mai etnt Încorsetat! de

eonsemnul rigid al posturilor. 
Observ ameliorări în faza de 
atac șl apărare. Apărările se 
aglomerează ma! prompt. îna
intările circulă mal bine, dar 
continuă să lipsească sprijinul 
Jucătorului cu mingea. Califica
rea echipei naționale ne-a vi- 
talizat pe noi toți, antrenori Șl 
jucător], făcindu-ne să ne pre
țuim mal mult șl să ne iubim 
mai mult cluburile tn care ac
tivăm.

.3

Potb a L
ÎN ULTIMA ETAPA, RECORD EGALAT f

(Urmare din pag. I)

Luni dimineață, la Complexul sportiv „23 August" din Capitală, s-a deschis un 
curs de perfecționare a antrenorilor de fotbal, la care participă antrenori ai 
echipelor divizionare din întreaga țară.

Expunerile sînt făcute de antrenori federali și alți specialiști ai sportului cu 
balonul rotund.

r- Divizia națională A

sprijinul acestei afirmații a- 
cucem numai argumentul că 
dintre protagonistele mai sus 
amintite echipa giuleșteană, 
al cărui raport dintre punc
tele adunate In meciurile 
disputate pe teren propriu 
și cele in deplasare (din 7 
meciuri acasă — 
fată de 8 meciuri 
7 punetel, indică 
zonabilă, cu o 
pozitivă. Această constantă 
se vădește si In exprimarea 
golaverajului, liderul avind 
apărarea care a cedat cel 
mai puțin (14 goluri) și un 
atac ce se situează, cu cele 
23 de goluri, pe locul IV ca 
productivitate. Evident că 
cifrele reflectă, în cele din 
urmă, tendința de omogeni
zare a noii formații ferovi
are, axul central constituin- 
du-1 totuși, compartimentul 
defensiv, care a si dus greul 
meciurilor.

Pentru că această etapă, 
prin cele 34 de goluri, se în
scrie ca cea mai productivă 
a primei părți a campionatu
lui — împărțind locul I—II 
cu etapa a IX-a — să ne 
oprim puțin asupra acestei 
caracteristici. Demn de subli
niat este, in primul rînd, 
faptul că la recolta remar
cabilă a acestei ultimă etape 
au contribuit 15 
16 protagoniste, 
caz rar în istoria 
campionat care a 
de altfel, din punct de vede
re al eficacității, un pas ti
mid — dar real — înainte.

13 puncte, 
afară — cu 
o cifră re- 
semnificatie

din cele 
Este un 

acestui 
însemnat.

Dacă la numărul mare de 
goluri al unei etape, partea 
leului revenea, de obicei, 
unui singur meci, ca de e- 
xemplu cele două scoruri as
tronomice realizate de Stea
ua : 10—1 și 8—0, cu A.Ș.A. 
și Dinamo Bacău, sau 6—1 
înregistrat la meciul F, C. 
Argeș — Crișul, de această 
dată cifra medie a etapei 
(peste 4 goluri!) este foarte 
aproape de realitatea fiecărui 
meci. De fapt, singurele 
jocuri unde s-a înscris mai 
puțin au fost Crișul — Stea
ua și Petrolul — Steagul 
roșu, ultima echipă fiind și 
singura care a lăsat tabela 
de marcaj imaculată. Numă
rul mare de goluri s-a dato
rat, în această etapă a turului, 
unui neașteptat echilibru pe 
terenuri, dindu-i un plus de 
interes și atractivitate. Pu
țini erau aceia care puteau 
prevedea, de pildă, că C.F.R. 
Cluj va conduce și va reveni 
din urmă, spectaculos, la 
Constanta, chiar dacă Farul 
a Dlutit în acest final de se
zon pe apele minimei rezis
tente, că A. 8. Armata va 
egala destul de 
rești și se va 
doar în urma 
văzut doar de
dacă dinamoviștii sînt în de
clin de formă, sau că la 
Arad, după ce arădenii, mult 
însetați de goluri și victorie, 
vor conduce cu 2—0. politeh
nicienii ieșeni, care pînă nu de 
mult se chinuiau să înscrie 
pe teren propriu, vor avea 
resurse să egaleze ? Adău
gind tot aci victoria Crișului

facil laBucu- 
dezechilibra 

unui penalti 
arbitru, chiar

asupra formației militare bu- 
cureștene, vom putea opina 
asupra unui reviriment de 
ultimă oră al formațiilor din 
subsolul clasamentului, dor
nice, desigur, să intre în noul 
an cu griji mai puține. Simi
litudinea face ca și în aceas
tă zonă, ca și în fruntea cla-* 
samentului, să se înscrie tot 
patru echipe: Crișul, C.F.R., 
Politehnica și A. S. Armata. 
Acestea au și dovedit o con
secvență demnă de o cauză 
mai bună, gravitând cu con
știinciozitatea mediocrității în 
jurul lanternei roșii. Vrem 
să credem însă că disnozitia 
lor de luptă, dovedită în cea
sul al 12-lea al turului, este 
simptomatică pentru un re
tur foarte agitat, pe care-1 
dorim imprevizibil.

Si pentru că acest comen
tariu consemnează ultima e- 
tapă a turului, să notăm în 
finalul său.... finalul nefericit 
al argeșenilor care, în min. 
90 scapă victoria (meritată !) 
din mină, la Craiova, unde 
nimeni n-a învins în acest 
sezon, tocmai printr-un au
togol ! Se pare că un destin 
implacabil îl urmărește pe 
Teașcă, amintindu-ne și de 
partida de la Iași, cînd apă
rarea ultrabetonată a elevilor 
săi a cedat în același minut 
fatal de încheiere.
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(C.F.R.-Clui)
Turul campionatului a-a des

fășurat Intr-o notă de sportivi
tate, aceasta ca urmare a mă
surilor luate de F.B.P. șl co
misia centrală do competiții șl 
disciplină.

