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Rapid a învins, dar U. C. Clermont Ferrands-a calificat HANDBALISTELE BUCUREȘTENCE
AU EVOLUAT LA KIEV

Miercuri 10 decembrie 1969

/AJf&fră, In sala Ciulești, 
campioana feminină de bas
chet a țării noastre a făcut 
E>t posibilul pentru a se ca- 
fica în turul al treilea al 

Icompetiției continentale
LC.C.E.“. A luptat din răs
puteri, a beneficiat de un 
public entuziast, a avut la 
Min moment dat și un avans 
promițător, dar, pînă la ur
ină, nu a reușit să învingă 
lldecît la o diferență de 7

niril, atât prin dîrzenia cu 
care s-a luptat, prin fazele 
de mare spectacol create 
deseori, cît și prin intere
santa evoluție a scorului. în 
prima repriză, oaspetele, cu 
Chazalon un adevărat ar
gint viu, incisivă și eficace, 
cu Guidotti impresionant de 
combativă si precisă, cu Pas- 
semard lucidă și mereu pre
zentă în preajma coșului, 
au dominat si, în duda efor-

13 puncte (min. 32 : 64—51, 
min. 33 : 72—59 si 74—61). 
Anca Racoviță, Elena Ivano
vic i, Dorina Suliman. Ileana 
Chiraleu au fost, în această 
perioadă, cele mai eficace, 
aducindu-și, totodată, un a- 
port substanțial în apărare 
prin unele intercepții 
taculoase. în final. 
Clermont Ferrand si-a 
rat cu multă dîrzenie 
sele și. profitînd de

sDec- 
însă, 
aDă- 
san- 

unele

'Atacată de Passemard (în dreapta) și de Guidotti, Elena Ivanovici- încearcă sd paseze unei 
partenere Foto: A NEAGU

puncte — 
si. astfel, 
sită Club 
campioană

finală ale 
avantajul 

obtinut la 
s-a dove-

79—72 (37—39) — 
formația Univer- 

Clermont Ferrand, 
a Franței, va ju

ca în sferturile de 
..C.C.E.", deoarece 
de 22 de puncte 
Clermont Ferrand 
dit decisiv.

Chiar dacă nu 
lificarea echipei 
meciul de ieri a 
torilor satisfacția 
ceri pasionante
pînă în ultima clipă a întîl-

a adus ca- 
feroviare, 

dat SDecta- 
unei între- 
din prima

tulul vădit al rapidistelor, 
au reușit să obțină un avans 
minim, dar care sporea de 
fapt la 24 de puncte handi
capul bucureștencelor. Aces
tea au început, însă, repriza 
secundă mult mai hotărî- 
te și, mai ales, mai organi
zate. Ele s-au descurcat mai 
bine în fața presingului 
temporar și zonei campioa
nelor franceze, au înscris 
destul de precis de la semi- 
distanță și chiar de la dis
tanță, realizînd un plus de

ratări ale gazdelor, au re
făcut d intr-un
care și așa nu îi 
pericol calificarea.

Scorul de 79—72 . 
alizat de Suliman 
rencz 2, Bițu 13, Chiraleu 4, 
Tall 2, Nicola 3, Racoviță 
13, Ivanovici 19 pentru Ra
pid. respectiv Chazalon 28, 
Guidotti 20, Petro 2, Goule- 
me 2, Radovanovici — To- 
dovici 2, Prugneau 7, Passe- 
mard 11.

Au arbitrat A. Dekey (Un
garia) și G. Pschera (Aus
tria).

handicaD 
punea în

a fost re-
23, Fe-

STARTURILE PATINATORILOR D. STANCULESCU

MOSCOVA • țAgerpres). — ADată 
în turneu în V.R^kS.. selecționata fe
minină de handbal a orașului București 
(tineret) a susținut pînă in present 

trei meciuri la Kiev. In primul joc ti
nerele handbaliste românce au jucat cu 
formația locală Avangard, pe care au 
învins-o cu scorul de 15—13 (11—5). în 
celelalte două partide echipa orașului 
București a întâlnit pe campioana unio
nală. formația Spartak Kiev. în fata 
căreia a pierdut cu 14—18 (7—10) si. 
respectiv, 12—15 (8—5).
itiiiiuninniiiiimiiiiiiiutuinunniiînnnnnnnoatnnmar
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Masă rotundă organizată de ziarul „SPORTUL” și Comisia județeană de schi Prahova

PREZENT Șl VIITOR IN SCHIUL PRAHOVEAN
• 0 bază materială in continuă dezvoltare • Sute de copii in așteptarea unui părinte adoptiv și 
generos • A.B.C.-ul schiului trebuie predat pe... Valea lui Carp ? 0 Să valorificăm cadrele exis
tente ! • Probele nordice pot renaște spectaculos • Organizarea, inițiativa locală, munca de per-

•••

spectivă — deziderate

Valea Prahovei, leagăn al schiului, capătă pe zi ce trece 
alte contururi, deschizînd noi orizonturi turismului și 
schiului de performanță. în dorința de a cunoaște opi

niile celor care se ocupă direct de destinele schiului în această 
zonă, am considerat oportună o discuție privind activitatea 
prezentă și de viitor, mai ales acum la început de sezon, con
vinși că, prin aceasta, vom contribui la impulsionarea activității 
sub multiplele ei fațete. *

Să dăm cuvîntul participanților:

actuale, imperioase

MARIN NICULESCU — res
ponsabilul telefericului, an
trenor :

.Dezvoltarea schiului alpin pe 
Valea Prahovei este condiționată, 
evident, atlt de factorul material, 
cit și de cel uman. Posibilitățile 
materiale actuale și, mai ales, 
perspectiva extinderii mijloacelor 
mecanice ne oferă garanția unor 
condiții bune de practicare a 
schiului. Este adevărat că func- 
ționabilitatea schi-liftelor de la 
Virful cu Dor și din Sinaia a su
ferit din cauza unor deficiențe de 
construcție. In prezent se lucrea
ză la darea lor In funcțiune, in
clusiv a celui nou de la Cota 
150C. Mă tem că cel din Sinaia, 
destinat activității copiilor, va ră- 
mtoe și to această iarnă inactiv. 
Incredibil, dar adevărat, in Sinaia. 
In afara unul teren aproape plat, 
la Popicăne. nu al unde schia. 
Iar ABC-ul schiului au se poate 
Învăța pe... valea Iul Carp. Pen
tru schiLl de pet foi mantă, pîrtiile 
din Bucegi satisfac, dar este ab
solut necesară construirea unei 
pirtll pentru marea masă a tu
riștilor sub Cota 1IM. ptrtie pro
iectată să ajungă la stația de ple
care a noului teleferic.

Dacă numărul celor care prac
tică schiul nu ne satisface. expli
cația trebuie căutată ta insuficien
ta preocupare pentru crearea de 
condiții schiului de masă. a 
muncii de atragere a copiilor *1 
chiar a lămuririi pârințuor asu
pra avantajelor practicării seb u- 
Iul. Evident, ta această ~ 
trebuie să ne îndreptăm 
eforturile șl priceperea*.

REP. : Dar fn privința 
de performanți ’

M. N. : .In secții să se țaiă 
seama mal ales de calitățile In
telectuale șl de profilul psihologic 
al sportivilor, mal multă răbdare 
ta creșterea elementelor și o mai 
susținută activitate competiționa- 
11*.

MIRCEA ENACHE — antrenor 
la Caraimanul Bușteni :

.Bușteniul a alimentat Întot
deauna loturile naționale cu ele-

direcție 
toate

mente valoroase. Avem o puter
nică tradiție și un rezervor uman 
prețios. Din păcate, to prezent, 
activitatea este foarte restrinsâ șl 
aceasta generată atlt de deficien
țe organizatorice, cit și de lipsa 
condițiilor materiale. Ar trebui să 
avem o secție sportivă cu profil 
schi la liceu (unde există și pro
fesor cu specializare schi), două 
centre de copii pentru fond și al
pine bine organizate și dotate, iar 
asociația sportivă Caraimanul să 

’ primească fonduri din partea
U.G.S.R. pentru organizarea unei 
grupe de copii. Apoi, este nece
sară Înființarea unei comisii oră
șenești care să se ocupe de orga
nizarea activității competiționale 
de masă. Cele citeva perechi da 
schiuri existente la fostele centre 
sau la A-S. Caraimanul nu pot 
satisface necesitățile a sute de 
copil care doresc să practice 
schiul. Motiv pentru care. de 
fapt, anul trecut centrul de alpine 
nu a funcționat. Lipsa oricărui 
mijloc mecanic to localitate ne 
obligă la efectuarea unor an
trenamente eu un slab 
dement*.

REP. .- Cdrtrt fapt m 
rests exodul schiorilor 
euți tn Bușteni spre secțiile 
dm Brtuov *

M. E_ : .Este adevărat că 
foarte mulți schiori din Buș- 
tenl alimentează secțiile din 
Brasov, chiar după satisface
rea stagiului militar. Dacă li 
s-ar crea condiții In localitate, 
am putea alcătui formații re
dutabile. De altfel tot din a- 
ceste motive mulți foști schi
ori valoros au abandonat ac
tivitatea. deși ar fi putut să 
se ocupe de Instruirea noilor 
generații*.

Masă rotundă organizată de 
prof. Ion MATEI

ran-

(Conrt-.uar» fn pag. a t-a)

Ridicarea cortinei în sezo
nul competițiilor de patinaj 
din țara noastră o vor da, în 
acest an, întrecerile pentru 
„Cupa României", programate 
între 11 și 14 decembrie, pe 
gheața patinoarului artificial 
din Poiana Brașov. Vor fi 
prezenți fruntașii patinajului 
artistic din București și pro
vincie, care se vor întrece în 
cadrul categoriilor de seniori 
și juniori mari și mici. în
trecerile vor fi arbitrate de 
arbitra internațională Irina 
Minculescu.

De asemenea, patinatorii 
români vor fi prezenți, la 
sfîrșitul acestei săptămîni, la 
o nouă competiție internațio
nală. Campionii țării, tinerii 
Beatrice Huștiu și Gheorghe 
Fazekaș, vor evolua la Buda
pesta în cadrul unui concurs 
internațional jubiliar, organi
zat de federația maghiară de 
specialitate, care sărbătorește 
aniversarea a 100 de ani. 
Sportivii noștri sînt însoțiți 
de arbitra Ecaterina Pustai și 
antrenorul Bela Horos.

Fotbaliști distinși cu titlul 
de „maestru al sportului"
Aseară, la sediul Consiliului Național pentru Educație Fi

zică și Sport a avut loc o festivitate in cadrul căreia ou 
fost distinși cu titlul de MAESTRU AL SPORTULUI următorii 
fotbaliști : Dumitrache, Deleanu, Dinu, Radu Nunweiller, Do- 
brin, Sătmăreanu și Mocanu.

Tnmînîndu-le distincțiile, tovarășul Anghel Alexe, preșe
dintele Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, 
i-a felicitat și le-a urat noi succese in sport și activitatea 
profesională.

FOTBALUL OE AZI

Rapiditatea crescută a acțiunilor caracterizează jocul modem Ae fotbal — 
afirmă specialiștii

Cu ce este superior fotbalul 
practicat In zilele noastre față 
de cel jucat cu decenii in ur
mă ? Iată o Întrebare care con
tinuă să-i frămînte pe spe
cialiști. ,

Antrenorul LAJOS BAROTI, 
In prezent conducătorul echi
pei UJPESTI DOZSA, echipa 
despre care se spune că are 
cel mai bun atac de pe con-. 
tinent (cu jucători ca BENE, 
frații DUNAY și GOROCS) 
atribuie jocului modern cali
tăți de intensitate mult su
perioare celui practicat cu ani 
tn urmă. El arată că In timp 
ce, cu numai două decenii In 
urmă, un jucător parcurgea 
circa 3—5 km. participind la 
acțiuni din joc, in prezent, un 
jucător de prima linie este ne
voit să parcurgă 5—6 și chiar 
8 km. In tempo susținut Nu-

mărul acțiunilor dar șl viteza 
lor a crescut. Lucrul acesta 
este deosebit de evident e!nd 
avem ocazia să vizionăm fil
mele unor jocuri importante 
disputate acum 20—25 de ani.

Antrenorul vest-german
SCHOEN insistă asupra rapi
dității caracteristice jocului 
contemporan. El spune că a 
trecut vremea cind jucătorul 
putea să stopeze mingea pen
tru a o controla. Acum, se 
cere preluarea din mare vi
teză, transmiterea cu o sin
gură atingere din volă și. 
de multe ori, simpla deviere 
a ei. Oprirea mingii ar În
semna oprirea atacului și ri
sipirea șanselor de a surprin
de sau de a dezorganiza pe 
adversar. De aceea, execuțiile 
tehnice au pierdut mult din 
spectaculozitatea de odinioară,

dar, în schimb, au devenit mult 
mai eficiente. De altfel, spună 
tot SCHOEN, tehnica cea 
perfectă este aceea care 
mai simplă, 
economică.

Profesorul 
un specialist 
rui cercetări 
la baza 
obținute de semifondiștii și 
fondiștii germani in perioada 
care a trecut de la HARBIG 
Încoace.

Profesorul REINDELL con
sideră că pentru dezvoltarea 
jocului de fotbal sint deschise 
multe căi încă insuficient fo
losite. După părerea sa, an
trenamentele fotbaliștilor sint 
rămase în urmă față de alte 
ramuri sportive. Dacă fotba
liștii s-ar antrena pentru re
zistență jumătate din dt lu-

mai precisă,
mai 
este 
mai

este 
că-

REINDELL 
cardiolog ale 
și Îndrumări stau 

multor performanțe

creată HON CLARKE, iar pen
tru finisarea tehnicii, jumă
tate din dt lucrează un ju
cător de tenis fruntaș — jo
cul de fotbal ar deveni mult 
mal spectaculos și s-ar eli
mina mulți timpi morțL

Pe de altă parte, fotbaliștii 
sînt departe de a folosi po
sibilitățile oferite de exerci
țiile executate tn condiții de 
hipoxie pentru dezvoltarea 
capacităților funcționale, lucru 
ce se face, in mod obișnuit, 
in multe alte ramuri sportive.

Iată așadar citeva păreri 
autorizate din care rezultă că 
deși jocul de fotbal a pro
gresat mult in ultimele dece
nii mai există multe posibili
tăți pentru dezvoltarea sa in 
anii care vor veni.

N. BRAȘOVEANU

Cabana Virful cu Dor, oază a schiorilor și turiștilor de 
pe Valea Prahovei Foto : N. DRAGOS

Slmbâtă, la Predeal, 
preludiul sezonului 

de schi 1969 - 1970
.Statul major* al 

schiului românesc se va 
Întruni simbătl. Ia Pre
deal, pentru a discuta 
principalele probleme 
actuale ale acestui 
sport. In cursul dimi
neții. se vor desfășura 
lucrările Comitetului 
federal ,iar după-amia
ză vor avea loc dez
baterile antrenorilor pe 
tema „Sarcinile activi
tății schiului in sezonul 
1J«9—1570“.

