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i Miercuri. 10 decembrie a.c.. 
au început lucrările Plena
rei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. 

Plenara are la ordinea 
de zi:

1. Proiectul 
al economiei 
nul 1970.

2. Proiectul 
stat pe anul

3. Propuneri cu privire 
majorarea pensiilor 
cooperatori.

4. Organizarea și 
narea comisiilor pe 
la C.C. al P.C.R. și 
nele locale de partid.

5. îmbunătățirea consultării 
și informării activului 
partid, a comuniștilor și ce
lorlalți oameni ai muncii 
supra activității organelor 
partid și de stat, asupra po
liticii interne și internațio-

funcțio- 
probleme 
la orga-

<le

a- 
de

nale a partidului și guvernu
lui.

6. Informare privind desfă
șurarea intilnirii conducăto
rilor de partid și de stat din 
țările socialiste, care a avut 
loc la Moscova în zilele de 
3—4 decembrie a.c.

La lucrările plenarei par
ticipă ca invitați membri ai 
Consiliului dc Stat al Repu
blicii Socialiste România, pre
ședinți ai Comisiilor perma
nente ale Marii Adunări Na
ționale, miniștri și șefi ai 
instituțiilor centrale de stat, 
secretari ai comitetelor ju
dețene de partid și prim-vi- 
cepreședinți ai consiliilor 
populare județene, membri ai 
Colegiului central de partid, 
șefi ai secțiilor C.C. al P.C.R., 
redactori șefi ai presei cen
trale.

26 CAMPIONATE MONDIALE
Șl 32 CAMPIONATE EUROPENE

VOR NUMĂRĂ PRINTRE PARTICIPANT!9

PE SPORTIVII ROMANI
Două campionate mondiale in România 

hochei (B și C), micromodele.
29 campionate balcanice

■■■■
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P entru cele mai multe discipline sportive anul
R tițional 1969 s-a terminat.
Cluburile și federațiile iși pregătesc bilanțul anual al 

activității și, in același timp, iși definitivează caienăare'.e 
competițiilor interne și internaționale pentru anul ctitor. 
Este o perioadă in care bilanțul și pers/iectiva se împle
tesc, acțiunile viitoare trebuind să se stabilească din vre
me. Mai multe federații internaționale au organizat con
grese pentru elaborarea calendarului internațional pe anul 
1970. Altele și-l întocmesc prin corespondență cu fede-ațiile 
naționale.

Se poate spune că planificarea anuală șt de perspectivă 
a competițiilor sportive interne și rnternațioKale este o me-

corn pe-

todă folosită aproape în toate țările și sporturile. Aceasta j
este ~6~planificare a bucuriei întrecerilor Intre prieteni, în
treceri care înlesnesc noi cunoștințe, care contribuie la 
menținerea unui climat favorabil păcii.

români vor a- 
și în ceilalți 

întreceri 
din 
ță- 
din

Sportivii 
vea, ca 

ani, numeroase 
prietenești cu sportivii 
țările vecine, din toate 
rile socialiste, precum și 
multe alte țări.

Pe baza înțelegerilor 
recte, echipele și sportivii 
mâni se vor întrece, anul 
itor, cu reprezentanții a 
de țări.

în cadrul celor 26 campio
nate mondiale la care vor 
lua parte, ei se vor întîlni, 
în mod practic, cu sportivi

di- 
ro- 
vi-
49

din toate continentele. Ase
menea prilejuri sint printre 
altele, campionatele mondia
le de : gimnastică, ce vor a- 
vea loc în luna octombrie 
în Iugoslavia ; caiac-canoe, 
în luna august. în Danemar
ca ; handbal masculin, în 
Franța, între 22 februarie —

I. PĂUN
șeful Secției internaționale a 
Consiliului Național pentru E- 

ducațle Fizică și Sport

(Continuare în pag. a 4 a)
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„Așa se împachetează

Astăzi dimineață urmează 
să părăsească țara, plecînd 
în Franța, echipa de rugby 
a României care va 
duminică, la Tarbcs, 
rea cu Franța eontind 
ediția 1969—1970 a
Națiunilor — F.I.R.A.". Lo-

susține, 
întilni- 
pentru 
„Cupei

HALTEROFILI ROMANI
iN FRANȚA

în cursul 
urmează să

va

dimineții de azi 
plece, pe calea 

aerului, în Franța, un lot de 
halterofili români care
participa la 13 decembrie la 
un turneu triunghiular împreu
nă cu echipele Franței ți Po
loniei. La 17 decembrie, va 
avea loc o intilnrre Fran*a  — 
România. Din lot fac porte 
Z. Fiat, V. Bâdescu, F. Balaș, 
V. Tudor, Șt. Pintilie și M. 
Cristea.