Consider că, cu toate meciu
rile avute de echipa reprezen
tativă, campionatul s-a desfă
șurat cu regularitate șl au fost 
foarte puține meciuri aminate. 
De asemenea, arbitrajele In a- 
cest tur au fost mai bune, ne- 
filnd rezultate viciate. Personal 
am fost mulțumit de arbitraj și 
atunci cind echipa mea a pier
dut.

In ceea ce privește echipa 
C.F.R. pe eare o condue cu ar. 
Răduleseu, deși nu < are nume 
sonore, se străduiește prin pre
gătirea fizică șl jocul colectiv 
să Imprime o linie de Joe și să 
obțină rezultate onorabile,

Prof. C.: CERNAIANU

(Petrolul Ploiești)

Turul campionatului s» în
cheie fără ca echipa noastră 
să-șl fi realizat obiectivul pro
pus* acela de a nu pierde nici 
un joc acasă... Există, evident, 
circumstanțe. Vă amintiți de
sigur de accidentul suferit de 
ÎNTREAGA echipă, înainte de 
începerea Competiției* intoxica
rea tn masă a jucătorilor, A 
intervenit după aceea un Alt 
fapt: omogenizarea tardivă a 
echipei. Grozea șl Cotigă, ca 
să folosesc doar două exemple, 
au reușit să apară în postura de 
jucători tn plenitudinea cuvîn- 
tulul abia în ultimele partide. 
Și apoi nu trebuie să se uite 
că o omogenizare reală nu se 
putea înfăptui atlta timp cit în 
lot au fost promovați o serie 
de jucători provenițl din *>C“. 
De aid o evoluție crispată, cu 
mult sub ceea ce aștepta 
conducerea tehnică a echipei. 6- 
mogenltatea s-a realizat, așadar, 
din mers* cu toate consednțele 
care au decurs <Hntr-o aseme
nea stare de fapt.

Consider că în perioada de 
așa-zisă odihnă, care ne des
parte de retur, lotul echipei 
noastre va reuși să se sudeze 
și mal piuit, în primul rlnd su
fletește* astfel ca în primăvară* 
chiar o dată cu primele parti
de, să putem recupera punctele 
pierdute. Este un deziderat la 
care subscriu TOȚI Jucătorii..

V. STÂNEȘCU

(Steagul roșu)

Am remarcat, în primul rînd, 
revirimentul echipelor din pro
vincie, Acest fapt se poate ve
dea ușor șl în configurația clasa
mentului, Două dintre „pro
vinciale", Univ. Craiova și F.C. 
Argeș, concură cu șanse egale 
la primul Ioc.

Și pe mine mă bucură faptul 
că multe echipe, printre care Și 
Steagul roșu, au promovat o se
rie de elemente tinere, cu per
spective. Sper că a fost doar 
un început și în primăvară nu
mărul tinerilor in formațiile di
vizionare va crește.

Nu pot să tree cu Vederea 
marea performanță a echipei 
noastre naționale : calificarea in 
turneul final de la Mexic. A- 
ceasta însă ne obligă pe toți, 
adică jucători, antrenori și con
ducători, să muncim cu mal 
multă seriozitate pentru ridica
rea pe o treaptă superioa
ră a calității jocurilor din retu
rul campionatului.

SPORTIVII ROMANI VOR PARTICIPA TN 1970 
LA 87 DE CAMPIONATE MONDIALE, EUROPENE 
Șl BALCANICE ! LA CIUDAD DE MEXICO VA FI 
DESEMNATA TN IUNIE O NOUA CAMPIOANA 
MONDIALA DE FOTBAL.

DORIȚI SĂ FIȚI INFORMAȚI ZILNIC ÎN LEGĂ
TURĂ CU MARILE EVENIMENTE SPORTIVE ALE 
LUMII ?

RElNNOIȚI-VĂ CHIAR AZI

ABONAMENTUL
LA ZIARUL sportul

LOTO PRONOSPORT
IN ATENȚIA PARTICIPAN- 
ȚILOR DE LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA LOTO DIN 

9 DECEMBRIE 1969

Tragerea va avea loc astăzi 
la București în sala Clubului 
Finanțe Bănci din str. Doam
nei nr. 2, cu începere de la 
ora 18,45. Tragerea va fi ra
diodifuzată după care va urma 
un film artistic. Intrarea li
beră.

Depunerea biletelor cîștigă
toare se va face pină sîmbătă 
13 decembrie 1969, ora 13 în 
orașele ,de reședință județea
nă, iar în celelalte localități 
pînă vineri 12 decembrie 1969, 
la ora 13.

Omologarea premiilor se va 
efectua în ziua de joi 18 
cembrie 1969.

Plata premiilor se va 
astfel :

In Capitală, începînd 
luni 22 decembrie 1969, prin 
casieriile proprii Loto—Pro
nosport.

In |ară, începind aproxima
tiv d« joi 25 decembrie 1969, 
prin ga>grjU* PiaPriiy'iiS.tP—

Pronosport șl prin mandate 
poștale.

• Nu uitați 1 Astăzi este 
ULTIMA ZI pentru concursul 
Pronoexpres obișnuit 
miercuri 10 decembrie 1969, 
care va avea loc la București, 
în sala Clubului Finanțe—Bănci 
din str. Doamnei nr. 2. cu 
începere de la ora 19. Trageren 
va fi radiodifuzată după care 
va urma un film artistic. In
trarea liberă.

de

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES Nr, 49 DIN 3 

DECEMBRIE 1969 :

de

face

de

EXTRAGEREA I : Catego
ria I î 0,5 variante (5 variante 
jucate 10%) a 21.784 lei ; a 
Ii-a: 119,3 a 913 lei; a III-a: 
3.0y.9 a 36 Iei.

EXTRAGEREA A II: Ca
tegoria A : 3,1 variante a 30.234 
lei ; Cat. B. : 206,6 a 454 lei ; 
Cat. C. : 3.783,7 a 25 iei.