VOLEIBALISTELE DE LA PENICILINA ÎNVINGĂTOARE
MIERCUREA CTUC, S (prin telefon). Ieri, după-amiazâ, 

s-a desfășurat to localitate partida de volei dintre divi
zionarele A feminine Voința și Penicilina Iași, contind 
pentru etapa a X-a, deoarece echipa ieșeană va pleca, pe 
17 decembrie, totr-un turneu In U.R.S.S.

Voleibalistele din Miercurea duc au constituit o pradă 
deosebit de ușoară pentru valoroasele lor adversare. Cum 
era și firesc. Penicilina a ciștigat după numai 30 de mi
nute. cu 3—* (1, 3, 2). Arbitrajul cuplului S. Dumitrescu — 
C. Șovăială, foarte bun.

Concursul republican de toamnă la lupte greco-romane

PESTE 200 DE JUNIORI
LA FINALELE DE LA TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, 9 (prin 
telefon de la cores
pondentul nostru) —

De două zile se desfă
șoară în sala de sport 
din Timișoara o intere
santă întrecere de lupte 
greco-romane — Con
cursul republican de 
toamnă al juniorilor — 
la care participă 216 
concurenți. întrecerile 
din primele două zile 
au fost deosebit 
prige, mulți 
concurenți fiind 
pregătiți tehnic 
zic. Bine s-au compor
tat pină acum juniorii 
din București, județele 
Timiș, Constanța și Ga
lați, dintre care mulți 
s-au calificat pentru tu
rul final.

lată cîteva 
— JUNIORI 
cat, 48 kg — 
(Timișoara) b. 
canu (Bacău) ; 
Oprea (Constanța) 
tuș Lefegiu (Tr. Seve
rin) ; 60 kg — Constan

de a- 
dintre 

bine 
și fi-

rezultate 
MICI : 

Marchiș 
p. Mo- 

56 kg — 
b.

tin (Iași) b. tuș Kovacs 
(Tim.) ; 65 kg — Mareș 
(Satu Mare) b. tuș Cră
ciun (Buc.) ; 87 kg — 
lordache (Buc.) b. tuș 
Matyas 
NIORI
48 kg — Răzălie (Aradf 
b. p. Gyongyosi (Ora
dea) ; 52 kg — Horvath 
(Lugoj) b. p. Preda 
(Cîmpulung Muscel) ; 
56 kg — Iliuță (Galați) 
b. p. Vitan (Cluj) — 
campionul categoriei pe 
anul 1969 și b. tuș Gra- 
matovici (Bacău) ; 75 kg 
— Gali (Tg. Mureș) b 
tuș Cătană (Oltenița) ; 
87 kg — Szilagyi (Tim.) 
b tuș Tunea (Lugoj) ; 
+87 kg — Sablovski 
(Galați) b. tuș Pîrjol 
(Buc.).

Arbitrajele au fost 
corecte, contribuind la 
buna desfășurare a reu
niunilor.

Miercuri dimineața 
au loc întrecerile finale, 
care vor desemna cîști- 
gătorii categoriilor.

Șt. MARTON

(Tim.). 
MARI :

JU- 
cat.

I DepindeI[pecepui accentuliii

ȘEDINȚA COMITETULUI
BALCANIC DE BOX

Intre 18 și 21 decembrie, la București 
avea loc ședința Comitetului Balcanic de box, 
la care vor participa reprezentanții federațiilor 
din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Turcia și 
România.

Printre altele, tematica lucrărilor se referă 
la discutarea, definitivarea și aprobarea regu
lamentului de funcționare a Comitetului Bal
canic, alegerea președintelui, a vicepreședin
telui și a secretarului, alcătuirea comisiilor de 
arbitri și antrenori, stabilirea planului de ac
țiune pentru campionatele balcanice din 1970, 
precum și discutarea calendarului pe anul 1970.

va

I
i
i
Iăspunzînd întrebării lansate 

în revista „World Soccer* de 
Leslie Vernon : „Devine fot
balul prea popular ?", confra
tele acestuia, Keir Radnege, 
'operează cu termeni extremi 

dar, după părerea lui, reflectînd aido
ma realitatea : „Fotbalul este o reli
gie... Fiecare religie își are proscrișii 
săi, fariseii și cohorta sa de lunatici. 
Fotbalul și-i are și el, din păcate. Scri
ind în termeni rezonabili ori introdu; 
cînd pedepse mai drastice, nu poți 
schimba asemenea elemente".

Oare, așa stau lucrurile într-adevăr ? 
Fotbalul, acest sport, a pornit pe un 
drum ireversibil care duce, inexorabil, 
spre explozii ciclice de isterie colecti
vă, spre fanatism ?

Evident, semne ale înăspririi luptei 
pentru victorie au apărut în decursul 
anilor din urmă, angajînd, treptat, ju
cătorii pînă la dăruire totală pe plan 
fizic și tehnic, în numele unor idei tac
tice realiste. Și întrucît evoluția tehni
cii și tacticii a ajuns, pare-se, Ia un 
punct ce cu greu poate fi depășit, fac
torul pregătirii fizice a început să fie 
supralicitat. Pînă aci, nimic condamna
bil, întrucît prospectarea adîncă a tu- 
turor resurselor vitale ale fotbalului 
constituie, în sine, un factor de progres. 
Dar acesta s-a transformat în opusul 
său atunci cînd rezultatul, obținut prin 
orice mijloace, și-a subsumat duritatea 
preconcepută, violența. „Scopul scuză 
mijloacele, sou punctele înaintea caii- I 
tații I" — iată deviza ce a început să | 
fie acreditată sub perdeaua de fum 
a unor performanțe obținute cu ase
menea mijloace. „Mulțimea dorește re
zultatul !" — s-a spus, peremptoriu. 
Și ca această pilulă amară să aibă I 
cel puțin un ambalaj atrăgător, s-a și I 
schițat evoluția fotbalului : de la re- . 
crearea jucătorilor printr-o activitate I 
tonifiantă în aer liber, deci un spori I 
în accepția sa clasică, soccerul ar fi 
devenit o artă prin măiestria și abili
tatea jucătorilor din epoca romantico, 
ca să ancoreze, în prezent, în rada 
științei și... calculului (nu, în ultimul 
rînd, financiar I) pentru că publicul nu 
mai vrea artă pentru artă...

Deci, dacă publicul vrea rezultat cu 
orice preț și ziaristul englez Keir Rad- 

Inege își pote permite o asemenea 
supoziție : „Nu-mi pot imagina inci
dente de frontieră izbucnite după un 
meci internațional Țara Galilor — An- 
a.'_, n-aș rîde dacă totuși s-ar
întîmpla I*. Chiar și pe planul absur
dului, supoziția este sinistră, incompa
tibilă cu ideea de sport. Dar ca nu 
cumva, totuși, cineva sâ-i acuze pe ga
zetari că au contribuit la acest fana
tism, Keir Radnege își ia măsuri de 
prevenire i „Am creat noi, jurnaliștii, 
un Frankenstein, un monstru care a 
scăpat de sub control ? Bineînțeles că 
nu. Fotbalul însuși și-a croit acest 
drum și noi doar i-am urmat steagul*. 
Și pentru a evita, într-adevăr, mersul 
de la sine și nașterea unui monstru, 
va trebui să menținem ferm înălțat pc 
catarg steagul sportivității depline, pe 
care se află înscrise respectul față de 
adversar, mijloace loiale de întrecere, 
fair-play.

Iar apologiei pe care Keir Radnege 
o face suporterului primitiv, îi răspun
dem astfel : este adevărat că Baude
laire a spus că omul este un animal 
adorator, dar depinde pe ce pui ac
centul : pe sentiment sau pe instinctul 
primar 1
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PUTEA Fl MAI BINE
Cea de a doua 

ediție a „Cupei 
balcanice" la hal
tere a revenit, așa 
cum era de aș
teptat, halterofili- 
Deși victoria ob-Jor bulgari.

ținută a fost la limită (numai 
două puncte au despărțit e- 
chipa Bulgariei de cea a 
României), credem că un 
succes al echipei noastre n-ar 
fi schimbat prea mult aspec
tul lucrurilor, pentru simplul 
motiv că formația Bulgariei 
a cucerit 4 titluri, adică tot 
atîtea la cite categorii a fost 
reprezentată. De altfel, hal
terofilii bulgari sfnt cotați Ja 
ora actuală, după sportivii 
sovietici și polonezi, printre 
ce; mai buni în Europa. O 
impresie deosebită a lăsat ti- 
nărul Kraicev, la categoria 
grea, autorul a două recor
duri mondiale de juniori. F.l 
a totalizat 490 kg și sîntem 
convinși că in curînd va de
păși limita celor 500 kg, re
zultat foarte valoros pentru 
un sportiv a cărui greutate 
corporală nu depășește 110 
kg !

Ce se poate spune despre 
comportarea sportivilor 
mâni ?

Tn comparație cu formația 
aliniată în meciul cu Italia, 
echipa țării noastre a 
mai judicios alcătuită.
cu excepția lui F. Balaș, Va- 
sile Bădescu (ambii campioni 
balcanici) și a lui Z. Fiat, 
care au obținut rezultate mul
țumitoare, ceilalți componenți 
s-au comportat slab. Ștefan 
Pintilie, campionul balcaryc 
de anul trecut, a evoluat mult 
sub posibilitățile «laie. El a 
realizat cu 20 de kg (!) mai 
puțin decît in meciul cu 
talia, Gh. Mincu cu 7,5 
sub 
cum trei săptărptni și, 
fine, ‘ — -
care
tu] bolnav — atunci de ce a 
concurat ?) nu a totalizat de
cît 407.5 kg Ia cat. semigrea 
(adică mai puțin decît 
mai bun rezultat 
u.șoară).

Revenind 
lui F. Balaș, 
decît cuvinte 
tru rezultatul 
pins (din păcate record mon 
dial neomologabil) și pentru 
cel de la total (415 kg, la 2.5 
kg de recordul țării). In ce 
privește recordul realizat de 
F. Balaș, vom face în rîn-

fost 
Dor,

I 
kg 
a- 
în 

Marin Cristea (despre 
se spune Că a luat star-

performanța realizată

cel
la categoria

performanța 
putem avea 
laudă pen-

la 
nu 
de 
său de la îm-

durile ce urmează cîteva pre
cizări importante. Conform 
actualului regulament inter
național după depășirea unui 
record mondial sportivul tre
buie cîntărit, pentru a se ve
rifica dacă greutatea sa cor
porală corespunde cu cea 
prevăzută de limita catego
riei la care a participat. Nu 
este cazul să discutăm acum 
justețea acestui punct din 
regulament (cu care, de alt
fel, persoane oficiale din Fe
derația internațională nu sint 
de acord). Dar pînă una alta, 
sportivii trebuie să se supu
nă literei regulamentului în 
vigoare. Sportivul nostru nu 
și-a dat seama, însă, că în 
concursul de sîmbătă va fi 
capabil să doboare recordul 
mondial. Și acest lucru este 
regretabil. Altfel nu se poa
te explica că după cîntarul 
oficial F. Balaș a consumat 
o cantitate apreciabilă (1,5 
kg !) de lichide și alimente. 
Firește, dacă ar fi știut și 
ar fi fost conștient că poate 
să doboare recordul lumii 
sîntem convinși că s-ar fi 
abținut (pentru numai o oră) 
să dea curs senzației de 
sete și foame. O învățătură 
de minte, care trebuie să i 
servească drept lecție pentru 
viitoarele tentative la recor
dul lumii.

Tn altă ordine de idei, vom 
aminti aici că întrecerile 
s-au prelungit, din mai mul 
te motive. întîi pentru că 
disputele s-au concentrat In
tr-o singură zi, iar în al 
doilea rînd pentru că regu
lamentul internațional pre
vede cîntărirea exactă a ba
rei, după ce tentativa a fost 
efectuată. Or, la fiecare ten
tativă s-au pierdut cel puțin 
15 minute 1

In legătură cu regulamentul 
internațional am sugera ideea 
ta toate discurile să fie mar
cate înainte de concurs cu 
greutatea exactă, pentru că 
în acest fel s-ar cîștiga un 
timp deosebit de prețios. 
„Sportul halterelor — spunea 
secretarul general al Federa
ției europene de specialitate, 
H. Atzrod — trebuie să-și 
ciștige cit mai mulți simpa 
tizanți prin dinamizarea des
fășurării concursului și nu 
prin pauze lungi, care plicti
sesc spectatorii”

Ion OCHSENFELD

CAILE
HI SPECTACULOASE 
RETROCESIUNI

ANUL SPERANȚELOR DEȘARTE

ȘCOALA DE PERSONALITĂȚI
Zilele trecute, clubul englez de fotbal Coventry City a 

hotărît, după cum aflăm din presă, să organizeze o școală 
pentru jucătorii săi. Dar nu așa cum s-ar bănui, la prima 

vedere, o școală de fotbal cu lecții despre „beton", semi- 
narii despre .il libero" sau extemporale la „penalty-uri", 
ci un fel de colegiu pentru educarea sportivilor și transfor
marea acestora în „personalități" publice, capabile să facă 
față cu eleganță și celeritate exigențelor pe care presa, ra- 
dio-ul sau T. V. moderne le manifestă la adresa performe
rilor. Inițiativa dă la Coventry n-a rămas fără ecou. Din 
Argentina pînă la Singapore și de la Neapole pînă-n Peru 
școlile de transformare a șuterilor în personalități semni
ficative pentru Veao au luat ființă, utilizînd profesori din
tre cei taai de seamă Intr-ale filozofiei existențialiste sau 
gastronomiei și experimentînd metode variate în scopul asi
milării rapide a învățămintelor necesare. O asemenea școală 
și-a început activitatea, zilele trecute, pe lîngă clubul F. C. 
Slatina. Corpul profesoral — ne-a declarat vicepreședintele 
clubului —a hotărît ca, paralel cu expunerile și colocviile, 
să alcătuiască o seamă de formulare care, multiplicate și 
înmînate fiecărui cursant, îi va ajuta pe fotbaliști în chip 
eficient la deprinderea bunelor reacții. Aceste formulare 
sînt elaborate pe baza principiului Așa da... Așa nu. Ilus
trate cu ajutorul celor mai buni desenatori din județ, for
mularele oferă elevilor posibilitatea de a compara ipostazele 
pozitive cu cele negative, evitînd astfel erorile.

— M-ar interesa să arunc o privire pe-un asemenea for
mular. Se poate ?

— Cu plăcere. Iată, de pildă, textul nr. 5 pentru avansații

tare ale voleiului nostru, im
portante pentru definirea rea
listă a situației actuale și pen
tru găsirea unor soluții opor
tune în pregătirea echipelor 
naționale în vederea viitoare
lor confruntări, în special a 
campionatelor mondiale,’ pînă 
la care au rămas doar zece 
luni.

Așadar, rubrica noastră Iși 
va oferi spațiul unei analize 
mai temeinice, pornind de la 
ceea ce a fost ignorat de mulți 
ani — baza performanței — 
și ajungînd Ia nivelul cel mai 
înalt al acesteia : echipele na
ționale, care reflectă de fapt 
valoarea voleiului nostru pe 
plan internațional.