In pag. a 3-a

A fost semnat
actul de naștere
al
r o
d e

bicicletei
m â n e ș t i
semicurse

e g a s 20“

PRIMELE CAMPIONATE REPUBLICANE DE JUDO
După două luni de febră com- 

petițională, generată de etapele 
județene și zonale ale campio
natului național individual al 
seniorilor la judo, sîmbătă și 
duminică se va desfășura ultimul 
act al acestei competiții —- prima 
din istoria întrecerilor — finalele 
republicane.

Programate la Timișoara, fina
lele reunesc la startul ior 48 dg 
Judoka — cite 8 la flecare cate
gorie de greutate — sportivi an-

gajați în dubla luptă pentru cele 
C titluri de campioni naționali și 
pentru cel de campion absolut 
al României.

In dimineața primei zile a în
trecerilor sînt programate sfertu
rile de finală și semifinalele, 
urmînd ca după-amiază să se 
desfășoare recalificările (o sansă 
acordată învinșilor din primele 
tururi pentru a continua lupta), 
semifinalele și finalele întreceri
lor. Așa că. fiecare aspirant la 
un titlu republican va avea de 
disputat 5 partide, timpul de

meci fiind
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ghetele" : Irimescu (dreapta) către (eventualul debutant) Rădulescu...
Foto: A. NEAGU

tul, condus de secretarul ge
neral al F.K.R.. Ion Isvora- 
nu, și însoțit de antrenorii 
Al. Teofilovici și D. Ionescu, 
precum și de dr. M. Con- 
stantinescu, cuprinde urmă
torii jucători : Dinu, Onuțu. 
Baciu, Stoica, Iorgulescu, Șer- 
ban, Țuțuianu, Poslolache. 
Ciobănel, Rășcanu. Florescu. 
Rădulescu, Nicolescu, Irimes
cu, Dragomirescu, Nica. Su- 
eiu și Marinescu. Acestora li 
se vor adăuga Demian și 
Wussek, aflați in Franța.

Astă-seară.

in „Cupa cupelor" la baschet

STEAUA ARE
PRIMA SANSA

IN MECIUL CU
M.T.V. 1846 GIESSEN

Din nou • seară de bas
chet. De aslâ-daiâ. prota
goniste siat echipele Șicana 
și M.T.V. 1846 Giessen 
iR.F.G.) care se intilnesc. 
de la ora 18.45. in sala lio- 
reasea. in cadrul turului 
inaugural al celei de a pa
tra ediții a .Canei cupe
lor”. Avind de recuperat un 
singur punct (sâptămina 
trecută, la Giessen, au pier
dut cu 84—85). steliștii au 
convinserra că se vor cali
fica in etapa următoare a 
competiției. fapt posibil 
ținind seama 
și experiența 
bucuresteni. Adversarii 
sini, după rom 
scris ant-onorul 
pescu. tineri 
ai principiilor

I
I
I

ÎNTRECERI DÎRZE - DE BUN NIVEL TEHNIC
Concursul republican de toamnă al juniorilor 

la lupte greco-romane

luptă pentru fiecare 
de 10 minute

In ziua a doua, 
(campionii naționali, 
locurilor II la 70—80—90 
de kg. și cile doi deținători al 
locurilor III la 80—90 și +93 de 
kg.) vor intra într-o nouă între
cere, cea pentru titlul de campi
on la toate categoriile. Compe
tiția va „obliga" pe fiecare preten
dent la acest mult dorit galon, la 
cîte 4 meciuri, durata partideloi 
fiind, în cazul de fată, de cite 
6 minute.

Din Informațiile primite de la 
cluburile și asociațiile sportive 
din țară, toți cei 48 de judoka 
care urmează să facă vineri de
plasarea spre sediul finalelor 
(Timișoara) au efectuat intense 
pregătiri. Numele multor judoka 
ne dau girul unor întreceri de 
valoare. (N. Mș.)