Participantul Cîrciumărescu 
Eftimie din Topoloveni, jud. 
Argeș, avind trei variante ju
cate 10% la extragerea I, ciș-



Trimisul nostru special la Berna, CĂLIN ANTONESCU, transmite:

INTERES ENORM PENTRU MECIUL
ELVEȚIA - ROMÂNIA

• Toate biletele au fost vîndute • Excursii speciale 
pentru această partidă • Meciul va îi transmis inte
gral de televiziunea elvefiană • Oțelea, Gunesch și 

Birtolom vor lipsi din formația noastră

Așa a marcat Spiegler cu capul (în dreapta fotografiei) golul victoriei, tn meciul Israel — 
Australia (1—0), în primul meci al finalei zonei Asia-Oceania din preliminariile campionatului 
mondial de fotbal.

RAMSEY
PASTREAZA
DISCREȚIE

Managerul reprezentativei de 
fotbal a Angliei, sir Alf Ram
sey, a subliniat, că este dis
pus să vorbească despre pla
nurile sale în vederea turneu
lui final al campionatului mon
dial, dar numai... după în
cheierea competiției ce se va 
desfășura anul viitor în Me
xic. Solicitat de redactorul 
sportiv al agenției Reuter, Mi
ke Hughes, să-și exprime pă
rerea cu privire la problema 
„apărării laterale" și Ia felul 
cum intenționează să o con
tracareze în cursul turneului 
din iunie viitor, el a declarat: 
„Apărare laterală ? Ce înțele
geți prin aceasta ? Nu-mi este 
un termen familiar. De altfel, 
în general nu prea cunosc ter
menii folosiți in America de 
Sud". Hughes a indicat că ter
menul înseamnă, probabil, „o 
apărare pachet, în care jucă
torii se află dispuși în linie 
în fața 
„Acesta 
tant — 
am nici 
trenorii 
Mexic se 
Dar, în 
intenționez să permit adver
sarilor noștri să ne cunoască 
planurile. Sînt sigur că bra
zilienii și alții doresc să știe 
cum vom juca în Mexic. Dar 
nu am intenția să spun nimic 
mai mult decît faptul că ei 
vor putea să afle totul despre 
noi în cursul turneului final 
al campionatului mondial".

Mike Hughes l-a întrebat pe 
celebrul antrenor englez dacă 
va folosi „aripi ortodoxe” — 
adică jucători care pornind din 
zona terenului apropiată de 
tușă, pătrund cu mingea spre 
mijlocul careului. „Dacă aș fi 
capabil să realizez acest lucru, 
l-aș face" — a răspuns el, 
refuzînd să dea alte amănun
te. Managerul englez, cunos
cut de altfel pentru discreție, 
a continuat : „Mă tem că nu 
voi putea să spun mai multe 
pentru următoarele șase luni. 
Am un program foarte încăr
cat de pregătire a echipei și 
trebuie să-mi dedic timpul a- 
cestei

Alf 
cum 

. tarea 
prezenfativei în echipele lor 
de club, precum și a fotba
liștilor din selecționata de ti
neret astfel incit, dună cum 
a spus el, „orice jucător are 
o șansă să plece în Mexic 
numai să dovedească că me
rită această cinste”. Federația 
engleză a stabilit că sezonul 
intern de fotbal se va încheia 
mai devreme ca de obicei, e- 
chipa națională urmînd să 
plece spre Mexic cu o lună 
înaintea începerii turneului 
final.

careului de pedeapsă", 
este un lucru impor- 

a replicat Ramsey.
o îndoială că toți 
care vor merge 

vor ocupa de 
ce mă privește.

Nu 
an

in 
el. 
nu

sarcini".
Ramsey își propune a- 

să urmărească compor- 
tuturor jucătorilor re-

ECHIPA IUGOSLAVIEI
VA IVOIUA IA MLXIC

două meciuri a- 
echipa Iugoslaviei, 
iugoslavi vor sosi 
de Mexico la sfîr-

In programul de pregătire 
a echipei Mexicului, pentru 
campionatul mondial, au fost 
incluse și 
micale cu 
Fotbaliștii 
la Ciudad
șitul acestei luni. Ei vor în- 
tîlni echipa Mexicului la 1 
și 4 ianuarie. Intre 8 și 15 
ianuarie fotbaliștii mexicani 
vor participa la un turneu 
internațional alături de e- 
chipele Botafogo (Brazilia), 
Honved Budapesta, Sparta 
Fraga, selecționata orașului 
Guadalajara și alte două e- 
chipe mexicane.

UNALTREIIEA MECI AUSTRALIA -ISRAEL?
In cazul că finala zonei 

Asia — Oceania (prelimina
riile C.M.), între echipele Is
raelului și Australiei va ne
cesita un al treilea joc, aces
ta va avea loc probabil în 
Noua Zeelandă, la 18 decem
brie. După cum se știe, e- 
chipa Israelului a cîștigat 
prima întîlnire cu scorul de 
1—0. Returul — 14 decem
brie, la Sydney.

ved—44 puncte, Ferencvaros— 
39 puncte, Vasas—39 puncte 
etc. In ultima etapă a cam
pionatului s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Honved— 
Ferencvaros 5—2 ; Csepel—Uj
pesti Dozsa 1—1 ; MTK—Da- 
naujvaros 0—0 ; Diosgyor—Pecs 
3—3 ; Raba Eto—Egyetertes 
1—1 : Vasas—Salgotarjan 1—0; 
Tatabanya—Szombathely 2—0. 
Ediția viitoare a campiona
tului maghiar de fotbal va în
cepe la mijlocul lunii martie.