Aurelian BREBEANU

de închis- 
tristă lîn- 
în care

Anul 
tare și 
cezeală 
s-a complăcut vo
leiul românesc 
după forfaitul na

ționalei masculine la Jocurile 
Olimpice a luat sfîrșit vara 
trecută, cînd echipele noas
tre reprezentative au reintrat 
în fluxul internațional încer- 
cînd redobîndirea prestigiului 
și a pozițiilor pierdute, 
imaginația diriguitorilor 
voleiul nostru trebuia să 
cerce în tihnă, în interior, 
sirea unui „ubi consistam", a 
secretelor capabile sâ-1 poar
te către cota deceniului de 
strălucire (1956—196C). Co
chilia în care se claustrase 
deliberat n-a fost spartă decît 
de formațiile de club campi
oane, angajate pe traiectoriile 
„Cupei campionilor europeni’. 
Și aceste traiectorii au fost 
întrerupte la granițele eli
tei. reîmprospătîr.du-se ideea 
debilității născute după cam
pionatele europene de la Is
tanbul. Iar' debilitatea a fost 
reconfirmată de această a 
doua parte a „anului speran
țelor noastre", de această 
toamnă bogată în participări 
și decepții la marile competi
ții. Dacă, pentru toți cei a- 
propiați voleiului, 1969 trebuia 
să fie anul revitalizării, sfîr- 
șitul lui — așteptat cu con
firmări și trofee — n§-a oferit 
un coș gol de roade și plin de 
amărăciuni : nici unul dintre 
cele două trofee ale „C.C.F.", 
retrocesiune la „Criteriul spe
ranțelor olimpice", nici una 
dintre medaliile campionate
lor europene de junioare — 
tineret, la care fusese trimisă 
(pentru a cuceri locul...I), cu 
neînsemnate excepții, prima 
reprezentativă a țării ; depăr
tare crudă a seniorilor de

tn 
lui, 
în- 

gă-

„Cupa mondială" (și prevesti
rile, vizavi de campionatele 
mondiale, nu sint de bun au
gur). La toate acestea se a- 
daugă pozițiile slabe ocupate 
de echipele naționale în tur
neele de la Constanța și Var
na, ultimul loc obținut de di- 
namoviști (cu mulți interna
ționali în formație) la Praga, 
precum și eșecurile totale ale 
juniorilor la turneele din 
Polonia. Doar medaliile de 
bronz aduse de la Tallin de 
reprezentativa de Juniori-ti- 
neret medalii a căror palidă 
strălucire a fost totuși întune
cată de sordldeta ansamblului, 
au făcut ca anul voleibalistic 
să nu fie integral secetos.

Redresarea prefigurată în 
fraze zgomotoase de „moder
nizatorii" chemați să stăvi
lească degringolada voleiului 
nostru pe plan internațional a 
fost un eșec desăvîrșit Ideile i 
lor — neîndestulătoare hrană 
pentru stimularea înălțării — ! 
s-au dovedit falimentare și, în 
secret, se pare că vor fi aban
donate. „Frumoasele vise" ca
re au născut planuri grafice si 
persDective colorate s-au sfă- 
rîmat de o realitate crudă. în 
fața căreia tehnicienii noștri 
ridică neputincioși din umeri 
sau invocă unele cauze care-i 
pun la adăpost de responsabi
litate. Fenomenul — căci este 
un fenomen cu rădăcini adine 
înfipte în realitatea 
a voleiului românesc 
își are, după părerea 
cauze multiple, care 
de la fundamentul
sport și ajung pînă la sediul 
federației. Iată de ce ni separe 
firesc să străbatem, cu spriji
nul unor autoritari și compe
tent) specialiști, întreg acest 
lanț al slăbiciunilor, verigă 
cu verigă, în scopul punerii 
în lumină a celor mai nocive
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AȘA DA 1 AȘA NU I

ignorată 
actual — 
noastră.
pornesc 
acestui

Săptămîna viitoare, specta
torii bucuresteni vor avea 

ocazia să urmărească evolu
ția fruntașilor tenisului nos
tru de masă. Această posi
bilitate va fi oferită de în
trecerile din cadrul returului 
campionatului republican pe 
echipe feminine și masculine 
găzduite in sala Fioreasca 
între 15 și 18 decembrie.

1. De ce-am venit la 
Slatina ? în primul rînd 
pentru că aici domnește 
un spirit sănătos, și simți 
la fiece pas sprijinul co
lectivului. în al doilea 
rînd, pentru că vreau să 
urmez cursurile serale de 
electronică.

2. Tovarăși ospătari, mie 
o Pepsi doar, cu puțină 
gheață. Și-o feliuță de lă- 
mîie. Atît..

3. Autorii 
rați ? Kafka, 
Sartre.

4. Pentru 
s-ar Intlmpla,
suveran pe teren, 
legea fotbalului. Dura lex, 
sed...

5. Viena e un oraș ro
mantic. Catedralele, parcu
rile Unde se plimba Mo
zart Muzeele. Mai ales 
pînzele lui Bruegel de 
la KUNSTHISTORISCHE 
MUSEUM m-au impresio
nat în chip deosebit.

și baie. In al doilea 
pentru că am primit 
7 000 de la nea To-

Chelner, ad-o sticlă

NICI

mei prefe- 
Apollinaire,

mine, orice 
arbitrul este 

Asta-i

1. De ce-am venit la 
Slatina ? în primul rînd 
pentru că mi-a dat apar
tament la bloc cu 2 ca
mere 
rînd 
cash 
pală.

2.
de Johny Walker, că astă 
seară sînt cu capsa pusă...

3. Agatha Christie : nu 
scrie rău. Și revista „Ma
gazin".

4. I-am spus: dacă dă 
11 m împotriva noastră, 
face Crăciunul în spital.

5. Vezi că pe Franz Io- 
sef Ring, Ungă 
piață care se 
Schweden, e o 
unde cetățeanul
românește și are flș-uri 
cu o sută. Dă și pe lei.

o mică 
cheamă 

prăvălie 
vorbește

ft

DUPĂ PATRU LUNI!
(Urmare din pag. I)

CONSTANTIN RAPCEA — 
director la liceul din Sinaia :

„Acțiunea de înființare a cla
selor cu profil schi pe Ungă u- 
nele licee a avut drept scop toc
mai dezvoltarea schiului. Dacă, 
din punct de vedere organizato
ric și al asigurării procesului in- 
structiv-educatlv cu cadre de 
specialitate, măsurile luate au 
fost eficiente, pazei materiale, 
care în fond constituie suportul 
activității, nu i s-a acordat aten
ția cuvenită. Mă refer in primul 
rind la buget (dotarea elevilor cu 
echipament și schiuri corespun
zătoare. participarea la Competi
ții etc.), pentru a nu mai Insista 
asupra necesității unei pirtii tn 
apropierea școlii sau a mijloace
lor mecanice. Din această cauză, 
elevi cate au efectuai o susținută 
pregătire pe uscat in sezonul tre
cut. nu au avut eu ce schia, obli- 
gîndu-n« chiar la desființai ea 
unor grupe. In această ordine de 
idei consider că sint necesare :

a> Ministerul tnvățamlniuiui și 
F.R.S.B. să asigure școlii un bu
get corespunzător ;

b) • Amenajarea unei pirtii tn lo
calitate (noi am trecut dela ia 
amtnaiarea a două pirtii simple 
lingă Casa Pionierilor și Tirul cu 
Poi umbei);

c) Dotarea școlii cu schi-liftul 
inslaiat pe pirtia din cartierul ..6 
Mattie", dar și a unul post de 
mecanic in schemă" .

REP. : Considerai! ea numărul 
elevilor care practici schiul este 
satisfăcător 7

C. H. ' „Este adevărat că fată 
de numărul de aproape 2U00 elevi 
(numai în Sinaia), efectivul celor 
cuprinși in activitatea schiului 
este destul de m'C. Extinderea 
activități) este posibilă dacă :

pe timpul "Iernii. elevii vor 
practica schiul in mele de edu
cație fizică și de activități spor
tive (condiționai evident de e- 
xi-nență reunirilor) : asociațiile 
sportive șl Clubul Sinaia s-ar ocu
pa de instruirea elevilor necu
prins la școala cu profil (și mai 
puțin de cei formați de noii, cre- 
indli si neplnțere proprii din di
feritele școli, cu obligația de a 
respecta indicațiile M I privind 
a •tlvitatra extrașcolaiâ a elevilor; 
intiinlatea a încă unui rind de 
clase cu profil și a clasei a 9-a. 
noi dispunind de toate condițiile 
organizatorice și tehnice.

Cted că tehnicienii existenți in 
școlile profesionale și in liceele 
din Bușteni și Sinaia nu sint in 
Suficientă măsură atrași in prac
ticarea schiului, deși in această 
zonă avrm destule cadre (pro
fesori. antrenori, instructori), iar 
uneie asociații au un buget sub
stanțial destinat acestui scop”.

NICOLAE BURCHi — antrenor t
„Valea Prahovei are o frumoa

să tradiție pe linia probelor nor
dice și dacă facem puțin efort 
de memorie ne amintim de spec
taculoasele curse de fond de Ia 

gBuștenl și de nume ca Jifca, Ena- 
che. Aldeșcu. Bunea Zangor etc. 
Tn prezent, cele patru centre pen
tru fond de ia A'zuga, Teșila, Buș
teni și Poiana Țapului, se alătură 
secțiilor de la A S. Caraimanu), 
Clubul sportiv Sinaia. ■ însumînd 
un efectiv de peste 200 de schiori 
din oare 60 de fete. Evident, sînt 
posibilități pentru lărgirea activi
tății. Mă gindesc că s-ar putea 
ci ea ceptre la Vălenii de Munte, 
se poate întări centrul de la Teșila 
(cu elemente dih comuna Tres- 
tieni și de la Comarnic). Sinaia, 
deși parc un centru specific pro
belor alpine, oferă totuși condiții 
excelente și pentru practicarea 
probelor nordice. Foarte aproape 
de centrul orașului, privind spre 
Bucegi (Calea Codrului, aleile din 
preajma Castelului) și mai ales 
la poalele Gîrvobei (Cartierul 
Cumpătul) sînt pîrtii pentru satis
facerea celor mai exigente pre
tenții. Acolo s-ar putea construi 
și o trambulină de 90 m, iar ame
najarea actualului poligon ar sa
tisface și necesitățile biatlonului. 
Să nu uităm că în Sinaia a exis
tat o trambulină pentru copii și 
că la Stînă (alt. 1400 m) alpinele, 
fondul șl săriturile au un cadru 
ideal de activitate*.

REP.: Ce ar condiționa dezvolta* 
rea actuală a probelor nordice ?

N. B. : „O largă acțiune de pro
pagandă prin organizarea unor 
concursuri de amploare cu carac
ter național și internațional, rea- 
menajarea trambulinei pentru co
pii. școala sportivă de elevi șt 
cea profesională să vădească in
teres și pentru probele nordice, 
organizarea unor concursuri tra

diționale pentru copii, atragerea 
foștilor fondiști, de care aminteam 
mai înainte, pentru munca de in
struire a tineretului Cu puțină 
bunăvoință și inițiativă, putem 
rezolva multe lucruri utile schiu
lui*.

ELENA TOM — maestro a 
sportului, anlrenocre la 
Azuga ;

„Azuga oferă, de asemenea, un 
cadru ideal pentru practicarea 
probelor nordice și nu-i lipsesc 
nici tradiția și nici materialul u- 
man. Ea ar putea deveni un nu
cleu important pe harta federației, 
dacă s-ar învinge inerția locală, 
iar UGSR, Ministerul învățămîn- 
tulul sau FRSB ar asigura stric
tul necesar pentru activitatea 
sportivă a unui număr mai mare 
de copii, decit cei 40 de care mă 
ocup. Căci ce poate fl măi trist 
decît să vezi copii cu ochii plini 
de lacrimi asîstind neputincioși 
la colegtl lor care schiază".

REP. : Organizarea campiona
telor naționale pentru copii la 
Azuga va \constitui un mijloc ex
celent de propagandă pentru fond 
și in același timp o recunoaștere 
a activității rodnice pe care o 
desfășurați cu copii.

E. T. : „Intr-adevăr, constituie 
un puternic stimulent, dat tre
buie dub’at și de un sprijin ma
teria! adecvat*.

PAUL POPA — secretarul A. S.
Bucegi ;

„Pe timpul iernii, activitatea de 
masă locală este foarte slabă atît 
la nivelul copiilor și ai adulțilcr, 
cît și al oamenilor veniti la odih
nă. în această direcție, se ImDun 
con>titulrea unei comisii orășe
nești. sprijin din partea Casei de 
Cultură (ații sub raport propagan
distic. cit și al organizării unor 
concursuri simple). extinderea 
actualului centru de închiriere a 
materialelor pentru schi ajutor 
material din partea UGSR acor
dat asociațiilor pentru organiza
rea unor grupe de copii, cu care 
să se ducă muncă de perspectivă. 
Cîndva existau multi schiori, dar 
foarte puțini antrenori. în ure- 
ze.nt există suficiente cadre, dar 
numărul schiorilor este mic. Șl 
mai mult, instructori valoroși ca 
Radu Banu. Mîhai Bucur. Aurel 
Albert și mulți alții nu au cu 
cine lucra, fiindcă nimeni nu le 
oferă posibilitatea de a pregăti 
grupe de copii. Mai mult, profe
sori cu specializare schi sînt ie- 
partizați la școli care nu au nici 
un fel de condiții și practic nu-și 
profesează meseria*.

REP. : A.S. Bucegi poate oferi 
cimp de activitate unui asemenea 
cadru ?

P.P. : ..Da ! Vom înființa în cu
rînd o grupă de copii pentru fond 
și alpine*.

CONSTANTIN BARNA — in
structor :
„Chiar Casa Pionierilor care dis

pune de fonduri pentru activități 
variate cu pionierii, ar putea or
ganiza o grupă de schiori și poate 
patrona unele competiții".

ION JUNCU — profesor :
„Păcat că nu se acordă atenție 

școlilor profesionale, ai căror elevi 
rămîn după perioada de școlari
zare ani îndelungați în activita
tea competițională în schi. Exem
ple sînt numeroase : Marin Foc- 
șeneanu, Dinu Cezar, Tudor Con
stantin, Kurt Gohn, V. Brenci» I. 
Bobiț, etc., indiferent că sînt din 
Sinaia sau Brașov*.

DAN FOCȘENEANU — in
structor :

„Centrul de copii Izvor, subven
ționat de Clubul Sinaia, a avut 
condiții excelente de pregătire, 
sub toate aspectele (materiale, ta
bere, mijloc mecanic propriu). 
Dacă vom reuși să amenajăm 
pîrtia de coborîre din cartier, 
putem să ne declarăm un centru 
ideal, iar rezultatele nu vor în- 
tîrzia să apară*.

PETRE CLINCI — instructor î

„Aș dori să mă pot ocupa de 
un număr mai mare de tineri, 
așa cum. cîndva, alături de Tă
băraș, Bucur, Banu, figuram prin
tre cel peste 50 copii ai Progre
sului. Dar ni se cer rezultate 
imediate. Iar investițiile materiale 
se fac numai pentru cîțlva*.

CORNEL TĂBĂRAȘ — maestru 
al sportului, antrenor :

„Clubul sportiv Sinaia a fost 
creat pentru a sprijini activita
tea de perfvif inanță și are, pentru 
acest scop, foaxte bune condiții 
materiale. Din lăcate, nu are de 
unde să șj recruteze elementele. 