16 sportivi 
ocupanțlt 

- și +93

PROFESOR I

fapt 
de valoarea 

sportivilor 
lor 

ni i-a de- 
Vasile Po- 
cunoscâtori 
baschetului

TIMIȘOARA, 10 (prin te
lefon). începute marți s$ara 
și continuate miercuri dimi
neața, tururile finale ale 
•nncursului republican de 
toamnă al juniorilor, la lup
te greco-romane, au oferit 
celor prezenți la hala de 
sport întreceri viu disputate. 
Sportivii calificați pentru ul
timele concursuri au etalat 
o variată gamă de procedee 
tehnice, finalizate cu multă 
siguranță.

Iată 
mici : 
(C.S.O. 
52 
dea), 56 
pid Bucurcș

Codreanu (Vagonul Arad). 
Clasament pe asociații : 1.
Snergia Constanța 20 p, 2. 
Rapid București șl A.S.M.T. 
Lugoj 14 p, 3. Steagul roșu 
Brașov 13 p.
P. ARCAN și ȘT. MARTON 

corespondenți

i

SCRIMERII PE

CUPA SPfRANIELOR”n
Sfîrșitul 

lncide cu — _ _.
stirnește mult interes In lumea 
tinerilor scrimeri — finala „Cupei 
speranțelor**,  la toate probele.

Competiția, programată in Ca
pitală sîmbătă și duminică, va 
fi găzduită de sala de sport din

acestei sâptâmini co
lin eveniment care

cîștigătorii :
48 kg — I-

juniori 
Dulică 

____  Cîmnu’ung Muscel), 
i2 _ N. Varga (Crișul Ora

ri. Mizileanu (Ra- 
_____ — cel mai 

tehnic concurent al finalelor, 
60 — Gh. Dinu (C.S.O. Pi
tești). 65 — G. Botez (C.F.R. 
Timișoara), 70 —
(Vagonul Arad). 75 
Tîmpescu (Dinamo 
81 — V. Găureanu 
Cluj), 87 — M.

E. Mag 
— R. 
Bacău). 
(C.S.M. 

viuj,. o. - -- Iordache
(Progresul București), +£■ — 
Fl. Munteanu (C.S.O. Pi
tești). Clasament pe asocia
ții • 1 Progresul București
22 p. 2. C S.O. Pitești 16 p, 
3. Rapid București 16 p. Ju
niori mari (în ordinea cate
goriilor) : G. Nica (Rapid 
Buc.). T. Horvath (A.S.M.T, 
Lugoj), Al. Szabo (Crișul O- 
radea), N. Bomboș (Steagul 
roșu Brașov), M. Mincu 
(C.S.O. Slatina), A. Popa (Di
namo Bacău), Gh. Pădureanu 
(Energia Constanța), L. Eizic 
(IPROFIL Rădîuți), I. Moca- 
nu (Energia Constanța) și R.

Pe ansamblul mișcării noas
tre sportive se resimte necesi
tatea ameliorării randamen
tului muncii de educație. Mo
dul anterior de abordare, in
terpretare și tratare a proble
mei educației sportivilor s-a 
dovedit, in pofida unor oare- 
cari rezultate, insuficient acor
dat la toate datele ce trebuiau 
inventariate și urmărite in per
manenta lor intercondiționare.

In concepția noastră, sporti
vul de performanță îndeplinește 
o activitate voluntară de pe 
urma căreia dobindește noto
rietate și un status social. Fo
rurile responsabile și conducă
torii nu dețin mijloace ferme, 
unele cu paloare juridică, pen
tru întreținerea unui viabil 
simf al datoriei, în echilibru 
cu latura drepturilor. La noi, 
se încearcă stabilirea unor 
comunicații între conștiința co
lectivă și cea individuală, ope- 
rindu-se cu principii proprii 
societății socialiste, care vizea
ză, în primul Tind, puterea de

xt de la antrenamentul Jucătorilor de baschet 
echipa M.T.V. IMS GIESSEN desfășurat aseară 