Plecați duminică dimineața din 
București, jucătorii reprezentati
vei de handbal a țării noastre 
au ajuns după cîteva ore în 
orașul gazdă al primului joc din 
turneul pe care selecționata Ro
mâniei îl întreprinde în Elveția, 
R. D. Germana și în Cehoslovacia. 
Aici, la Berna, iarna a intrat pe 
deplin în drepturile ei, așa îneît 
nu ne rămîne altceva de 
decît să privim rugător 
ferele elegantului hotel 
malul, rîului Aare, în care 
cuim și să citim ziarele 
a afla părerile ospitalierelor noas
tre gazde în legătură cu partida 
Elveția — România de mîine 
seară (n.r. — azi). O primă cons
tatare : jocul este așteptat cu 
mult interes. Și aceasta din două 
motive. Primul ar fi acela că 
handbaliștii români se bucură în 
țara cantoanelor de un bun re
nume, fapt dovedit nu numai 
prin aceea că biletele au fost e- 
puizate sau că s-au organizat 
excursii speciale din alte orașe 
pentru acest meci, ci și prin 
prezența camerelor de luat ve
deri ale televiziunii helvete, care 
va transmite integral întîlnirea. 
Al doilea motiv îl constituie pre
zența ambelor teamuri în aceeași 
grupă preliminară a C.M., ceea 
ce face ca jocul să fie o utilă 
repetiție generală pentru ambele 
tabere.

Acest lucru l-am înțeles mai in- 
tîi din grija cu care gazdele s-au 
pregătit pentru această partidă. 
Antrenorul iugoslav Dolenec, care 
se ocupă de reprezentativa Elve
ției, a convocat la Berna pe cei 
mai buni nandbaliști ai acestei 
țări, renunțînd deocamdată la 
promovarea unor tineri jucători, 
a căror lipsă de experiență ar fi 
scăzut din potențialul formației. 
Așa că mîine (n.r. — azi) ama
torii de handbal din Elveția vor 
putea vedea citeva vedete ale a- 
cestui sport pe care ei le-au

făcut 
calori- - 
de pe,, 

lo- 
pentru "

admirat nu cu mult timp în urmă 
și care acum vor îmbrăca din 
nou tricoul echipei naționale : 
Glaus, Stebler, Aeschbach. * 
poziție cu întăriturile de 
moment la care apelează 
atlet și handbalist iugoslav 
lenec, în echipa română 
nota pentru acest prim 
turneului cîteva absențe : Oțelea, 
Birtolom și Gunesch — care, fiind 

“ușor accidentați, nu vor evolua 
miine (n.r. — azi) la Berna. Este, 
desigur, destul de greu pentru 
formația noastră să fie nevoită 
să renunțe la serviciile acestor 
jucători, în special ale lui Oțe
lea și Gunesch, dar cum difi
cultatea turneului este mai ac
centuată în a doua sa parte (par
tida cu R. D. Germană și cele 
două jocuri cu Cehoslovacia), tri
oul antrenorilor români (Ne- 
def, Trofin, Vlase) a decis după 
antrenamentul de luni dimineață, 
efectuat de întreaga echipă 
Altenbergturn Halle, să nu-i 
țeze, păstrindu-i ca o utilă 
zervă în vederea partidelor 
toare.

în finalul corespondenței noas
tre, cîteva amănunte legate de 
acest prim meci (următoarea par
tidă cu Elveția va avea loc în 
ziua de 11 decembrie, în loca
litatea Saint Gallen). Jocul va 
începe destul de tîrziu, adică ia 
ora 20.30 (deci 21.30 în România), 
din cauza televiziunii, care a so
licitat acest lucru, pentru a pu
tea include disputa dintre hand- 
baliștii români și cei elvețieni 
în programul serii. Partida va 
fi arbitrată de Otto Halk și Lud
wig Lutz (R. F. a Germaniei) șl 
Va fi precedată de un meel de 
juniori și de o întîlnire feminină 
din campionatul orașului Berna, 
unde se desfășoară o rodnică ac
tivitate handbalistică.

in lume

In o- 
ultim 
fostul 

Do- 
vom 

joc al

tn această fază dinamică, atacul «st» condus dt IracabaJ

CORESPONDENTĂ SPECIALĂ PENTRU SPORTUL

NUMAI 14 DIN
CEI 15 JUCĂTORI...

Echipa de rugby a Franței nu are incâ

CAMPIONATE
SPANIA. — Derbiul etapei 

a 13-a a campionatului intre 
Atletico Madrid și Atletico Bil
bao, s-a încheiat cu scorul de 
2—1 în favoarea madrilenilor. 
Alte rezultate : Valencia-Pon- 
tevedra 2—0 ; MaUorca—Real 
Madrid 1—2 ; Saragossa—Bar
celona 2—1 ; Sevilla—Real So- 
ciedad 1—1. în clasament : At
letico Madrid 21 p. Real Ma
drid, Atletico Bilabo cite 18 p 
etc.

ANGLIA : — Lidera campio
natului, echipa Everton, a fost 
surclasată pe teren propriu, 
pierzind cu 0—3 în fața echi
pei Liverpool. Alte rezultate 
din etapa a 23-a ; Arsenal— 
Southampton 2—2 ; Coventry- 
Tottenham 3—2 ; ‘
verhampton 3—1 ; 
United—Chelsea 
Ham 
0—4 ;
1-0 ; 
1—0 ; 
35 P, 
30 p.

Leeds—Wol - 
Manchester 

0—2 ; West 
United—Manchester City 

Burnley—Wb Albion
Newcastle — Stoke City 
In clasament : Everton 
Leeds 34 p, Liverpool

SCOȚIA : Celtic a învins cu 
1—0 pe Dundee ți se menține 
lideră eu 23 de puncte, secun
dată de eterna sa rivală Glas
gow Rangers (23 puncte), care 
a dispus cu 2—1 de Hearts.

R. F. a GERMANIEL Li
dera clasamentului, Borussia 
Monchengladbach, a învins pe 
V. S. Hannover cu 5—6, in 
timp ce Schalke 04 a cîștigat 
in deplasare cu 3—0 la Rot- 
weiss Oberhausen. Alte rezul
tate : Eintracht Braunsweig— 
Allemannia Aachen 3—0 ; Bo
russia Dortmund—Hertha #—•; 
Bayern Munchen—Vs. Hambur
ger 2—1 ; Werder Bremen— 
Munchen 1860 1—L

AUSTRLA. - A luat sfirșil 
turul campionatului. După 15 
etape, pe primul loc se află 
Austria Viena cu 22 de puncte, 
urmată de Wacker Innsbruck 
19 puncte (ambele echipe au 
un joc mai puțin). Wiener 
Sport Ciuli—19 puncte etc. Ci- 
teva rezultate înregistrate din 
etapa a 15-a ; Sturm Durisol— 
Wiener Sport Club 1—1 ; 
Linz—Austria Klagenfurt 
Wattens—Rapid Viena 
Austria Salzburg—Voest 
2—6 ; F. C. ~ ~
stadt 1—1.