Ar fi necesară mal multă înțele
gere din partea școlilor din loca
litate pentru cedarea elementelor 
mai valoroase. O bună instruire 
și, mai ales, performanța, presu
pun un material de calitate, care, 
regretabil, nu există pe plan in
tern. în străinătate, legăturile de 
tip „Securit* au redus la maxi
mum numărul accidentelor. La 
noi nu se face nici un efort pen
tru confecționarea acestor le
gături. Ar fi de dorit și ca FHbB 
să repartizeze mai judicios mate
rialul de import, finind- cont că 
Dinamo și ASA au posibilități 
proprii de import*.

REP. : Ce perspective întreve
deți pentru schiul de performan
ță ?

C.T. : „Schiul de performanță 
este. Intr-adevăr, în impas. Ele
mente talentate există, dar va 
trebui să le asigurăm o pregătire 
corespunzătoare. Numai o activi
tate competițională susținută, la 
diferite nivele, este în măsură să 
trieze valorile. Ar fi de dorit, ca. 
după satisfacerea serviciului mi
litar. elementele crescute in aso
ciațiile noastre să revină de unde 
au plecat. Din păcate, pînă și 
juniorii care au fost crescuți în 
Sinaia sau în Bușteni și învață 
în școlile locale au fost atrași și 
legilimați la secțiile brașovene. De 
c*» oare ? Goana după rezultate 
imediate nu face nici un serviciu 
viitorului schiului".

CONSTANTIN IOVAN - pro
fesor de educație fizica :

„Școlile sportive de elevi se 
zbat in greutăți de ordin mate
rial. ceea ce trenează asupra dez- 
voUării schiului, bfltînd pasul pe 
loc. Categoric, numărul copiilor 
angrenați in activitate este mic. 
dar din aceleași motive. Cu mai 
multe eforturi coroborate între 
M. I.. CJEFS și FRSB _  asigurin-
du-se măcar ceea ce este esențial 
pentru practicarea schiului — re
zultatele nu s-ar lăsa așteptate. 
In vacanțe, mii de elevi voleiba
liști, atleți sau fotbaliști asaltea
ză stațiunile de munte. în timp 
ce elevii noștri schiori nu pot 
merge în tabere de pregătire pe 
munte din lipsă de fonduri".

ION DINU — resp. cabane, 
președ. A. S. Bucegi :

„Nu putem pretinde o muncă 
de perspectivă atita timp cit nu 
am avut și nu avem o comisie 
orășenească, iar comisia județea
nă a figurat mai mult în scripte. 
Măsurile se impun de la sine și 
aceasta fără întîrzlere. Activita
tea acestor comisii nu trebuie să 
se rezume numai la rezolvarea 
calendarului competițional central, 
ci trebuie mai ales îndreptată 
spre rezolvarea multiplelor pro
bleme ale dezvoltării schiului pe 
plan județean și local".

EMILIAN IONESCU — «ecre- 
tar A. S. Voința :

„Mă asociez acestei idei, arâtînd 
că Comisia județeană nu și-a 
trăit viața organizatorică, nu a 
ținut ședințe de lucru, iar simpla 
reprezentare a președintelui în bi
roul federației de schi nu justifi
că o activitate de conținut*.

PAUL POPA : „Cadrele de spe
cialitate ar trebui să aibă o acti
vitate metodică, de împrospătare 
a cunoștințelor șl de perfecționa
re, comisia județeană sau orășe
nească trebuind să ofere cadru 
de lucru".

ION DINU : „Este Imperios ne
cesar ca localitățile de pe Valea 
Prahovei să aibă in sezon o acti
vitate competițională proprie cu 
marea masă de copii, tineri sau 
adulți, în afara calendarului cen
tral. sau județean. Să nu lipseas
că nici o -duminică fără o com
petiție. Trebuie să trecem de ur
gență la amenajarea unei pîrtii 
în localitate și la curățirea pantei 
de la Cota 1500 prin muncă pa
triotică, fără a mai aștepta totul 
de-a gata. Este necesară inventa
rierea tuturor pîrtiilor și baliza- 
rea lor, popularizind semnele de 
circulație și dificultatea traseelor. 
Schiorii să aibă reținute unele 
cabane pe timpul sezonului, pe 
care să le folosească tn exclusivi
tate. Ar fl de datoria fiecărei 
asociații să se preocupe de 
schimbul de mîine, creîndu-și pe
piniere proprii, organizînd, prin 
rotație, competiții tradiționale 
pentru copil, dotate cu premii în 
materiale, așa cum se obișnuia o- 
dlnioară. Consider că conducerile 
întreprinderilor • și organizațiile 
locale nu sînt în suficientă măsu
ră atrase în sprijinirea acțiunii de 
dezvoltare a schiului, care, in 
fond. înseamnă sănătate publică. 
Așadar, totul stă în puteiea noas
tră !*.

ION BĂDIȚA — președintele 
secției de schi a clubului 
Sinaia :

„Impasul actual nu poate fi de
pășit prin acțiuni oprite la jumă
tate. Se discută de ani de zile 
crearea școlilor naționale de schi, 
s-au creat unele clase la școala 
generală. Pentru ce nu și la in- 
vățămintul mediu, la Sinaia, Pre
deal sau Brașov unde sint con
diții ? De ce federația de schi, nu 
acordă atenție in egală măsură 
schiului alpin, ca ș: biatlonului, 
săriturilor sau bobului ? Și biat- 
lonul și bobul au plecat de ia ze
ro, dar sprijinite consecvent au 
obținut rezultate răsunătoare*.

REP. .- După cile știu. sinteți 
constructorul unei apreciate lega
turi de tip „Securit" vtndută c.nd- 
vu pe piața internă. Această ac
țiune nu ar putea fi continuată ?

I. B. : „Evident că da. dar a- 
ceata este o problemă care tre
buie soluționată de FRSB și Mi
nisterul Comerțului Interior*.

EMILIAN IONESCU : „O slabă 
gospodărire a unor bsze sportive 
și mijloace mecanice. în care au 
fost investite sume importante 
(cele două trambuline și schi- 
liftul pentru elevi), a dus fie la 
dispariția lor. fie la inactivitate. 
Va trebui să le punem in func
țiune cu mijloace locale. Deși 
avem încă greutăți materiale, am 
trecut la organizarea unei gru^e 
de copii*.

REP. : Ca responsabil al sub
comisiei de arbitri, ce constat.»ați 

este necesar ?
E. î. : „Este necesară lărgirea 

corpului de arbitri și în acest 
scop vum recruta elemente din 
rindul localnicilor care știu să 
schieze și vom organiza un curs 
de pregătire teoretică*.

ADRIAN CIOClLTEU — pro
fesor :

■ Pentru organizarea concursu
rilor locale de copii, trebuie a- 
trași părinții elevilor, in multe 
cazuri foțti schiori. Subliniez ne
cesitatea organizării cu toată se
riozitatea a competițiilor destina
te copiilor, iar virfurilor să 11 se 
creeze toate condițiile, asociațiile 
sorijin!ndu-se reciproc"

★
Spațiul nu ne permite redarea 

mai pe larg a interesantelor pro
bleme abordate de un număr 
mare de participant. Am desprins 
spiritul realist și constructiv, în
crederea în posibilitățile actuale, 
dorința vie de a găsi căile și mij
loacele dezvoltării continue a 
schiului. Considerăm că este util 
a sublinia următoarele aspecte :

Pe plan organizatorico-material :
1. Activitatea schiului trebuie 

prinsă In forme organizatorice 
viabile.

2. Aria de dezvoltare a schiului 
In județul Prahova trebuie să se 
extindă și spre alte zări in afara 
Văii Prahovei (Muntele Roșu, 
Vălenii de Munte, satele din ’ju
rul Comarnicului etc.).

3. Preocuparea pentru dezvolta
rea tuturor disciplinelor schiului 
(probe alpine, fond, sărituri, bia- 
tlon) trebuie să aibă un caracter 
unitar.

<. Schiul de turism și cel de 
performanță să se condiționeze 
reciproc.

5. Mai multă inițiativă locală tn 
valorificarea mijloacelor mecani
ce, amenajarea unor ptrtii sim
ple, o mai judicioasă repartizare 
a materlaJclor.

6. Ministerul Tnvățămtntuîui, 
UGSR, Federația de schi, orga
nele respective județene. într-un 
efort comun, trebuie să asigure 
baza materială de practicare a 
schiului în rindul elevilor și tine
retului din întreprinderi.

Pe plan uman :
1. Extinderea schiului tn rtndul 

copiilor și tineretului este o ce
rință de prim ordin. O impune 
grija față de sănătatea și dezvol
tarea lor multilaterală șl necesita
tea ca schiul de performanță să 
înceapă a fi clădit pe o temelie 
solidă.

2. Numărul cadrelor existente, 
nivelul pregătirii lor, ca și posi
bilitățile de angrenare a incă 
unui eșalon de Instructori prove- 
niți din rindul foștilor schiori, 
constituie un fond prețios, pe 
care va trebui să avem grijă cum 
îl folosim.

Perspectiva dezvoltării Văii Pra
hovei și a celorlalte zone de care 
aminteam, sub raport social și 
economic, impune și pe plan 
sportiv o corespondență. Există, 
pentru îmnlinlrea acestui dezide
rat importante resurse materiale 
și umane. Șl acest lucru este e- 
sențial.

Tmi propusesem, cu gîndul 
unei sincere împărtășiri a 
experienței de ani și ani de 
zile, o discuție — la care do
ream sâ-i invit pe colegii 
mai tineri de profesiune des
pre cîteva probleme tehnice 
importante, dar mai puțin 
știute sau, uneori, ignorate. 
Mă obligă să amin acest dia
log de mare actualitate o 
situație gravă, nefirească pe 
care o credeam rezolvată la 
ultima ședință a biroului fe
deral. Dar. n-a fost așa ! Și, 
cu privirea destul dq îngri
jorată. atintită pe fila calen
darului, m-am gîndit să re
zum în rubrica de față po- 

i vestea celor aproape 4 luni 
! de imobilism, de „politeți", 
i de ezitări în luarea unor mă- 
; suri pe care le consider vi

tale pentru progresul caia
cului și canoei din țara noa
stră.

De patru luni, deci, după 
campionatele europene de la 
Moscova, se tărăgănează de 
către biroul federal analiza 
complexă a pregătirii și evo
luției echipei noastre repre
zentative. S-au ținut două 
ședințe, s-a spus că au exis
tat și unele lipsuri, dar ni- 

■ meni nu manifestă curaj și 
I fermitate in a spune pe 
I nume acestor lipsuri, în a 
! stabili cui aparțin ele, în a 

propune măsuri eficiente. Și 
așa. de fiecare dată, au tre
cut ceasuri întregi, discuțiile 
concrete au fost aminate și 
nici pînă astăzi nu s-a ajuns 
ta un acord în ceea ce pri
vește orientarea de viitor în 
munca de selecție și pregă
tire. Incredibilă aproape, a- 
ceastă situație se datorește 
faptului că biroul federal 
pare preocupat exclusiv de 
găsirea unor soluții care să 
nu nemulțumească unii an
trenori sau unele cluburi.

MINISTATISTICĂ
Mărturisesc că nu mi-a 

plăcut niciodată statistica și 
că, în general, nici nu m-ar» 
folosit îndeajuns de limbajul 
ei, de înțelesurile ce se as
cund în spatele cifrelor. De 
data aceasta, vrînd-nevrînd, 
vom încerca o pătrundere în 
realitate prin cîteva cifre pe 
care ni le-au furnizat recen
tele meciuri de hochei alee- 
chipelor naționale de juniori 
ale României și Poloniei. Tre
buie reținute, în special, as
pectele referitoare la echipa 
noastră, evoluția sa prezentă 
și viitoare fiind aceea care 
ne interesează.

Spuneam în cronicheta me
ciului al doilea că pentru a 
marca trebuie, neapărat, să 
tragi la poartă. Cum ar fi 
putut înscrie jucătorii noștri, 
și mai ales cît, dacă în pri
ma repriză au tras la poartă 
7 șuturi, iar în repriza a 
doua doar patru, față de 12 
și, respectiv, 24 de șuturi rea
lizate de oaspeți în același 
spațiu de timp. Lecția pri
melor două reprize le-a fo
losit. Regăsind în reprizș a 
3-a o vitalitate ce părea de
finitiv pierdută, echipa noas
tră a bombardat poarta ad
versă de 13 ori și a înscria 
3 goluri.

Auzim adeseori și uneori 
apreciem xîneuri hocheiul 
nu este un joc de doninișoa 

Așa ceva este greu și în 
orice caz nefolositor, in mă
sura în care prin aceasta se 
menține practica concesiilor. 
De aceea, în lotul național fi
gurează sportivi cu rezulta
te excelente în trecut, dar 
care, acum, au ajuns la o 
evidentă plafonare și pot 
contribui doar la obținerea 
performanțelor de către alți 
sportivi, ei rămînînd simpli 
parteneri în pregătire. Oare 
nu ni se cere, cu atita lucidi
tate, să asigurăm valorifica
rea și eficiența tuturor chel
tuielilor ? Atunci de ce nu 
se iau măsuri ferme pentru 
ca lotul național să repre
zinte nu suma sportivilor 
fruntași din două cluburi ci 
suma valorilor autentice la 
această oră ?

La toate aceste întrebări, 
și la multe altele, se așteap
tă răspuns din partea birou
lui federal Un răspuns care 
întîrzie inexplicabil în ciuda 
faptului că experiența anu
lui 1969 a arătat limpede ce 
trebuie făcut și mai ales ce 
nu trebuie făcut pentru ca 
sportul caiacului și canoei 
să-și continue ascensiunea sa 
firească și pe deplin posi
bilă. Se tot încearcă inter
pretări ale unor rezultate, tri
miteri la performanțele ani
lor trecu ți etc, dar este oco
lită analiza contribuției con
crete a antrenorilor și clubu
rilor la pregătirea echipei 
pentru ultimele campionate 
europene, indiscutabil cel 
mai real criteriu de elabo
rare a unor concluzii funda
mentate obiectiv.