in sala Flor»*iso
Foto S N. DRAGOȘ

m^r». Kr inră lipsiți de 
rutina partidelor grele. >u 
trebuie uitat, insă, că din 
lotul vest - germanii»- r lac 
parte doi dintre remponcn- 
tii reprezentat n ei care a 
învins ta Paris, in cadrul 
Cupei națiunilor*,  scle-ție 

nata Poloniei.
In întrecerea de astăzi 

vor fi folosite următoarele 
lotori : STEAVA : Tarău 
(nr. 4). Mmlescu (5). Xo- 
sievici (6). Savu (7). Inmic 
(8). Gheorghe (91. Popa (16). 
Dimancea (11). Xieoleseu 
(12). Oczelak (13). Cunor 
(15) ; M.T.V. : Wigand (4). 
Peters (5). Kart (6). Kienast 
(7). Hcss (8). Stramm (9). 
JungnickeI (16). l’knitzer 
(11). Rocder (12), Dori (13),

Geschwindner (14). Decker 
(15). Arbitri : H. Topuzoglu 
(Turcia). A. Zaif (Israel).

in deschidere, dc la ora 
46. an loc meciurile 
■— Aoința București și 
— _C" Cluj (divizia 
colină A). In cadrul 
iciași competiții, tot astăzi 
au loc jocurile Rapid — Po
litehnica București (sala 
Gi o Iești, ora 17) și Politeh
nica Galați — Politehnica 
Brasov.

IEFS 
ICHF
mas- 
aee-

D1XA.MO
JOACA ASTA-SEARA 

LA MALINES
La Malines, astă-seară, are 

loc relurul intilnirii Racing 
Bell — Dinamo București 
in cadrul C.C.E. In tur, 
95—73 pentru belgieni.

RODICA PETRUICĂ 
1: 22,2 LA 100 m BRAS

Peste 100 de înotători au 
luat startul la Reșița in în
trecerile fazei pe municipiu 
a „Cupei speranțelor". Iată 
citcva dintre cele mai bune 
rezultate :

Rodi ca Petruică 1222 la 
100 m bras : Siegrid Slecian 
1:16,1 la 100 m delfin ; D. 
IVetterneck 4:542 la 400 m 
liber ; Ioana Sporea 1212 la

PLANȘETA

11 ULTIMUL LI ACI
Tineretului. 
pe probe : 
MO - f.o-

incint*  ștrandului
Iată ți programul 
Sîmbătă. d*  la or*  

ret*  băiet: si spadă.
Duminică de la ora 

retă fete si sabie.
Reamintim că la întreceri par 

ticipă selecționate de orașe.

100 m spate ; Mircea Biclc- 
șan 1:16.7 la 100 m delfin : 
Julieta Mirosu 1:30.1 la 100 m 
bras ; Edith Fuel 35,6 la 59 
m liber și Judit Huniadi 45,6 
la 50 m spate.

In același concurs au evo
luat și cițiva dintre înotăto
rii fruntași ai secțiilor reși- 
țene : M. Hohoiu 64.8 la 100 
m spate ; Eugen Aimer 429.1 
la 400 m liber ; Daniela Co- 
rolu 5:07,1 la 400 m liber; 
Eugen Strempel 1:14.0 Ia 100 

bras ; Doina Litareț 128.0 
100 m bras.

A, RVDEANC,

m
U

coresp.

clișeu, RodicaIn
una din favoritele 
de bras la ..Cupa

ior-

Petruică, 
curselor 

speranțe-

I
I
I
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DL CEI ȘAPTE ANI DE-ACASA
înțelegere, de discernămint, de 
atașament liber consimțit la 
toate rigorile activității sporti
ve de performantă. Existența 
unor idei și utilizarea unor 
mijloace stereotipe. plate, care 
nu reprezintă nici pe departe

amabilitatea să participe spe
cialiști apropiafi de fenomenal 
sportiv, apartinind unor dome
nii corelate intens 
ducației: cont. dr.
— vicepreședinte

cu tema e- 
Emil Ghibu 

__ _______  al CNEFS, 
conf. dr. Ovidiu Bâdina — di-

I
fi

p I
I

robabil că nimeni nu ar 
putut-o spune cu mai mulîă 
căldură, mai multă justețe și 
mai temeinic, decit dascălul 
Virgil Roșală. Ne și mirăm 
de ce revistele de specialitate

nu ou continuat seria de povețe către 
.tinărul profesor de educație fizică, 
atît de convingătoare pentru sufletul 
adesea singuratic și neajutorat al
absolventului trezit fără busolă în
■oceanul pedagogiei.