ASK
2—2; 
1-2 ;
Uns

Dornbirn—Elisen-

IUGOSLAVIA : După 16 e- 
tape, conduce Steaua Roșie 
Belgrad cu 24 p, urmată de 
Zelezniciar—23 p, Dinamo Za
greb—21 p etc. In etapa a 16-a. 
Dinamo Zagreb a învins cu
2— 0 pe Steaua Roșie Belgrad, 
iar Zelezniciar a cîștigat cu 
4—0 Ia Celik. Alte rezultate : 
Radnickî 
Radnicki 
Ljubljana
3— 0 ; 
1—0 ;

Niș—Maribor 1—1 ; 
Kraguevaț—Olimpia 

1—0 : Velez—Bor
Vardar—OFK Beograd 
Sloboda—Sarajevo 1—1.

UNGARIA. — Ediția 1968— 
1969 a fost ciștigată de for
mația Ujpesti Dozsa, care a 
totalizat 48 de puncte din 60 
posibile. Pe locurile următoa
re s-au clasat echipele Hon-

ÎNTRECEREA handbalistelor de LA SOFIA
I.E.F.S. București — locul III

Dl ADRIANO RODONI
ÎMPOTRIVA CICLISMULUI AMATOR?

- o comisie arareori consultată... 
bunului plac poate să producă o criză 

a ciclismului internațional
Ciclismul 

versează o 
cercind din răsputeri să evite 
criza. Zeci 
rămin fără contracte; frații 
Petterson — idolii amatoris
mului — se disculpă în fața 
forului internațional pentru 
acuzația de a fi primit im
portante sume (drept premii 
sau subvenții) și, apoi, sem
nează contracte „profi* ; pre
sa de senzație umflă artifi
cial niște false vedete pentru 
a-i crea (tot artificial) rivali 
lui Eddy Merckx; se vehicu
lează ideea excluderii ciclis
mului de la J.O. Tangențele 
sale — tot mai numeroase — 
cu marile firme comerciale, 
bursele fabuloase oferite unor 
supercampinai. duritatea 
cesivă a competițiilor-mara- 
ton au scos ciclismul din 
sfera aventurii creatoare de 
eroi sportivi și l-au plasat pe 
orbita afacerilor publicitare, 
rutierii devenind un fel de 
acționari. Măsura limitării 
kilometrajului în cursele de 
fond și a numărului de etape 
în întrecerile de amploare — 
menită să frîneze cursa ne
bunească spre depășirea li
mitelor resurselor umane — 
a fost binevenită, deși unii 
organizatori de competiții au 
criticat-o cu vehemență.

Impasul n-a fost însă de
pășit. Și, dacă în ceea 
privește ciclismul profesio
nist avem mai puține mo
tive să ne îngrijorăm, situa
ția celui amator ne intere
sează în mod deosebit. Re
centul Congres al U.C.I. de 
la Geneva vine să confirme 
faptul că forul internațional 
amestecă problemele profe
sionismului cu cele ale ama
torismului, că nu încearcă 
să stopeze extinderea influen
ței ciclismului devenit o pro
fesiune asupra celui practi
cat din pură plăcere. Inter
ferențelor — și așa destul de 
numeroase — Ii se adaugă cu 
bună știință altele. Avertis
mentele Comitetului Interna
țional Olimpic nu sînt luate 
în seamă și nu este exclus 
ca într-un viitor apropiat 
sportul cu pedale să dispară 
de pe programul Jocurilor 
Olimpice. Dl. Adriano Rcdo- 
ni, președintele F.I.A.C. și al 
”' rămîne însă insensi- 

toate observațiile...
fapt ce se întîmplă ? 
prin președintele Avery

internațional tra- 
perioadă grea, în-

de profesioniști

SIONIST, întrucît deasupra 
celor două federații interna
ționale există un for tutelar 
— U.C.I. (Uniunea Ciclistă 
Internațională) — care cenzu
rează toate hotăririle. De fapt, 
cele două federații sint niște 
comisii cu vot consultativ, 
care UNEORI, NICI MÂCAR 
NU SINT CONSULTATE.

Așa s-a întîmplat la Congre
sul de la Geneva din noiem
brie cînd, fără a fi consul
tat F.I.A.C. (prilej ar fi exis
tat, deoarece în luna august 
acest for și-a ținut congresul 
la Brno), dl. Adriano Rodoni 
a propus — ȘI COMITETUL 
DIRECTOR A APROBAT — 
limitarea vîrstei participanți- 
lor la C.M. de amatori la 25 
de ani.

d-sa urmărea 
apropiere între 
profesioniști, O
A NOȚIUNI- 

AMATOR ȘI

De fapt, 
o evidentă 
amatori și 
ANULARE 
LOR DE 
PROFESIONIST prin crea
rea a două categorii de 
alergători pe baza licenței 
unice : 
25 de 
25 de

al doilea centru pentru meciul cu România
Spanghero, accidentat, va fi spectator la Tarbes

ce

U.C.I., 
bil la

De
C.I.O.,
Brundage, a cerut ciclismului 
cîteva lucruri, după părerea 
noastră de bun simț:

tineret — pînă 
ani, seniori de 

ani în sus.

idee mai veche

la 
la

Turneul internațional fe
minin de handbal de la So
fia a luat sfîrșit cu victoria 
studentelor sofiote. în ulti
mele două seri de concurs 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate i Institutul de cultu
ră fizică și sport Sofia — 
I.E.F.S. București 10—9 (4—7); 
Selecționata orașului Sverd
lovsk (U.R.S.S.) — Ț.S.K.A.