De cîteva zile a început 
pregătirea pentru noul sezon 
a cărui importanță nu mai 
trebuie subliniată (al doilea 
an de pregătire pentru J.O., 
participarea la campionatele 
mondiale de la Copenhaga, 

re. Jucătorii, arbitrii, antre
norii, îndrăgostiți! acestui 
sport spun cu mîndrie că vi
goarea, bărbăția, asprimea 
sînt cîteva din caracteristici
le principale ale acestui sport 
însuși regulamentul îngăduie 
înăuntrul unor limite de se
curitate și ale fair-play-ului, 
jocul cu corpul, atît în apă
rare cît și în atac, tocmai 
pentru a sublinia calitățile da 
care aminteam. Jocul vigu
ros, bărbătesc, trebuie să se 
încadreze, totuși, în prevede
rile regulamentului, fără să 
alunece spre durități neper- 
mise, periculoase Și numeroa
se. Ploaia de penalizări dic
tate de arbitri nu credem că 
poate constitui un motiv de 
laudă pentru jucătorii celor 
două echipe și nu este nici o 
dovadă de bărbăție, ci mai 
curînd un indiciu de necu
noaștere a bodicecului, al 
lipsei de stăpînire In teren, 
al luptei oarbe, încîlcite. Trei
zeci și șase de minute de pe
nalizare în primul meci și 
30 în al doilea arată că în 
cea mai mare parte a timpu
lui echipele au jucat descom
pletate. Se mai pot oare rea
liza funcțiile și sarcinile de 
atac și de apărare concepute 
pentru o echipă completă a- 
tunci cînd apar găuri, fisuri, 
In alcătuirea lor ? Improviza

reprezentarea la diferite re
gate internaționale) și — cel 
puțin pînă acum — nu s-a 
schimbat nimic. A rămas fa
limentarul sistem de pregă
tire pe grupe, a rămas lotul 
atît de diferențiat valoric 
(nu se poate să nu ne amin
tim că nu mai departe decît 
anul trecut s-au irosit fon
duri substanțiale cu sportivi 
plafonați numai ca să nu 
fie... deranjat unul sau» altul 
dintre antrenori). Nu crede, 
oare, biroul federal că este 
destul de tîrziu — dacă nu 
prea tîrziu — pentru a se 
hotărî să treacă la acțiuni 
concrete ? Știu, uneori este 
greu să renunți la sportivi 
alături de care ai împărțit 
bucuriile unor succese de 
prestigiu, este mult mai greu 
să faci acest lucru mai ales 
atunci cînd, pentru moment, 
nu ai pregătit nici un în
locuitor de valoare, dar pa
sul acesta trebuie făcut — 
spre binele și progresul spor
tului. Altfel va trebui să ne 
mulțumim cu din ce. în ce 
mai puține medalii și să le 
plătim din ce în ce mai 
scump.

Este ora la care biroul fe
deral trebuie să-și spună, 
așa cum a făcut-o altădată, 
cuvîntul competent și prin
cipial. Este pentru noi o 
cinste faptul că în biroul fe- 

' deral au fost promovați cei 
mai buni tehnicieni ai caia
cului și’ canoei ; trebuie ca 
tuturor acestora să li se cea
ră părerea și această pă
rere să fie luată în conside
rare, respectată. Altfel, iar 
ne vom întilni într o ședință 
în care la ordinea de zi va 
figura obiectivul : „să mai 
vedem, să nu se supere..,"

Radu HUTAN 
antrenor emerit

ția și panica nu iau locul 
calculului, metodei ?

Curiozitatea statistică m-a 
făcut să număr spectatorii. 
Erau cîteva zeci, din care 
cea mai mare parte o formau 
jucătorii celor două echipe 
care evoluau după juniori t 
Dacă în prima zi vîntul și 
ploaia i-a ținut departe de 
patinoar, duminică, pe o vre
me bună, pe spectatori i-a 
alungat o gravă deficiență 
organizatorică. Patinoarul pă
rea bolnav de.... scarlatină. 
Fața gheții avea pete de um
bră și lumină din cauza unor 
defecțiuni tehnice de ilumi
nație, provocate de furtuna 
din ajun. Desigur, nimeni nu 
poate fi responsabil pentru 
acest caz fortuit. Ceea ce se 
poate reproșa este lipsa de 
consecvență, poate chiar de 
seriozitate în programarea 
meciului. Anunțat tuturor — 
și în presă — pentru ora 15, 
cînd condițiile erau optime 
și existau și spectatori, din 
motive absolut necunoscute 
jocul a început la ora 17, spre 
decepția amatorilor de pati
naj, evacuați de pe gheață 
prea devreme și spre enerva
rea celor ce au așteptat, to
tuși, meciul de hochei.

Și cînd te gîndești că erau 
la Poiana șase activiști ai 
Federației române de hochei...

Mihai BIRA
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KILMARNOCK - 
DINAMO BACĂU 

la 17 decembrie 
în urma acordului in

tervenit, primul meci 
dintre echipele Kilmar
nock ți Dinamo Bacău, 
din cadrul „Cupei eu
ropene a târgurilor", se 
va disputa în ziua de 
17 decembrie, în Sco
ția.

„Generație spontanee" 
sau unele progrese firești ?

RETURUL CAMPIONATULUI 
DIVIZIEI A ÎNCEPE LA 8 MARTIE 1970

Biroul Federației româ
ne de fotbal a stabilit ca 
returul campionatului di
viziei naționale A să în
ceapă la 8 martie 1970, 
cu disputarea etapei a 
XVI-a. în continuare, re
turul se va desfășura 
după următorul program :

— etapa a XVII-a — 15 
martie

— etapa a XVIII-a — 
22 martie

— etapa a XlX-a — 29 
martie,

— etapa a XX-a — 5 
aprilie

— etapa a XXI-a — 12 
aprilie

— etapa a XXII-a — 
19 aprilie.

Returul va continua 
după disputarea turneului 
final al Campionatului7 
mondial cu etapa a 
XXIlI-a din 21 iunie, ur- 
mînd să se încheie la 19 
iulie. Iată datele etape
lor : 28 iunie. 1, 5, 8, 12, 
15 și 19 iulie.

★
Returul campionatelor 

diviziilor B și C se va

desfășura între 15 martie 
și 28 iunie.

„Cupa României* se va 
disputa începind cu .16*- 
imile, programate la 3 
mai. Celelalte faze vor a- 
vea loc la datele : 10, 17, 
24, 27 și 31 mai, 7 iunie, 
iar finala — 26 iulie.

★ '
. Campionatul național al 
Juniorilor și școlarilor va 
fi reluat la 29 martie, iar 
ultima etapă este progra
mată pentru data de 28 
iunie.

Inaugurăm astăzi, cu pre
zentul material, ciclul nostru 
de articole-analiză pe mar
ginea sezonului competi- 
țional încheiat cu puține zile 
în urmă ; un sezon care pe 
planul activității interne a 
adus Rapidului titlul (trecă
tor și platonic, neonorat cu 
nimic) i de campioană de 
toamnă, iar echipei noastre 
naționale satisfacția de a fl 
escaladat cu succes înălțimile 
preliminariilor campionatului 
mondiaL

Nu apucase să se sfîrșeas- 
că campania mexicană cînd 
un alt rezultat remarcabil ob
ținut de reprezentativa olim
pică (2—1 în fața naționalei 
Poloniei) restabilea în bună 
măsură un prestigiu câștigat 
de fotbalul românesc in fața 
publicului polonez, dar șifo
nat temporar r..n evoluția 
U.T.A.-ei în „C.C.E.". O Darie 
din băieții lui Gil Mărdărescu. 
cei pînă în 23 de ani, aveau 
să confirme puțin mai tîrziu 
și în partida de la Weiswasser 
(scor :0—0), disputată în com
pania echipei de tineret a 
R.D. Germane.

Pierdea vizibil teren acea 
teorie (în care, la un moment 
dat, tindeam să credem și 
noi) a „generației spontanee", 
prin care se încerca a fi

me i Lucescu, Deleanu și Ra
du Nunweiller aparțin pro
moției de juniori 1963—1964 ; 
Sătmăreanu, Boc și Dobrin 
— promoției *64—*63 ; Dinu, 
Dumitrache și Anca — pro
moției '65—'66.

în rest 7 Dan ți Ghergheli 
vin din leaturi mai vechi. In

— ediția scoțiană — prof. 
Gheorghe Ola investește mul
te speranțe în Deheleanu 
(Steaua, provenind însă de la 
C.I.L. Blaj), Sandu Gabriel 
(Metalul București), Helv»i 
(Victoria Cărei), Ghergheli 
(Unirea Cristur), Sătmăreanu 
(Crișul Oradea) și Gligorie

Tur de orizont la sfîrșitul sezonului 
de toamnă (I)

timp ce Răducanu. Hălmă- 
geanu și Dembrovschi n-au 
fost depistați ca „talente" la 
virsta junioratului

MAI VIN SI ALȚII 
DIN URMA

Deși echipa națională de 
seniori este una dintre cele 
mai tinere de pe glob, actua
lul lot lărgit mai cuprinde 
și alte elemente valoroase, de 
perspectivă, promovate de la 
reprezentativa sub 23 de anL 
Ne referim, desigur, la rapi- 
diștiî Dumitru (20 de ani) ți 
Neagu (21), la tnureșanul Ca- 
niaro (19 ani), toți trei in
cluși de antrenorul Angelo

(Steaua). „Toți aceștia sînt, 
spunea Gh. Ola, elemente ta
lentate, cu perspective aproa
pe certe de progres. Si cînd 
îmi păstrez anumite rezerve 
mă gindesc doar la anumiți 
factori subiectivi care, din 
păcate, mai operează în fot
balul nostru, frînînd dezvolta
rea tinerilor jucători. Dînd 
ca exemple, printre alții, pe 
Todor, Varga ți Coman veți 
ști și dv. la ce mă refer".

în condiții normale, toți cei 
citați aici vor putea deveni 
in curind jucători titulari de 
divizia A (Sătmăreanu, de 
exemplu a și evoluat la Cri- 
țul în citeva meciuri) așa

CE PĂRERE AVEȚI
DESPRE TURUL CAMPIONATULUI?
Ancheta noastră in rindul antrenorilor de divizia A

Publicăm — tn continuare — primele impresii ale antre
norilor echipelor divizionare A, exprimate la încheierea turu
lui campionatului. Sperăm că opiniile acestora — uneori con
tradictorii — vor fi folositoare pentru apropiata analiză gene
rală a desfășurării celor 15

PETRE STEINBACH
i (A.S.A. Tg. Mureș)

Foarte puține meciuri s-au 
ridicat la nivelul cerințelor 
diviziei A. Cu cîtva timp în 
urmă s-a stabilit să se lu
creze cu un volum crescut 
ca intensitate, durată și nu
măr de antrenamente. După 
o perioadă, se părea că s-a 
schimbat ceva în bine. Apoi, 

’din nou — in tur — s-au 
văzut fluctuații de formă, 
jocuri de nivel tehnic și tac
tic 
sta 
(la
rea
poate să fie și una și alta.

Cred că * 
vorba de 
nerealizat 
odihnă și 
re în 
jocuri. Ceea ce spun este va
labil și pentru A. S. Armata.
MARIN BĂRBULESCU

scăzut Unii scuză acea- 
prin oboseală, surmenaj 
lot), alții prin neaplica- 
acestor îndrumări. Se

etape.
Antrenorii au dovedit că 

și-au dublat eforturile pen
tru creșterea capacității de e- 
fort a jucătorilor. Acest lu
cru s-a oglindit, după păre
rea mea. in decursul jocuri
lor susținute de trei ori pe 
săptămină, unde nivelul teh
nic n-a scăzut.

Abordarea jocurilor de 
campionat la un nivel supe
rior a ajutat mult compo
nențelor lotului național, care 
s-au putut prezenta la can
tonament în bune condiții.

Socotim acceptabil nivelul 
arbitrajelor^.

în primul rînd e 
acel echilibru — 
— între efort și 
insuficienta dărui- 

antrenamente și în

(Rapid)

Apreciem ca satisfăcătoare 
desfășurarea primei părți a 
campionatului și venim in 
sprijinul acestei afirmații cu 
următoarele argumente :

In primul rînd, s-a respec
tat întocmai calendarul sta- 

Jrilit de federație. S-a con
statat. apoi, o colaborare 
strinsă intre antrenorii lotu
lui național și cei de la clu
buri.

LOTO - PRONOSPORT
Programul concursului Pro

nosport nr. 50 de duminică 
14 decembrie 1969 este alcă
tuit in întregime din meciuri 
de categoriile A si B ale 
campionatului italian. Dar 
iată acest program : î : Bo
logna — Napoli ; II : Brescia
— Juventus : III : Fiorentina
— Roma ; IV : Internazionale
— Bari ; V : Lazio — Vero
na : VI : Palermo — Cagli
ari ; VII : Sampdoria — La- 
nerossi ; VIII : Torino — Mi
lan ; IX : Reggiana — Cata
nia ; X : Perugia — Modena ;
XI :
XII :
XIII : _.

• Astăzi și mîine sînt UL
TIMELE ZILE în care vă 
mai puteți procura biletele 
pentru tragerea Loto obișnu
ită de vineri 12 decembrie 
a.c. Tragerea va avea loc la 
București în sala Clubului 
Finanțe Bănci din strada 
Doamnei nr. 2 cu începere 
de la ora 19. Tragerea va fi 
radiodifuzată după care va 
urma un film artistic. Intra
rea liberă
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA

DIN

Piacenza — Mantova ; 
Reggina — Foggia ; 
Arezzo — Atalanta.

EXCEPȚIONALA
9 DECEMBRIE

LOTO
1969

FAZA I :

Extragerea I : 83 59 32
69 10 34 77 5'6 62

Extragerea a Il-a :
71 57 1 74 87 55 24 56 

Extragerea a III-a :
45 1 57 21 39 56 27 9

40 67 2

46

64

83 26

81 52

FAZA A II-A :

Extragerea a TV-a :
87 46 6 40 5 66 15 53

Extragerea a V-a :
32 10 88 71 ‘ “

Fond de

56

20

24

63

74

62

12

26

VALERIU NEAGU
(Dinamo Bacău)

ie

campion’
ec:lipek

de farm
maI bit

ternnnat-

Cred că nu gr 
mind că In turul 
tulul majoritatea 
au avut fluctuații 
Unele au început 
competiția și au
mai slab, iar la altele lucru
rile s-au petrecut invers. 
Printre echipele cu scădere 
în final s-a numărat Dinamo 
Bacău.

Randamentul nostru mai 
slab în final se datorește. 
cred, unei suprasolicitări cu 
care jucătorii nu erau încă 
obișnuiți. Spre acest capitol, 
deci, trebuie îndreptată a- 
tenția noastră. în viitor. Tre
buie să pregătim jucătorii In* 
așa fel Incit să se adapteze 
la un efort susținut și con
tinuu.

Nivelul jocului s-a îmbu
nătățit substanțial la majo
ritatea echipelor. Comportări 
constante în prima parte a 
campionatului au avut, după 
părerea mea. Universitatea 
Craiova, F. C. Argeș și Ra
pid.

Și încă Un lucru de adău
gat. Nu 
bitraj...'

Avantajul terenului nu a 
fost hotărltor atunci cînd ar
bitrajul a fost competent și 
curajos, Dar, au existat din 
păcate șl arbitraje care au 
influențat rezultatul (exem
plu — partida C.F.R. Cluj — 
U.T.A.).

Performanța echipei națio
nale a făcut ca jucătorilor să 
le creased încrederea tn pro
priile lor forțe, să joace mai 
curajos, să-și perfecționeze 
măiestria sportivă. Deși s-au 
făcut progrese in ceea 
pricește pregătirea 
consider că nu este deajun: 
față de ritmul cerut de fot
balul modem.

Față de pretențiile 
echipe campioane. V.T. 
aritt o comportare 
mai ales după eșecul 
„C.CE.**. Totuși, in ce 
comportarea a fost sa:i- 
toare. De ce? Pentru eâ tre
buie «rut in vedere: uzura 
* încă «i pethied ta urma efor
turilor depuse in campiJ—T». 
trenrt: fcloărea never onaă 
a perioadei de odthnA «cam- 
monalului; o pregătire gră
biți ; neccmo’etarea lotului 
față de pretențiile unei echi
pe campioane ; supraaprecie
rea valorii reale, ceea ce a 
determinai scăderea conști- 
inciozitiții jucătorilor ta pre
gătire.