Onoarea de o fi profesor de educație 
fizico nu este o vorbă goală, nici gra
tuită, născocită doar pentru a zgîndări 
■orgolii deșarte. în efortul unanim și 
cu sens unic al cadrelor didactice de 
a forma un tineret armonios dezvol
tat, rolul profesorului de gimnastică 
(cum i se mai spune în virtutea unei 
vechi obișnuințe) nu este cu nimic mai 
prejos. Plămădirea acelui aluat com
plicat și capricios care este trupul co
pilului și adolescentului — iată o sar
cină nobilă pe care profesorul de 
educație fizică și-o asumă cu senti
mentul unui apostolat de loc inferior 
altor genuri de instruire.

în perimetrul unei școli, profesori 
de toate materiile și de toate gradele 
se străduiesc să inculce elevilor sumo 
de cunoștințe (literare, istorice, geogra
fice, matematice, lingvistice etc.) abso
lut necesare pentru a trimite în viată 
o generație cultivată, bine oregătită 
țub raport intelectual. Dar dacă po
vara aceasta, nobilă fără îndoială, a 
educației spirituale, o poartă, într-o 

J școală, 
dificultatea

revine unui singur 
aceasta singularizată 
fesorului de educație 
de inferioritate, un 
cere se va debarasa 
in considerare propria sa misiune.

Si-aooi, uităm adesea că profesorul 
de educație fizică nu clădește numai 
organisme sănătoase, numai munți de 
mușchi, numai țipi vînjoși și îndemî- 
natici. El este, în același timp, for
mator de caractere. în sala de gim
nastică și pe terenul de sport, în 
aceste gimnazii si palestre moderne, 
care mărginesc centrele de cultură ge
nerală și de știință spirituală, aici se 
pregătește și formația morală a viitoa
relor generații. Participarea mușchilor 
—- dacă ar fi să simplificăm — la 
această operă, în uzina de forță vitală 
pe care o conduce profesorul de 
educație fizică, nu poate fi decit ono
rantă. „Armonia mașinii umane, suavul 
echilibru dintre spirit si trup" — cum 
spunea Coubertin — nu se Doate ob
ține fără colaborarea creatorului de 
caractere care este profesorul de sport.

Tinere absolvent de I.E.F.S., 
profesor de educație fizică, 
te-te cu înălțimea acestor 
încearcă să fii demn de ele, 
te cu ele și câlouzește-ți 
după ele, cu convingerea că

I singură 
apoi d

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

o searnă de dascăli, 
educației coroorale 

mentor. Postura 
poate crea pro- 
fizică o senzație 

fals complex de 
doar luînd serios

tinere 
obișnuies- 
adevoruri, 
mindreșle- 
aclivitatea 
astfel vei 

fi respectat si încurajat în îndeplinirea 
misiunii căreia te-ai dedicat I Iar dacă 
— prin excepție — nu vei găsi înțele
gere, 
școlii 
zierul 
de a 
nu se 
ține la lumină 
conținut.

cere permisiunea directorului 
să afișezi acest arlicol la avi- 
cancelariei. Pentru că onoarea 
fi profesor de educație fizică 
tăinuiește, ci se ține și se sus- 

prin însuși adevărul

I
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Victor BANCIULESCU

PRIMUL JOC AL HANDBALISTELOR
NOASTRE ÎN R. D. GERMANA

cercetători știi 
pentru proble 
Nicolae Sotir 
rit: Petre SU 
nor; Ionel D imbâ — mnes'ra 
emerit al sportului. Octavian 
Vintilă — maestru al sportulm.

Participantii au fost rugați 
in descb.ide'e să abordeze o 
problematică la'gi. cuprinziua 
printre altele aspecte referi
toare la educația și comporta
rea sportivilor in viața sociali, 
in activitatea productivă, in 
antrenamente si concursuri, 
deoarece a sosit vremea să re
flectăm la conceptul de edu
cație, ținind cont de toate ele
mentele de ordin sportiv, so
cial și material, să medităm 
la condițiile sportivului de per
formanță de pe poziția necesi
tății integrării lui in comple
xitatea societății moderne.

ele

unor domenii diferitePersonalități aparținind
propun o nouă viziune despre educația 

sportivilor

un răspuns la toate problemele 
de ordin educativ, prezente in 
aria sportului, in genere, și 
cu precădere in zona sportului 
de performantă au determinat 
redacția ziarului nostru și sec
ția de propagandă a CNEFS 
să organizeze o dezbatere pe 
această temă.