Zname Sofia 
pentru locurile 

București —

Septemvriski 
19—11 (9—2); 
3—4, I.E.F.S.
Ț.S.K.A. Septemvriski Zname 
Sofia 13— 8 (6—6); pentru 
locurile I—2, Institutul de 
cultură fizică și sport Sofia 
— Selecționata orașului 
Sverdlovsk (U.R.S.S.) 11—9 
(6-9).

a) despărțirea ciclismului 
amator de cel profesionist, 
prin crearea unei federații 
internaționale separate ;

b) desfășurarea separată 
a campionatelor mondiale 
ale amatorilor de cele ale 
profesioniștilor ;

c) în anul desfășurării 
Jocurilor Olimpice să nu 
se mai desfășoare campio
natele mondiale, învingă
torilor la J.O. urmînd să 
11 se atribuie și tricourile 
„arc-en ciel*.

HOCHEIȘTII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI
(Urmare din pag. I)

au fost clarificate de portarul Du- 
mltraș, care a făcut o partidă 
strălucită, reușind să coordoneze 
cu clarviziune și Inteligență apă
rarea bucureșteană. Totuși, la 
sfîrșltul primei reprize, Galamboș 
a egalat profitlnd de o eroare a 
Iul Florian Sglncă. Momentul cri
tic a fost Insă repede depășit, 
Bașa reușind să readucă avanta
jul formației române.

Repriza a doua a Început sub 
semnul dominării Insistente a 
bucureștenllor. Fodorea, Geza 
Szabo șl Gheorghiu au ratat clte- 
va ocazii excelente. Superioritatea 
teritorială a fost, insă, Inevitabil, 
concretizată, Gheorghiu șl Cala- 
mar rldlctnd scorul la 4—1.

In plină ofensivă a românilor,

Pau a redu din handicap ■ 4—3. 
Acest gol a redeșteptat speranțele 
gazdelor, oare atac* dezlănțuit 
timp de aproape zece minute, dar 
apărarea română le-a spulberat 
toate visurile.

In ultima repriză, tehnica supe
rioară a echipei noastre, ea 51 
condiția fizică mal bună șl-au 
spus cuvlntul, selecționata Buda
pestei rezumlndu-se la rolul de 
sparrlng-partner. Formația noastră 
a mal înscris de două ori prin 
Geza Szabo șl Fodorea, stabilind, 
astfel, scorul final la 6—2, ceea 
ce le-a permis să cucerească pen
tru a șasea oară .Cupa Dunării*.

CLASAMENTUL FINAL I
1. București I H 1 I- I I
t. Sofia 115 11-11
3. Budapesta I 1 6 1 1—10 1

Dl. Adriano Rodoni — f] 
numim pe d-sa tntrucît esta 
președintele actual al celor 
două faruri Internaționale, 
deci factorul cu cea mal ma
re răspundere — n-a căutat 
fnsă o soluționare completă 
a acestor îndreptățite dezide
rate, cl un mijloc de 
eluda.

Așa etînd lucrurile, 
FOST CREATE DOUA 
FORURI i F.I.A.C. (Federația 
internațională de ciclism a- 
mator) și F.I.C.P. (Federația 
internațională de ciclism 
profesionist). Aparent, lucru
rile au fost reglementate. în 
fond, însă, NU S-A FĂCUT 
NICI UN PAS SPRE DES
PĂRȚIREA CICLISMULUI 
AMATOR DE CEL PROFE-

a le

AU 
NOI

Este o 
domnului 
ne-a înfățișat-o cu 

, în urmă la Berlin 
a respins-o apoi, 
consideră mijlocul 
te ciclismul din 
discutăm ideea ca atare, 
mijlocul de a o impune, fa
vorizat de labirintul organe
lor conducătoare ale ciclis
mului internațional. Că ea a 
căzut, este o altă chestiune 
datorată în exclusivitate opo
ziției ferme a unor delegați 
neconvinși de utilitatea men
ținerii autorității președinte
lui.

In problema disputării cam
pionatelor mondiale, rezolva
rea a fost, de asemenea, am
biguă. S-a stipulat că ele pot 
fi organizate în țări diferite 
numai în cazul cînd federa
țiile solicită separat unul sau 
altul dintre campionate. Și 
cîțiva ani 
bine. In 1969 campionatele 
amatorilor 
hoslovacia, 
fesioniștilor în 
în viitor ? în .1970 ambele în
treceri sînt găzduite de An
glia, iar în 1971 de Elveția... 
Este clar. Problema suspen
dării ediției C.M. din anul 
desfășurării J.O. a fost direct 
respinsă !

Pentru toți cei care cunosc 
situația e evident că U.C.I. nu 
dorește să îndeplinească ce
rerile C.I.O., că face tot ce 
este posibil să mențină un 
dăunător statu quo. Dl. Adria
no Rodoni — președinte fără 
contracandidat — nu vrea să 
scape din mină nimic, nici 
din ciclismul amator și (mai 
ales) din cel profesionist. 
ESTE MOTIVUL PENTRU 
CARE LUCRURILE SE COM
PLICA, PENTRU CARE SI
TUAȚIA DIN SPORTUL CU 
PEDALE INTERNAȚIONAL 
ÎNAINTEAZĂ SIGUR SPRE 
O ACUTA CRIZA.

Fiind delegat la Congresul 
F.I.A.C. de la Brne 
putut da seama de dorința 
pe care dh Adriano 
et. comp, o manifestă 
• nu se discuta nimic lm- 
portant tn plenul Congresu
lui, pentru ca hotărîrile im
portante să fie luate de Co
mitetul director, unde d-sa 
are o puternică influență, 
pentru ca componența orga
nelor conducătoare ale F.I.A.C. 
și U.C.I. să rămînă în perma
nență aceeași. Nu este, de 
aceea, Intîmplător nici fap
tul că ordinea de zi a Con
greselor este trimisă delega- 
ților în ultimul moment, ast
fel ca ei să nu se poată con
sulta cu federațiile respective,

a 
președinte pe care 

. cîțiva ani 
și pe care 

Acum o 
de a scoa- 
impas. Nu 

ci

lucrurile au mers

au avut loc în Ce- 
iar cele ale pro- 

Belgia. Dar

mi-am

Rodoni 
pentru

să nu-și poată forma un punct 
de vedere precis.