BAHL MARIAN

ce 
fizică.

Unei

Fază de la nltima partidă dispa tată fn 
toarte util echipei sale la mijlocul terenului, 
?; in apropierea porții lut Bay.

Capitală In sezonul de toamnă: Ghergheli,
găsește resurse suficiente să lupte pentru balon 

Foto : THEO MACARSCHI
(Farul Constanța)

catnpio 
Și per

S—3

ne plîngem de ar-

ION REINHARDT
(U.T.A.)

turului a fost, in 
mai ridicat decît

Echipele 
fluctuații 
mari in 
șt inter-

Nivelul 
ansamblu, 
cel din anul trecut, 
fruntașe au avut 
datorită solicitărilor 
competițiile interne 
naționale. Campionatul s-a 
desfășurat normal, bucurin- 
du-se de o bună organizare.

ECOURI...
M

©
d
53

a o e
53

PREMIILE 
NOSPORT

43 34 50 76 
premii : 1 379 064

CONCURSULUI
NR. 49 DIN 7 DECEM
BRIE 1969 :

lei.

PRO-

0,2 
a

Categoria I (13 rezultate) :
.Variante (2 variante a 10%)
43 992 le! fiecare.

Categoria a
31 variante a

Categoria a
553,9 variante

Premiul de
obținut de Ilie Nicolae din comu
na Fusea — Titu Tirg, care avtnd 
o sultă de premii a totalizat 93 023 
lei.

Il-a
3 406 
nl-a .
a 283 lei.
categoria I a fost

(12 rezultate) : 
lei.
(11 rezultate) :

a 
O 
d
53

Turul 
încheiat 
Farul fără a se atinge In în
tregime obiectivele preouse.. 
Ne referim la faptul că oe 
teren propriu echipa noastră 
a pierdut două jocuri : cu 
Dinamo București și Steaua. 
Dar. aceste pierderi de punc
te au fost recuperate aproape 
în întregime In deplasare.

în acest tur de campionat 
s-a reliefat Intre echipe un 
oarecare echilibru. 
Intre a doua și a 
mație clasată stnt 
puncte diferență.

Campionatul, ca

explicate miraculoasele rezul
tate realizate, in serie, de tri-

deoarece 
Xl-a for- 
numai 4

compe- 
a con- 
plecare 
în pre-

O 
tiție de regularitate 
stituit un punct de 
foarte serios și stabil 
gâtirea jucătorilor din echi
pa națională și calificarea 
pentru campionatul mondial, 

o 
lu
ne 
ne

Calificarea a produs 
mare satisfacție celor din 
mea fotbalului și 
obligă în același 
pregătim cu mai 
zitate în vederea 
lității jocurilor.

ECOURI
• Cu citeva minute îna

intea începerii meciului de 
la Craiova, spectatorii au 
fost martorii unei festivi
tăți emoționante. Jucătorul 
Deliu, mulți ani titular în 
echipa locală, era sărbăto
rit cu prilejul retragerii 
sale din activitatea com- 
petițională. Felicitărilor de 
rigoare din partea condu
cerii organelor sportive lo
cale și a clubului univer
sitar, frumoaselor daruri o- 
ferite li s-au asociat ovați
ile meritate ale publicului, 
care a apreciat întotdeauna 
dăruirea in joc a fundașu
lui craiovean.

Deliu nu va abandona, 
insă, de-acum înainte fot
balul, ci se va dedica mun
cii de antrenor.

★
• La una din 

sale mai puțin 
publicul craiovean

reacțiile 
sportive, 

„_____ ...______ a pri
mit o replică pe care, de
sigur, nu o putea prevedea 
dar pe care a meritat-o. 
Intr-un anumit moment 
din repriza secundă, antre
norul echipei piteștene, C.

care 
timp să 
mare serio- 
ridicării ca-

ECOURI...i -----
Teașcă, a părăsit pentru 
prima oară banca pe care 
ședea și s-a apropiat de 
marginea terenului pentru 
a da — probabil — o indi
cație unuia 
Publicul de 
a protestat 
duindu-1 pe 
pcților. Acesta însă, 
tr-o bună prezență de Spi
rit, s-a îndreptat în grabă 
sPre antrenorul echipei lo
cale, Coidum, care se afla 
de asemenea aproape de 
linia dc tușă, de mai multă 
vreme, fără ca nimeni să-l 
deranjeze. Gestul lui Teaș- 

evident publi- 
să însemne că 
cl se află în 
care cci ce-1 

cu citeva clipe

din elevii săi. 
la tribuna ■ 

zgomotos, hui- 
antrenorul oas- 

prin-

că. adresat 
cuiul, voia 
nu numai 
culpă. La 
huiduiseră 
înainte n-au mai avut ce 
zice.

★
Apropo tot de antrenorul 

Teașcă. La înscrierea ce
lui de al doilea gol al e- 
chipei sale el și-a dat friu 
liber entuziasmului, săru- 
tindu-i pe toți cei din jur 
și jucind fotbal cu propria-i

făcut parte din brigada care a 
,U“ Cluj - Jiul. Dinlr-o nevlno- 

ență? numele nu i-a apărut in ziar. Ne-a 
. Îngrijorat de m hrirea soției sale, care ince-

« Arbitrul D. Ghețu a 
condus excelent partida 
vată inadvertență, ’
căutat imediat, ....... ........................ —,.... ------ —-
puse să-și punâ problema unde a. fost soțul ei de simbătă 
la prinz pînă ' **
doamnă Ghețu 
aduce 6 000 de 
stadionului. ’

luni dimineața. La Cluj, fără dubii, stimată 
! Și dacă, totuși, nu ne .credeți pe noi, putem 
martori, ciți spectatori au fost in tribunele

ECGURH... ECOURI... ECOURI...

colorii lui Angeio Niculescu 
și Emerich Vogi.

Apoi, cînd juniorii lui Gh. 
Ola (remarcabili si în difi
cilul turneu din R.P.D. Core
eană) au făcut joc egal, in 
U.R.S.S., cu puternica forma
ție sovietică, bilanțul sezonu
lui încheiat ni s-a părut și 
maj semnificativ. lată 3—4 
loturi, însumînd vreo 60 de 
jucători, de la 16 la 27—28 
de ani (am făcut o socoteală 
rapidă) hotăriți să combată 
in toamna aceasta, la modul 
cel mai practic posibil, o 
teorie vehiculată în fotbalul 
nostru si alimentată, e drept, 
de unele rezultate neonora
bile în competițiile europene 
de club.

NICI NAȚIONALA 
DE SENIORI...

...nu reprezintă o simplă 
generație spontanee, de jucă
tori taientați, răsăriți din se
nin pe firmamentul fotbalu
lui românesc. Documentele ne 
arată ceea ce memoria poate 
nu mai reține exact, și anu

Niculescu în selecționata care 
va efectua deplasarea în A- 
frica și America de Sud. tur
neu de mai lungă durată, ce 
va permite rodarea unui nu
măr mai mare de jucători. 
Desigur, la înapoierea în țară 
după meciurile susținute cu 
reputate formații din Brazilia, 
Chile și Peru, antrenorul An
geio Niculescu va putea avea 
o imagine mai clară a lotului 
de 22 de jucători cu care va 
porni in dificila bătălie a 
turneului final.

FORIND MAI AD1NC
Apreciind la justa ei va

loare calificarea tricolorilor 
pentru cea de-a 9-a ediție a 
Cupei „Jules Rimet", dar ne- 
văzînd în aceasta un scop 
in sine al fotbalului nostru, 
am forat. împreună cu antre
norul Gheorghe Ola, un pri
ceput și statornic antrenor în 
problemele juniorilor, In stra
turi mai adinei, pînă la pro
moțiile cele mai tinere. Am 
aflat, astfel, că din actuala 
echipă națională de juniori 
care a abordat jocurile preli
minare ale turneului U.E.F.A.

cum au ajuns, de altfel, o 
serie de juniori ai promoție! 
'68 : Broșovschi (la U.T.A.), 
Stefănescu (Steaua). Petrea- 
nu (Rapid), Caniaro (A S. 
Armata Tg. Mureș), Decu (Pe
trolul), Beldeanu și Radu Io- 
nescu (Progresul — șl cînd 
formația bucureșteană evolua 
în prima divizie). Tot din 
promoția ’68 mai evoluează,

deocamdată, sporadic. în e- 
chipe de seniori jucători ca 
Cristache, Naom și Hajnal.

DE UNDE PROVIN
Firește, bunele rezultate 

realizate de echipa națională 
de seniori, ca și satisfăcătoa
rele evoluții la nivel de o- 
limpici, tineret și juniori (ca
re au susținut în sezonul a- 
bia încheiat performanțele 
tricolorilor) nu pot fl explica
te printr-o apariție explozi
vă a unor fotbaliști de ta
lent, aruncați în arenă prin 
miracolul generației sponta
nee.

Am văzut, așadar, din cite 
promoții de juniori fac parte 
actualii jucători tricolori 
(vreo 5—6 la număr dacă-1 
includem pe toți cei 25 de 
fotbaliști folosiți în prelimi
narii), am văzut cum o în
treagă garnitură reprezenta
tivă de 11 Juniori, trecuți în 
'68 prin sita lui Gh. Ola, a 
fost promovată în primul e- 
șalon al fotbalului nostru. 
La ora actuală, alte tinere 
elemente (născute in anii 
1952 și 1953) sînt rodate la 
selecționata de perspectivă 
(care se pregătește paralel cu 
formația de juniori mari) în 
vederea edițiilor U.E.F.A. — 
1971 și 1972.

De unde provin toți aceș
tia ?

După o statistică a sectoru
lui juniori din cadrul F. R. 
Fotbal reiese că marea majo
ritate, In proporție de 90 la 
sută, a tinerilor jucători care 
au făcut parte din loturile 
U.E.F.A. sînt din centrele de 
juniori și copii, înființate 
cu ani In urmă de F.R.F. pe 
lingă cele mai puternice clu
buri și asociații din țară : Ra
pid, Steaua - 23 August,
Steaua - Ghencea, Dinamo 
București, U.T.A., Progresul, 
Steagul roșu. Universitatea 
Craiova, Farul, Crișul, Pe
trolul etc., etc. Aici, în acesta 
adevărate pepiniere, încadrate 
cu tehnicieni posedînd o bună 
calificare, tinerii fotbaliști, 
deprind de la o fragedă vîrs- 
tă tainele sportului preferat. 
Procesul de instruire-antrena- 
ment, supravegheat la unele 
din centre de către antreno
rii divizionari, se desfășoară 
din ce în ce mai mult la ni
velul fotbalului Internațional, 
urmărindu-se (în funcție, fi
rește, și de grupa respectivă 
de vîrstă) însușirea tehnicii 
în viteză, a jocului fără min
ge, respectarea sarcinilor du
ble, specializarea multilate
rală, elemente esențiale ale 
marelui fotba] de care însă 
ne vom ocupa într-un articol 
viitor.

★
în pofida unor succese, 

la diferite nivele, relevate ce
va mai pregnant în perioada 
de care ne ocupăm, fotbalul 
nostru se află totuși incă de
parte de deplina consacrare 
internațională, fapt atestat, 
după cum am văzut, și de 
modul total nesatisfăcător cu 
care au tratat, de pildă, Ra
pidul și U.T.A. onoarea de 
a reprezenta culorile fotba
lului românesc în competiții
le oficiale europene. Ce rezul
tă de aici ? Că pasul înainte 
efectuat de fotbalul nostru 
îndeamnă la eforturi și mai 
sporite — pe toate planurile 
(al bazei de masă, al terenu
rilor de antrenament, al ca
drelor tehnice, al procesului 
de instruire, ai echipamentu
lui necesar) — din partea fo
rului de specialitate care, de 
la 1 ianuarie 1970, va con
duce și îndruma destinele 
sportului cu balonul rotund 
în condiții de autonomie.

G. NICOLAESCU

FIȘIER DIVIZIA A (I)

ECOURI... ECOURI... ECOURI...
W Puneți-vă în situația profesorului, căruia un 

elev i-a răspuns excelent la citeva întrebări dificile, 
pentru ca, apoi, să spună că 2x2 fac... 8. Cronicarul 
nostru s-a văzut într-o astfel de situație la meciul 
Crișul — Steaua. Haidu, care apărase excepțional 
în prima repriză, a lăsat să treacă, prin mijlocul 
porții, șutul lui Kassai, care a adus victoria oră- 
deniior.

Și-atunci ? Doar nota 6, în locul acelui „10“ care 
se profila la un moment dat... Și o concluzie (nici 
măcar nouă) : un portar mare nu este acela care 
apără mingi așa-zise „imparabile'*, ci acela care 
apără toate mingile... parabiie.

pălărie in fata tribunelor 
dezolate. In mai puțin de 
un minut însă, bucuria a 
lăsat loc dezamăgirii. Fără 
îndoială că este trist să 
scapi atît de ușor o vic
torie de care aproape ni
meni nu se mai îndoia. 
Dar și așa. după opinia 
noastră, rezultatul de e- 
galitate obținut într-un joc 
cu o asemenea miză, în 
compania unei echipe ce 
țintea primul loc și care 
lasă extrem de greu punc
te adversarilor săi pe pro
priul eren este foarte bun.

★
N-am înleîcs de ce in 

cursul jocului m'eșlenil au 
purtat tricouri cu numere 
total diferite față <1e cele co
respunzătoare posturilor pe

care evoluau (ex. Olteanu
avea nr. 7, Prepargel nr.
4 etc. ele.) Să fie vorba de
vreo tactică specială de
derulare a adversarului sau 
a publicului ? Ori e altceva?

• După ce Pop a tost e- 
liminat duminică la Ba
cău, rapidiștli. in culmea 
enervării, au vrut să pă
răsească terenul.

Ei au reluat jocul nu
mai la intervenția hotărită 
a antrenorului M. Bărbu- 
lescu...

...Peste două minute re
duceau s-orul. in zece oa
meni 1

Dacă ar fl rămas în nouă 
— mai știi ? — poate ar 
fi... egalat.

M n o a
9

M OOa
9

M 
D 
O 
G
M

ECOURI... ECCORI... EC3U3I...

La încheierea turului celui 
de al 52-lea campionat divi
zionar de fotbal, o privire re
trospectivă — cu caracter sta
tistic — poate reliefa, cre
dem noi, unele plusuri și mi
nusuri din activitatea echi
pelor, care, supuse unei a- 
tente analize, pot conduce 
către unele concluzii menite 
să contribuie la îmbunătăți
rea activității fotbalistice în 
retur. Apropierea „Mexico"- 
ului cere, fără îndoială, noi 
eforturi din partea fotbaliș
tilor, a antrenorilor, de unde 
și necesitatea de ,a vedea — 
cu ochi limpezi — ce este 
de făcut.

Dar să dăm grai cifrelor :

• în cele 15 etape ale tu
rului campionatului, în care 
s-au desfășurat 120 de par
tide, s-au înscris 349 de go
luri, ceea ce reprezintă un 
coeficient de 2,90 goluri de 
partidă, față de 2,60 de go
luri de partidă realizate în 
campionatul 1968—1969.

• Din totalul golurilor, 20 
au fost înscrise din lovituri 
de la 11 m și 14 sînt auto
goluri.