Au fost invitați și au avut

rectorul Centrului de cerce
tări pentru problemele tinere
tului ; prof. dr. Paul Popes- 
cu-Neveanu — de la catedra 
de psihologie a Universității 
din București; prof. dr. docent 
Gheorghe Dumitrescu — de la 
catedra de pedagogie a Univer
sității din București; Petre 
Datculescu și Cătălin Mamaii —

Romulus BALABAH
(Continuare in pOQ- o 2-a)

BERLIN. 10 (prin telex). 
In orașul Ronneburg (RDG) 
reprezentativa feminină de 
handbal a României a sus
ținui prima ei partidă in 
compania selecționatei R. D. 
Germane. După un joc 
spectaculos, gazdele au ter
minal învingătoare eu sco
rul de 17—11 (10—5). l’rmâ-

torul joc al handbalistelor 
românce este programat 
pentru tineri, tot in compa
nia naționalei R. D. Ger
mane.

• feri. Ia I.ondra, in meci 
amical de fotbal : Anglia — 
Portugalia 1—0 (1—0).

TRAGERE LA SORTI IN COMPETIȚIILE
FOTBALISTICE EUROPENE

Ieri a avut toc. Ia Zurich, tra
gerea la sorți pentru fixarea 
programului jocurilor din sfertu
rile de finala ale competițiilor 
fotbalistice europene inter-cluburi 
„Cupa campionilor europeni*  
.Cupa cupelor*.  Iată ordinea 
tilnirilor :

.C.C.E.*  : standard Lifege 
Leeds United, Galatasarai Istan
bul — Legia Varșovia, Celtic 
Glasgow — Flciennna. Voruărts 
Berlin — Feijencord Rotterdam ;

Șl 
in-

.Cupa cupelor*  : Levski Spar*  
lak Solia — Gornik Zabrze, A.S. 
Rom*  — Goztepe Izmir, Akade- 
mica Coimbra — Manchester City, 
Dinamo Zagreb — Schalke 04.

Meciurile din tur se vor juca 
la 4 martie, anul viitor iar re
turul la 18 martie. In caz de ba
raj. ele se vor disputa pină la 
2o martie, cind urmează să aiba 
loc. la Roma, tumătoatea tragere 
la sorți, pentru desemnarea so- 
mifiaalelor.
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_JONEL DRIMBA : Există anumite lacune de 
educație, observabile în manifestările unora 
dintre sportivii noștri. Am constatat că ele 
apar mai frecvent în interiorul ramurilor de 
sport mal puțin dezvoltate. E un fapt de ob
servație personal. Iată cum mi-1 explic. Din 
lipsa unui mare număr de sportivi valoroși și 
datorită foamei de rezultate, in aceste sectoare 
se oferă mult, se cere puțin, iar la abaterile 
de tot felul se răspunde prin concesii. în spor
turile puternice, evoluate, cum ar fi handbalul 
la noi, atmosfera e mai severă, nu se iartă 
nimic, nici celor mai talentați. Această idee 
poate fi un util punct de pornire.

_EMIL__ GHIBU_: Cele subliniate de Ionel
Drîmbă, confirmă o realitate întîlnită in toate 
loturile de sportivi români, aureolate prin re
zultate niari (caiac-canoe, lupte greco-romane, 
box, scrimă, handbal, unele probe din atle
tism, rugby). în cadrul acestor colective pro
blemele educative sînt bine rezolvate, la fel 
cu cele de instruire sportivă. Prin urmare, 
practica adeverește un principiu : LEGĂTURĂ 
INSEPARABILA DINTRE INSTRUIRE ȘI EDU
CAȚIE. Calitatea educației influențează cel 
puțin în egală măsură performanțele ca șl va
loarea metodelor de selecție și pregătire. In
disciplina, lipsa de preocupare și de calificare 
pentru munca de educație, ignorarea legăturii 
dintre activitatea sportivă și cea profesională 
etc. au condus constant la insuccese.