Participînd la un astfel de 
congres îți formezi părerea — 
fără să vrei — că dl. Adriano 
Rodoni acționează împotriva 
ciclismului amator, că el își 
apără cu înverșunare păre
rile proprii și luptă vehement 
pentru respingerea celor ve
nite de la alții, că INTR-UN 
FEL, ÎN ACEASTĂ 
RAȚIE, DOMNEȘTE 
PLAC.

Din păcate, spre 
sportului cu pedale.

Hrisfache I

FEDE- 
BUNUL

neșansa

NAUM

LA
cu
De
nu

După întîlnirile amicale sus
ținute săptămina trecută de 
selecționatele franceze de rug
by, A și B — prima a evoluat 
neconcludent in compania se
lecționatei britanice Corno- 
uailles (11—11), Iar echipa B 
a întrecut cu 33—6 reprezen
tativa R.F. a Germaniei — se
lecționerii celor două forma
ții au conturat reprezentativa 
care urmează să primească, la 
14 decembrie, în orașul Tarbes, 
replica rugbyștilor români.

Specialiștii francezi ai balo
nului oval au căzut de acord 
să alcătuiască o echipă in care 
apar foarte puține nume noi. 
In primul rind. trebuie știut că 
F.I NU AU MAI PUTUT A- 
PELA LA SERVICIILE CĂ
PITANULUI XV-LUI GALIC, 
WALTER SPANGHERO, DE
OARECE ACESTA A SUFERIT 
O DUBLA FRACTURA 
MINA în cursul meciului 
selecționata Cornouailles. 
asemenea, intrucit Maso
s-a restabilit complet, NU A 
FOST ÎNCĂ REZOLVATA 
PROBLEMA CELUI DE AL 
DOILEA CENTRU. CUPLAT 
CU TRILLO.

Selecționerii an convenit să 
mai aștepte cîteva zile pentru 
a desemna pe titularul acestui 
post. Tn cazul cind Maso va 
primi aviz favorabil din par
tea medicilor, va intră ih for
mație. In caz contrar, UR
MEAZĂ SĂ SE ALEAGĂ ÎN
TRE LUX ȘI DOURTHE, a- 
cesta din urmă fiind și el la 
capătul unei perioade de con
valescență, Dacă in etapa ce 
urmează, și în care se speră 
că vor putea evolua toți cei 
trei jucători — nici unul din 
ei nu va da satisfacție, se va 
recurge la Alain Marot, inclus 
de pe acum în lot ca rezervă.

Cel mai mare număr de ti
tulari în echipa ce va fi opusă 
rugbyștilor români i-a dat se
lecționata care a întîlnit, nu 
de mult, o reprezentativă a 
Lancashire-ului. Este vorba de 
fundașul Villepreux, dc aripa 
Bonal, de centrul Trillo, de 
Cester din linia a Il-a a ata
cului și de „stîlpii" Irațabal și 
Azarete. Celălalt post de ari
pă a fost încredințat lui Bour- 
garel, care, împreună cu uri
așul Bastiat, din linia a Il-a, 
sînt oamenii noi ai echipei. 
Mijlocașii Puget (la grămadă) 
și Roques (la deschidere) nu

prea avut 
posturile

contracandidat! 
lor. Mai mult 
buna sa com-

au
pe _ 
chiar, pentru 
portare în meciul cu Lancashi
re. Puget și-a păstrat titlul de 
căpitan al echipei deși in Pri
ma formație a reintrat bine
cunoscutul Carrere î

Pentru marea sa reîntoar
cere, Carrere va avea ca to
varăși de joc în linia a IlI-a 
pe Dauga, cel ce îl înlocu
iește Pe Spanghero, și care — 
se spune — este in plin pro
gres după meciul de la Bu
curești, și pe Viard, a cărui 
prezență nu a fost periclitată 
de loc de Yachvili.

în linia I, între Trațabal și 
Azarete, urmează să evolueze 
excelentul specialist al talo- 
najului Benesis.

In același conciliabul al se
lecționerilor s-a stabilit ca, în 
vederea întîlnirii Franța A— 
Franța B, programată Ia 29 
decembrie, Michel Gelaya să 
conducă pregătirile primei for
mații, iar Fernand Cazenave 
să se ocupe de echipa secun
dă.

De asemenea, 8-» hotărit ca 
Walter Spanghero 
vitat de federație 
Franța—România.

Henri
Paris, decembrie

să fie in
ia meciul

COUSIN

TUflNFIJl

După desfășurarea a șase 
runde, in turneul internațio
nal feminin dc șah de la 
Vrnjacka Banja (Iugoslavia) 
conduce iugoslava Lazarcviei 
cu 5 (1) p, urmată de Ivan- 
ka (Ungaria) — 41/2 P, Ga- 
prindașvili (U.R.S.S.) și Ni- 
colau (România) cite 4 (1) p. 
In runda a șasea,
(R. D. Germană) a remizat 
cu Margareta Teodorescu 
(România), iar Alexandra Ni- 
colau a cîștigat la Stibaner, 
Teodorescu ocupă locul 8 cu 
2 (1) p.

Stadler

THEY- TELEX- TELEX- TELEX' TELEX- TELEX- TELEX

HANDBALIȘTII 
BUCUREȘTENI 
AU JUCAT

LA HANOVRA
HANOVRA, 8 (Agerpres). 

— Selecționata masculină 
de handbal a orașului 
București și-a continuat tur
neul în R. F. a Germaniei 
iucînd la Hanovra cu re
prezentativa orașului. Gaz
dele au obtinut victoria cu 
scorul de 19—17 (10—11). 
Jocul a fost urmărit de 
peste 3 000 de spectatori.