• Au realizat goluri din 
lovituri de la 11 m: Petro
lul 4, F. C. Argeș și A. S. 
Armata 3, Dinamo București. 
Steaua 2: șl cite un gol: 
Crișul. C.F.R., Politehnica. 
,.U“ Cluj, Dinamo Bacău și 
Jiul.

• Nu au beneficiat de nici 
o lovitură de la 11 m : Stea
gul roșu, U.T.A., „U" Craio
va, Farul și Rapid.

• 5 lovituri de la II m au 
.fost ratate : Lîbardi (Jiu!) 
Suciu (Crișul). Sons (C.F.R) 
Naghi și Ciufac (A SA.).

• Cele mai multe victori' 
le-au înregistrat Dinamo 
Buc. 9, Steagul roșu și -Ra 
pid 8, ,.U“ Craiova, F. C 
Argeș. Jiul, U.T.A., Farul Cite 
7; cele mai puține, A S A. 
3, Politehnica, C.F.R., „U“ 
Cluj cite 4.

• Cele mai multe înfrîn- 
geri le-au suferit : A S.A. 10, 
Politehnica 9, Crișul și 
C.F.R. 8, iar cele mal pu
ține Rapid și Universitatea 
Craiova 3. SF. C. Argeș șl 
,.U" Cluj 4,

• Cele mai multe rezul
tate de egalitate le-a înre
gistrat ,,U“ Cluj (7), cele mal 
puține Steagul roșu (0), Fa
rul și Dinamo Buc. (1).

• Etapele în care s-au 
marcat cele mai multe go
luri sînt : a IX-a (26.X) și a 
XV-a (6.X1I) cu cite 34 de 
goluri ; a V-a (13.IX) — 31 
goluri ; a VIII-a (18.X) — 
26 goluri ; cele mai puține 
goluri s-au înregistrat în e- 
tapele a Vil-a (27—28.IX) — 
14, și a XlI-a (20.XI) - 15 
(aceasta fiind prima etapă 
după meciul cu Grecia I).

• Reprizele secunde au 
fost mai „productive" în ce 
privește numărul golurilor 
marcate : 198 de goluri, față 
de 151 de goluri înscrise în 
primele reprize.

9 26 de variante de sco
ruri reprezintă cele 349 de 
goluri cu care s-a încheiat 
returul : 1—0 (de 19 ori),
2— 1 (15), 2—0 (11), 0—0 și
3— 0 (10). 3—1 (8), 1—1 (7),
1- 2 și 4-1 (6), 2-2 (4),
0—2, 4—2, 4—0 (3), 1-3,
3—3 (2) și cite o dată sco
rurile : 10—1, 8—0. 6—0,
0-1, 2—3, 3—2, 0-4, 4—3,
2- 4, 6—1, 5—2,

• ..Decana'* marilor sco
ruri înregistrate într-o eta
pă este — fără îndoială — 
Steaua: 10—1 cu A.SA. Tg. 
Mureș și 8—0 cu Dinamo Ba
cău ; o urmează Dinamo 
Sucuteșii, 6—0 cu U T A. ; 
F. C. Argeș, 6—1 cu Crișul ; 
Dinamo Bacău, 4—0 cu Stea
gul roșu și cu Crișul ; Uni
versitatea Craiuva, 4—0 cu 
Farul, care, la rîndul său. a 
dispus cu același scor de 
Dinamo Pi-ăii I

M. ORZ.EA



Reprezentanții presei sportive

obține vic-că Eddy Merckx

ortul lume
Ț

MARII PERFORMERI Al ANULU11969
așa cum i-a văzut a 23-a anchetă I.S.K.

din 28 de țări 
si-au spus cuvintul i

Nr. 1

IIURIAJII ANCHETII
I.S.K. Of IA PRIMUL

START
EDDY MERCKX

LIESEL WESTERMANN

entru prima oară, după 
un\ interval de 
un\ ciclist urcă 

listei de onoare 
buni performeri 

ai sezonului. Laurii 
neuitatului Fausto Coppi, 
1953, revin 
campion al pedalei, excelen
tului ciclist belgian Eddy 
Merckx. Este verdictul anche
tei întreprinsă în lumea pre
sei sportive de către agenția 
de știri „Internationale Sport- 
Korrespondenz" din Stuttgart 
(R.F.G.), la finele sezonului 
marilor competiții.

Începînd de 
tradiționala anchetă alcătuiește 
clasamente . ' _ '
bărbați și femei. La a doua 
sa ediție, clasamentul mondial 
feminin are în frunte pe at
leta vest-germană Liesel Wes
termann, care a dominat cu 
autoritate spectaculoasa probă 
a aruncării discului. Blonda 
Liesel este, alături de simpa
ticul Eddy, laureata acestei u- 
riașe competiții imaginare, des
fășurată retrospectiv de-a lun
gul unui întreg sezon, pe ta
belele de cifre și coloanele de 
statistici ale specialiștilor pre
sei sportive.

De fapt, trierea preferințe
lor exprimate de cronicarii 
sportivi nu a fost atît de edi
ficatoare ca la finele anului 
precedent. Atunci, se distan
țaseră cu destulă pregnanță 
fantasticul săritor de avangar
dă Bob Beamon și răsfățata 
zină a gimnasticii Vera Ceas
lavska. Acum, prin consulta
rea redacțiilor sportive din 28 
de țări, ancheta I.S.K. stabi
lește pe sportivul nr. 1 al 
anului cu un avantaj de nu
mai 6 puncte. Cu atît se Im
pune cîștigătorul Turului Fran
ței față de supercampionul 
chetei, australianul Rod 
ver. Și mai mic este 
vansul laureatei întrecerii 
minine. Liesel Westerman 
doar 3 puncte în plus față de 
o altă performeră a întrecerii 
pe stadion, recordmana mon
dială de pentatlon Liesl Pro
kop.

Conform regulamentului 
anchetei, fiecare țară a fost 
reprezentată de o singură pu-

16 ani, 
în frun- 
a celor 
sportivi 
acordați 

în 
acum altui mare

anul trecut,
separate pentru

ra- 
La- 

a- 
fe- 
are

blicație sportivă sau o rubri
că de specialitate cu autori
tate. Fiecare răspuns trebuia 
să cuprindă o listă a primilor 
5 sportivi și a primelor 3 spor
tive. In total, cei solicitați au 
indicat nu mai puțin de 38 
de nume diferite, în clasamen
tele masculine. Ceea ce de
monstrează o varietate de 
preferințe demnă de reținut. 
In lista feminină figurează 23 
de sportive, de asemenea, un

o
torie meritată. Nu mai puțin 
de 11 țări și-au arătat prefe
rințele pentru marele as al 
întrecerilor rutiere. O singură 
nedumerire : ziarul belgian 
„Les Sports" îl clasează 
pe locul trei ! Nimeni nu 
profet în țara lui...

Și totuși, pe șoselele din 
Belgia 
scrise 
„Eddy

Incontestabil, recordmana 
mondială în una din cele mai 
atractive specialități ale at
letismului are înaltă clasă. O 
demonstrează și constanța ce
lor 16 concursuri în care dis
cul ei a aterizat mețeu din
colo de granița celor 60 m. 
Westermann nu este la pri
mul succes confirmat prin tes
tul popularității. In 1967 ea 
primea trofeul fundației ame
ricane Helms, desemnind-o 
drept cea mai reprezentativă 
sportivă a continentului eu
ropean.

De menționat totuși, o cu
riozitate a anchetei I.S.K. Cele 
mai multe locuri I le-a cules 
o altă aruncătoare, dar de

doar 
este

mai 
pe
este

pot fi văzute, în- 
asfalt, cuvintele : 
cel mai mare !"

CEI MAI BUNI
1.
2.
3.
4. Anatoli Bondarciuk (U.R.S.S.), atletism,
5. Hans Fassnacht (R. F. a Germaniei), înot,
6. Pele (Brazilia), fotbal,
7. Karl Schranz (Austria), schi,
S. Jorma Kinnunen (Finlanda), atletism,
9. Roland Matthes (R. D. Germanâ), înot,

10. Waldemar Baszanowski (Polonia),/haltere,
11. Kaarlo Kangasniemi (Finlanda) — haltere 
Dag Fornaess (Norvegia) — 
Mike Burton (S.U.A.) — înot

Eddy Merckx (Belgia), ciclism, 
Rod Laver (Australia), tenis,
Jackie Stewart [Marea Britanie), automobilism,

84 P-
78 P-
31 P-
29 P-
24 P-
17 P-
15 p.
14 P-
12 P-
11 P

p-; 12.
13.--14.
— oile-

10,5
■ patinaj vitezâ 10 p. ; 

înot și John Pennel (S.U.A.) 
tism 7 p. ; 15. Derak Clayton (Australia) — atletism 6 p.

■ pentatlon modern 5,5 
Viktor Saneev (U.R.S.S.) si

16. Andras Balczo (Ungaria) —
17. —19. John Carlos S.U.A.), Vil _________ ______ _ .. Bill

at etism 5 p.; 20—21. Gary Hall (S.U.A.) 
—_înot 4 p. ; 22. Giacomo Agostini ._...) — fenis si Ruben

Toomey (S.U.A.) — 
și Mark Spitz (S.U.A. — mui t p. a, 
(Italia) — moto, Pancno Gonzales (S.U.A.) ___  _. ____
Olivares (Mexic) — box 3 p.; 25. George Best (M. B.) — 
fotbal, Ricki Bruch (Suedia) — atletism, Johnny Famechon 

) ciclism, 
' ‘ • afle-

, Jiri Raska (Ceho-
schiurile și Boris Spasski (U.R.S.S.) — 
Demiddi (Argentina) — canotaj aca- 
(Suedia) — ciclism, Mihail Jelev

(Australia) — box, Mogens Frey (Danemarca) —
Tony Jaclclin (M. B.) — golf, Joachim Kirst (R.D.G.) — 
tism, Lester Piggott (M. B.) — hipism, Jiri Raska (: 
slovacia) — sărituri cu ................  ' ~ ........
șah 2 p ; 34. Alberto 
demic, frații Petterson
(Bulgaria) — atletism, Uwe Seeler (R. F. a Germaniei) 
fotbal și Kees Verkerk (Olanda) — patinaj vitezâ 1 p.

„pluton" impresionant ca di
mensiuni.
VICTORIA LUI MERCKX 

DEPLIN MERITATA !

Deși la distanță doar de o 
roată de urmăritorul său, Rod 
Laver, se poate spune totuși

DURA
LIESEL

Jackie Stewart și mașina sa Matra-Ford, cu care a îm
părțit marile sale victorii pe pistă.

Așa îl sărbătoreau concetățe
nii săi, pe învingătorul Marii 
Bucle, cel care a lăsat în ur
mă pe toți așii cronometrului. 
Intr-o suită impresionantă de 
44 de victorii, Merckx s-a de
tașat cu siguranță în fruntea 
tuturor, ocupînd pe merit un 
loc alături de cei mai mari 
campioni pe care i-a cunoscut 
istoria ciclismului.

Așa a reușit supercampionul 
belgian al pedalei să înfrîngă 
tradiția succeselor înregistrate 
de atleți în ancheta I.S.K. Și 
aceasta este o performanță ! 
Ea aduce lumina unei noi 
bucurii în casa familiei Merckx 
de pe strada Reeboklaan 17 
din Tervueren. acolo unde so
ții Eddy și Claudine așteaptă, 
în foarte scurt timp, venirea 
pe lume a primului lor copil. 
Marelui campion ii este sor
tit cel mai frumos revelion...

RECORDUL LUI
PESTE ANI 7

fantastica sa aruncare 
de 63.96 m, realizată la 25 
septembrie la Hamburg, at
leta vest-germană pare să-și 
fi asigurat o certă supremație 
în lumea discului 
acest record mondial 
te sezoane 7 Nimeni 
tea răspunde unei 

chiar
care 

o așază pe

Va dura 
mai mul- 
n-ar pu- 
asemenea 

Liesel 
testul

întrcbări, nici 
Westermann. pe 
anchetei I. S. K. 
primul loc în lista performe
relor anului 1969. Atletismul 
face mereu pași înainte.

Din Lodz, trimisul nostru special, ROMEO CĂLĂRĂȘANU, transmite:

IVAN, DUMITRASCU SI BUMB AU TRECUT PRIMUL OBSTACOL 
ÎN TURNEUL SPERANȚELOR OLIMPICE LA BOX

Singurul român care a in
trat între corzi în reuniunea 
de luni a fost semiusorul C. 
Bumb. Nimic nu prevestea 
în prima repriză uraganul ce 
avea să se abată asupra po
lonezului Kowalewski. Re
prezentatul nostru s-a lăsat 
dominat, preferind să contre
ze din cînd In cînd, de la 
distantă. Spectrul înfrîngerii 
lui Bumb s-a accentuat în 
rundul doi cînd, recepționlnd 
un croșeu de dreapta la cap, 
boxerul român a fost numă
rat. Din acest moment, însă, 
pe ring a existat un singur 
boxer și acesta a fost Bumb. 
El a declanșat o serie de 
atacuri în mare viteză, obli- 
gîndu-1 pe Kowalewski să 
bată în retragere. Bumb sim
te că adversarul e fragil la 
stomac și punctează des și 
foarte decis. Polonezul estă 
numărat, dar imediat Bumb 
primește un just avertisment 
din partea arbitrului Rasch 
(R. D. Germană) pentru lo
vituri cu mănușa deschisă. 
Boxerul nostru nu mai pu

tea fi însă oprit din vijelioa
sele sale atacuri. Kowalewski 
încearcă disperat să evite 
contactul cu adversarul, dar 
nu reușește. El recepționează
— în continuare — serii dure 
la plex și figură, abia mai 
ținîndu-se Pe picioare. Gale
ria poloneză, care în prima 
repriză își încurajase frene
tic favoritul amuțește cînd 
Kowalewski este numărat 
din nou. Prosopul antreno
rului îl salvează pe pugilis- 
tul polonez de la un K.O. 
inevitabil.

Un meci toarte greu a 
avut aseară mijlociul nostru 
Ion Iile. Advesarul său, bul
garul Metodiev, a luptat cu 
multă ardoare pentru vic
torie și a obținut-o, ce e 
drept cu prețul unei mari 
risipe de energie. O mare 
surpriză s-a înregistrat la ca
tegoria semigrea, în întîlni- 
rea dintre Babarîka (U.R.S.S.)
— considerat o mare speran
ță a boxului din țara sa — 
și Sachse (R. D. Germană). 
Pugilistul sovietic, victorios

în meciurile susținute în 
S.U.A. și Canada, a început 
meciul foarte rapid. O serie 
de 3—4 lovituri scurte l-a 
expediat pe Sachse la podea. 
Spre surprinderea generală, 
din rundul II Sachse a pre
luat total inițiativa, lovind 
cu mare precizie și purtîn- 
du-1 pe Babarîka pin colțu
rile ringului ! Victorios la 
puncte — Sachse.

Ora tîrzie la care transmit 
nu-mi permite decît să dau 
rezultatele obținute de cei
lalți doi boxeri români care 
au evoluat în această seară, 
urmînd ca mîine să revin cu 
amănunte : Ivan Vasile b. p. 
Witek (Polonia) și Marin 
Dumitrașcu b. p. Simt (Un
garia).

Miercuri vor intra în focul, 
întrecerilor următorii boxeri 
români : Șt. Boboc — Kos- 
tadinov (Bulgaria), A. Mo- 
raru — Forster (R. D. Ger
mană), N. Păpălău — Zai- 
țev (U.R.S.S.), I. Gydrffl — 
Kalfas (Polonia).

Tiparul I.P. „Informația*, sts. Brezeianu nr. 23—25, București

Laver „liftează* !

1947 : Alex J any (Fran
ța)—înot ; 1948 : Fanny
Blankers—Koen (Olanda)— 
atletism ; 1949 : Emil Zaio- 
pek (Cehoslovacia)—Atle
tism ; 1950 : Bob Mathias
(S.U.A.)—atletism ; 1951 :
Emil Zatopek (Cehoslova
cia)—atletism ; 1952 : Emil
Zatopek (Cehoslovacia)— 
atletism ; 1953 : Fausto
Coppi (Italia) — ciclism ; 
1954 : Roger Bannister (An
glia)—atletism ; 1955 : San
dor Iharos (Ungaria) — 
atletism ; 1956 : Vladimir
Kuț (U.R.S.S.)—atletism ; 
1957 : Vladimir Kuj (URSS) 
— atletism; 1958: Herb El
liot (Australia)—atletism ;
1959 :Vladimir Kuznețov 
(U.R.S.S.)—atletism ; 1960 :
Wilma Rudolph (S.U.A.)— 
atletism ; 1961 : Valeri
Brumei (U.R.S.S.)—atle

tism ; 1962 : Valeri Brumei 
(U.R.S.S.)—atletism ; 1963 ;

Valeri Brumei (U.R.S.S.)— 
atletism ; 1964 : Don Schol- 
lander (S.U.A.) — înot ;
1965 : Ron Clarke (Austra
lia) — atletism ; 1966 : Jim 
Ryun (S.U.A)—atletism ; 
1967 : Jim Ryun (S.U.A.)— 
atletism : 1968 : Bob Bea
mon (S.U.A.)—atletism și 
Vera Ceaslavska (Cehoslo
vacia)—gimnastică ; 1969 :
Eddy Merckx (Belgia) și 
Liesel Westermann (R.F.G).- 
atletism.

permitem a fi malițioși, men- 
ționînd prezența insolită a 
brunei Peggy Fleming în cla
samentul ziarului B.T. din Co
penhaga care a uitat, proba
bil, că această „zină a gheții" 
a terminat încă de anul trecut 
aparițiile in concursuri...

Ceea ce nu este numai o 
poantă de încheiere a aces
tor rinduri, ci și o indicație 
a felului cum trebuie aprecia
tă, in fond, o asemenea anche
tă internațională, fiș ea și în 
rindul specialiștilor.

PE 28
ANGLIA
„World Sports", Londra
1. Rod Laver, 2. Jakie Stewart, 

3. Pancho Gonzales 
Balzer, 2. Petra 
Board.

AUSTRALIA
.The Herald".
1. Rod Laver,

1.
Vogt. 3.

Karln 
Lilian

Ci-greutate, sovietica Nadejda 
jova, de șase ori prima in cla
samentele ziarelor. Westermann 
s-a arătat, în schimb, mai 
constantă în preferințele spe
cialiștilor, care au punctat-o 
de 16 ori în total.

FOARTE APROAPE DE 
PRONOSTICUL IDEAL

Ca totdeauna în 
anchete-plebiscit, in __ _
câtuirii clasamentului propriu- 
zis se desfășoară o competiție 
paralelă, cea a pronosticurilor 
celor mai exacte. Care redac
ție a indicat ordinea finală a 
clasamentului 
I.S.K. ? Răspunsul — 
puteți să-l verificați

asemenea 
afara al-

alcătuit
așa

Și

f *

de 
cum 
dv.,

;;

Melbourne
2. Jackie Ste

wart. 3. Ruben Olivares - 1. Pam 
Kilborn, 2. Lilian Board.

AUSTRIA
„Oberosterrelchlsche 

ten“, Linz
1. Eddy Merckx, 2.

3. Karl Schranz — 1. 
kop, 2. Gertrud Gabi, 3. Liesel 
Westermann.

BELGIA
wLes Sports*, Bruxelles
1. Rod Laver. 2. Jackie Stewart, 

3. Eddy Merckx — 1. Nicole
Duclos. 2. Gertrud Gabi, 3. Deb
bie Meyer. •

BULGARIA 0
„Rabotnicesko delo*, Sotia
1. Karl Schranz, a. Mike Bur

ton. 3. Waldemar Baszanowski — 
1. Nadejda Cijova, 2. Maria Ghi- 
gova. 3. Liesl Prokop.

CEHOSLOVACIA
.Ceskoslo vensky sport*,
1. Eddy 

Matthes. 3.

Nachricb-

Rod Laver, 
Liesl Pro-

Merckx. 2. 
Rod Laver

Praga 
Roland 
1. Na-

x ■- Ba

» ,

■.

Cu fantasticul ei record 
Nadejda Cijova

de 20,43 m, atleta sovietică
a intrat in istorie.

oonsultînd tabelele alăturate — 
este simplu : nici una !

Intr-adevăr, nimeni dintre 
specialiști n-a văzut, de pU- 
dă, această ordine, la bărbați : 
Merckx, Laver, Stewart. Sint, 
însă, incontestabil, numele care 
au circulat cel mai mult in 
clasamente. Aceeași situație la 
feminin.

Din acest punct de vedere, 
clasamentele Înaintate de zia
rul „Sportul" sînt dintre cele 
mai inspirate. Redacția noas
tră a clasat în ordine exactă 
pe primii doi „evadați” ai ta
belei masculine și toate nu
mele indicate, atît la bărbați 
cît și la femei, figurează pe 
lista de onoare 
locuri. Ceea ce 
un punct bun 1

La capitolul

dejda Cijova, 2. Liesl Prokop, 
3. Nlcole Duclos.

DANEMARCA 
»B. T. Tagbladet",
1. Eddy Merckx, 2.

3. Anatoli Bondarciuk ..___
ble Meyer, 2. Peggy Fleming.

R. F. a GERMANIEI 
.Sport-IUustrlerte", Milnchen 
1. Karl Schranz, 2. Eddy Merckx,

Copenhaga 
Rod Laver,
- 1. Deb-

a primelor 10 
este, desigur,

curiozități, ne

DUcul ei zboară peste pranifa celor 60 metri-

CELE MAI BUNE
1. Liesel Westermann (R. F. a Germaniei), atletism,
2. Liesl Prokop (Austria), atletism,
3. Debbie Meyer (S.U.A.), înot,
4. Nadejda Cijova (U.R.S.S.), atletism,
5. Nicole Duclos (Franța), atletism,
6. Lilian Board (Marea Britanie), atletism,
7. —8. Karin Balzer (R. D. Germanâ), atletism,
7.—8. Gabriele Wetzko (R. D. Germanâ), înot,
9. Gaby Seyfert (R. D. Germanâ), patinaj,

10.—11. Gertrud Gabl (Austria), schi,
10.—11. Ann Haydon-Jones (Marea Britanie), tenis,
12.—13. Margitta Giimmel (R. D. Germanâ), atletism ,
12.—13. Pamela Kilborn (Australia), atletism,

DE BULETINE...
3. Bill Toomey — 1. Liesl Pro
kop, 2.Liesel Westermann, 3. Na
dejda Cijova.

ELVEȚIA
„Sport". ZUrlch
1. Pels, 2. Rod Laver. 3. Eddy 

Merckx .
Debbie Meyer, 
mann.

FINLANDA
„Uusl Suomi",
1. Kaarlo Kangasnieml, 2. Rod 

Laver, 3. Eddy Merckx — 1. Ann 
Jones, 2. Liesel Westermann, 
3. Heide Rosendahl.

FRANȚA
„L’Equlpe", Paris
1. Eddy Merckx, 2. Pelă, 3. Rod 

Laver — 1. Debbie Meyer, 2. Ni
cole Duclos, 3. Liesl Prokop.

HONG KONG
„Wah Kiu Yat Po", Hong Kong
1. Hans Fassnacht. 2. Rod La

ver. 3. Derek Clayton — 1. Deb
bie Meyer. 2. Liesel Westermann, 
3. Liesl Prokop.

ISLANDA
„Althydubladid", Reykjavik

Jorma Kinnunen, 2. Hans 
3. Anatoli Bondar- 
Nadejda Cijova. 2. 

Meyer, 3. Liesel Wes-

1. Liesl Prokop, 2. 
“ Liesel Wefter-3.

Helsinki

2.1.
Fassnacht, 
ciuk — 1.
Debbie 
termann.

ISRAEL
„Maariv*, Tel Aviv
1. Eddy Merckx, 2. Rod Laver, 

3. Jorma Kinnunen — 1. Nadejda 
Cijova. 2. Liesel Westermann, 
3. Karen Muir.

ITALIA
«Corriere
1. Hans 

Merckx. 3. 
briei 
mann.

IUGOSLAVIA
„Sportske novosti*,
1. Eddy Merckx. 2.

3. Roland Matthes — 
Cijova. 2. Liesel 
3. Duclos, Besson.

LUXEMBURG
„Revue Letzeburger Sport*, 

Luxemburg
1. Jackie 

Merckx, 3. 
1. Nicole 
Meyer, 3.

NOUA ZEELANDA 
„Sport-Post*, Wellington 
1. Viktor Saneev, 2. Rod Laver,

3. Jackie Stewart - 1. Margitta 
Gummel. 2. Liesel Westermann, 
3. Karin Balzer.

NORVEGIA
„Aftenposten*, Oslo
1. Dag Fornaess, 2. Kaarlo Kan

gasniemi. 3. Mark Spitz - 1. 
Debbie Meyer, 2. Liesl Prokop, 
3. Lilian Board.

OLANDA
„Sport en Sportwereld*, Ams

terdam
1. Eddy Merckx, 2. Dag For

naess, 3. Rod Laver - 1. Nicole 
Duclos, 2. Jaroslava Jehlihova, 
3. Liesl Prokop.

ROMANIA
„Sportul*, București
1. Eddy Merckx, 2 Rod Laver,

3. Anatoli Bondarciuk, 4. Jackie 
Stewart. 5. W. Baszanowski — 
1. Gabriele Seyfert, 3. Nadejda 
Cijova, 3. Liesel Westermann.

SUEDIA
„Svenska Dagbladet*, Stockholm 
1. Eddy

3. Anatoli 
Board, 2. 
Jones.

SPANIA
„Dicen*,
1. Eddy

I. Mike

dello Sport*, Roma
Fassnacht, 2. Eddy 
Rod Laver — 1. Ga- 

Wetzko, 2. Liesel Wester- 
3. Liesl Prokop.

Zagreb
Rod Laver, 
1. Nadejda 

Westermann,

Stewart. 2. Eddy 
Hans Fassnacht — 

Duclos, 2. Debbie 
Liesel Westermann.

4.

Merckx, 3. Rod Laver, 
Bondarduk - 1. Lilian 
Nicole Duclos, 3. Ann

Barcelona
Merckx, 2. Rod Laver, 
Burton - 1. Debbie

.41

29
26
22
21.5
15.5
7
5.5
5.5
4.5
4
4
3
3

P- 
P- 
P 
P-
P- 
P-
P- 
P- 
p. 
P-
P- 
P- 
P-

Wetzko, KMeyer, 2. Gabriele 
Nicole Duclos.

S. U. A.
„Sports Illustrated",
1. John Carlos, 2.__

3. Anatoli Bondarduk — ...____
Prokop, 2. Liesel Westermann, 
3. Karin Balzer.

THAILANDA
„Chao Thai", Bangkok
1. Rod Laver, 2. Eddy Merckx, 

3. Jackie Stewart — 1. Liesel Wes
termann, 2. Liesl Prokop. 3. 
Gaby Seyfert.

TURCIA
„Terdlman", Istanbul
1. Eddy Merckx, 2. John Pennel, 

3. Jorma Kinnunen — 1. Liesel 
Westermann, 2. Barbara Ferrel, 
3. Heide Rosendahl.

UNGARIA
„Nepsport", Budapesta
1. Andras Balczo, 

Bondarduk, 3. Hans 
1. Liesl Prokop. 2. 
termann, 3. Nadejda

U.R.S.S.
„Sovietski Sport",
1. W. Baszanowski _. 

Bondarduk, 3. Pele - 1. Nadejda 
Cijova, 2. Elena Novikova, 3. 
Balzer/Seyfert.

New
Gary

1.

YorH 
Hali, 
Lies!

2. Anatoli 
Fassnacht — 
Liesel Wes- 
Cljova.

Moscova
2. Anatoli

TREN CU SUPORTERI
INCENDIAT!

BUENOS AIRES, 9. — Me
ciurile de fotbal au provocat 
noi incidente în Argentina. 
Suporteri ai clubului Gim- 
nasia La Plata (învinsă cu 
3—1 de echipa Argentinos Ju
niors) i-au atacat pe simpa- 
tizanții echipei victorioase și 
au incendiat un vagon al 
trenului cu care aceștia se 
întorceau spre casă.

HOCHflȘTII SOVIETICI
4 ^ÎNVINȘI

MOSCOVA, 9 (Agerpres). — 
Turneul internațional de ho
chei pe gheață de ia Mos
cova a fost cîștigat de re
prezentativa U.R.S.S., care a 
terminat competiția neînvinsă 
(patru victorii și un meci 
egal). Tn ultimul meci, ho- 
cheiștii sovietici au întrecut 
cu 6—2 (1—0, 4—1, 1—1) se
lecționata Suediei. Au marcat 
Mihailov (3), Malțev, Kuzkin, 
Gusev și respectiv Granholm 
și Svedberg.

Echipa Cehoslovaciei a în- 
tîlnit formația Finlandei pe 
care a întrecut-o cu scorul 
de 10—3 (3—1, 2—1, 5—1). 
................................  auPunctele învingătorilor 
fost înscrise de Glinka (2), 
Nedomanski (2), Mahac (2),
A. Holik, J. Holik, Farda 
Horesovski.

Iată clasamentul final 
turneului i 1. U.R.S.S. — 
puncte ; 2. Canada — 7 p; 
Cehoslovacia — 6 p; 4. Sue
dia — 4 p; 5. Finlanda — 
2 p; 6. R. D. Germană — 
2 p.

«1
9

3.

Trimisul nostru special la Berna, CĂLIN ANTONESCU, transmite:

ROMANIA-ELVEȚIA 22-10 (11-4)
BERNA, 9 (prin telefon). — Peste 3 000 de spec

tatori au aplaudat o victorie clară șl facilă obți
nută de handbaliștli noștri, care, tn finalul tnttl- 
nirii, și-au permis chiar momente de demonstra
ție. Raportlnd, Insă, jocul echipei noastre la va
loarea adversarului este necesar să subliniem că 
selecfionata română s-a comportat, totuși, sub nl-

velul el obișnuit. Au Înscris : Gruia (t), Samungl 
(5), Popescu (3), Chiclt (3), Oțelea, Goran, Ucu, 
Gațu șl Moldovan șl. respectiv, Rudolf (2), Claus 
(2), Santini, Kron, Wagner, Gygax, Notter șl 
Aeschbach. Au arbitrat corect Otto Falk și Lud
wig Luts (R. F. a Germaniei).