Competiția internațională 
de tenis pe teren acoperit 
„Cupa regelui Suediei" s-a 
încheiat la Koin cu victoria 
Cehoslovaciei. în finală, te- 
nismenii cehoslovaci au în
trecut cu 2—1 echipa Sue
diei : Kukal l-a învins cu
6— 1, 5—7, 11—9 pe Bengts
son, Zednik a dispus cu 6—4,
7— 5 do Zahr, iar perechea 
Bengtsson — Nerell a cîști
gat cu 6—6, 6—4, In fața cu-

Trimisul nostru

S-A DAT STARTUL IN
LODZ, l (prin telefon). Astă 

seară (n.r. — ieri), tn marde 
palat al sporturilor din localitate 
a avut loo deschiderea festivă 
a celui de al 5-lea turneu de 
box al speranțelor olimpice. Gaz- 

compe- 
mare 

fes- 
unul

dele au ținut să asigure 
tițlel un fast deosebit. O 
fanfară militară a deschis 
tlvltatea, Iar lu acordurile 
marș sportiv au pășit pe podium 
tinerii boxeri din reprezentative
le BULGARIEI, CEHOSLOVA
CIEI, R. P. D. COREENE, CU
BEI, R. D. GERMANE, ROMÂ
NIEI, UNGARIEI, UNIUNII SO
VIETICE șl POLONIEI (gazdele 
prezenttndu-se la această întrece
re cu două garnituri). După ju-

Kukal — Zednik. în 
pentru locurile 3 și 4, 
a învins cu 3—0 for- 
R. F. a Germaniei.

plului 
meciul
Anglia 
mația
• Boxerul danez de categorie mij
locie Tom Bogs și-a apărat cu 
succes centura de campion al 
Europei, In meciul desfășurat la 
Aarhus, in prezența a peste 4 000

Citiți miine în SPORTUL

REZULTATELE DETALIATE 
ALE ANCHETEI INTERNA
TIONALE I. S. K., CARE A 
DESEMNAT V

MARII PERFORMERI 
AI ANULUI 1969

• Clasamente
• Comentarii
• Retrospective
• Instantanee

de spectatori, el l-a învins prin 
abandon tn rundul 5 pe Italianul 
Lulgl Patruno. Danezul devenise 
campion continental la 11 sep
tembrie, In urma victoriei la 
puncte realizate In fața fostului 
deținător al centurii, Italianul 
Duran. Bogs, neînvins In carieră, 
a susținut pînă acum 51 de me
ciuri, dintre cara a clștlgat 19 
Înainte de Umilă. Campionul eu
ropean Intenționează să-l intn- 
neaacă la Madison Garden din 
New York pe Rodrigues iau pa 
campionul mondial, 
venutL

special, R.

TURNEUL DE

ltallenul Ben-

• In med retur pentru preli
minariile campionatului mondial 
masculin de handbal, la Viena, 
echipa Austriei a invins-o cu 
21—20 pe cea a Islandei. învin
gători in primul joc cu 28—10, 
jucătorii islandezi s-au calificat 
pentru turneul final datorită go
laverajului.
o Turneul masculin de handbal 
de la Schwerin s-a Încheiat cu 
victoria primei reprezentative a 
R. D. Germane, care a Întrecut 
in ultima zi a competiției forma
ția Poloniei cu scorul de 22—11 
(9—3). Selecționata secundă a 

R. D. Germane a dispus cu 15—13 
(8—7) de echipa Ungariei. CLA
SAMENT FINAL : 1. R. D. Ger
mană A 6 p ; 2. R. D. Germană 
B 4 p ; 3. Ungaria 1 p ; 4. Po
lonia 1 p.

TURNEUL DE HOCHEI
DE LA MOSCOVA
în turneul de hochei pe 

gheață de Ia Moscova do
tat cu „Cupa ziarului Iz
vestia", Canada a învins 
Suedia cu 5—2 (1—0, 3—1, 
1—1). în clasament condu
ce echipa U.R.S.S. cu 7 p 
(4 Jocuri), urmată de Ca
nada — 7 p (5 Jocuri), 
Cehoslovacia — 4 p, Sue
dia — 4 p, Finlanda — 
2 p și R. D. Germană 
- 2 p.

CAlARĂȘANU, transmite i

BOX AL SPERANȚELOR OLIMPICE
rămtntul rostit da 
virată al arbitrilor, ,_______ ___
Sikorski, a luat cuvlntul in nu
mele organizatorilor Roman Li
sowski, vicepreședinte al A.I.B.A., 
care a urat boxerilor șl arbitrilor 
mult succes tn confruntarea ce 
avea să Înceapă peste cîteva mi
nute.

Turneul a fost deschis de Kos- 
tadinov (Bulgaria) șl Gallal (Un
garia), care au boxat tn cadrul 
categoriei semlmuscă. Bulgarul a 
dominat clar, șl-a expediat ad
versarul Ia podea *1 a obținut 
victoria Ia puncte. Apoi, la ca
tegoria muscă s-au intUnlt Ko- 
driguez (Cuba) șl LI (U.R.S.S.). 
Cubanezul Începe meciul vijelios.

decanul de 
polonezul M.

U o numărat tn picioare fn re- 
priza I ți apoi în cea secundă. 
In ultimele trei minute Rodriguez 
bate în retragere, dar decizia la 
puncte nu-1 mai poate scăpa. 
Alte rezultate : la categoria co
coș : Dubieniuk (U.R.S.S.) b.ab. 
n Nagy (Ungaria) ; cat. pană : 
Ramin (K.D.G) b.p. Kașpar (Ce
hoslovacia). în al 7-lea meci al 
galei va urca în ring primul nos
tru reprezentant, c. Bumb, însă 
ora tlrzie la care se desfășoară 
partida nu ne mal permite să 
comunicăm rezultatul. Marți vor 
intra în întrecere alțî reprezen
tanți al țării noastre i nie Ion, 
V. Ivan șl M. Dumltrașcu.