OVIDIU BADINA : Voi lărgi puțin sfera dez
baterii, vorbind despre contextul în care tre
buie privit sportul și sportivul. Uităm adesea 
că sportivul este un om care trăiește fntr-un 
mediu dat și il privim numai ca pe un ins 
obligat să obțină performanțe. în mod normal, 
s-ar cuveni apreciat ca specialist într-o ra
mură de activitate sportivă, dar și ca om, ca 
cetățean inclus într-un anumit context, intr-un 
sistem de relații sociale și de muncă, un in
divid ce se manifestă pe multiple planuri și, 
din această cauză, trebuie să aibă un orizont 
larg. Rupînd sportivul de contextul existenței 
sale se comite o gravă eroare.

De ce avem situații mai bune în unele ra
muri de sport și mal puțin bune în altele ? 
De ce avem multe greutăți în unele sectoare 
și mai puține în altele ? S-ar părea că diferen
țele sînt determinate de numărul celor care 
practică anumite sporturi. Cu cit numărul de 
sportivi buni într-o ramură sau alta este mai 
mic, cu atît atitudinile concesive sînt mai mari. 
Fiecare disciplină sportivă are o atmosferă 
proprie, mentalități aparte, care sînt întreținute 
— corect sau nu — de oameni supuși și ei 
aceleiași transformări. în ce loc, în ce ambianță 
și în ce mod se inițiază copiii în felurite ra
muri sportive, iată elemente care lasă uneori 
amprente puternice asupra modului lor de 
comportare nu numai pe terenul de sport, ci 
și în viață.

Se poate aminti și un alt aspect : antrenorul 
și relația dintre el și jucător, dintre el și 
echipă. După părerea mea, antrenorul trebuie . 
să fie un pedagog desăvîrșlt, un foarte bun • 
specialist, dar și un om cult. în condițiile de 
față, nu mai este suficient ca antrenorul să 
fie doar un fost jucător, un fost sportiv. Sînt 
multe alte condiții și calități ce trebuie înde
plinite. Trebuie să recunoaștem că profesia 
antrenorului este dificilă, deoarece pregătirea 
unei echipe nu admite rețete universal vala
bile. Cu sportivii trebuie desfășurată o activi
tate nuanțată, în funcție de nenumărate parti
cularități. Fiecare sportiv este o entitate aparte 
și trebuie tratat diferențiat. Din fiecare, bine 
analizat și cunoscut de către antrenor, se poate 
scoate mult mai mult decît s-ar crede la prima 
vedere.

PAUL POPESCU-NEVEANU : Există un ca
dru social și unul Imediat de organizare, care 
influențează formarea oamenilor. Uneori, ulti
mul face impresia că are o pondere mal mare. 
Nu întîmplător de cite ori se semnalează defi
ciențe într-o ramură de sport sau într-un club, 
se aduc în discuție elementele esențiale : sistem 
de organizare, regimul de lucru, competența 
specialiștilor etc.

Sportul nostru are o specificitate de cart 
trebuie ținut cont : este un sport de perfor
manță făcut cu amatori. Aici poate fi găsit 
un izvor al echivocului, al dificultăților cunos
cute. în sportul profesionist raporturile sînt 
mal dure. Există modalități juridice de regle
mentare a conduitei sportive. Există un statut, 
pe care sportivul este obligat să-1 respecte prin 
constringere.

In structura sportului nostru trebuie să găsim 
modalitatea de a trage la răspundere pe cei cu 
înclinație spre abateri. Se investește mult în 
sport. Nu contează că sumele provin de la 
Ministerul învățămîntului, al Căilor Ferate, 
sau de la alte departamente. Toți banii sînt, 
în fond, din buzunarul statului și atunci tre
buie luate toate măsurile pentru a fi chel- 
tuiți cu randament. Nu propunem neapărat 
să-i penalizăm pe sportivi. Dar trebuie găsită 
o reglementare a drepturilor acestora, cu 
efect educativ șl stimulativ. Altfel, se insti
tuie privilegiul de profitori pentru unii oameni. 
Să existe o cotă de toleranță, dar este nece
sară mult mai multă precizie decît în prezent.

In altă ordine, cred că baza de masă a spoi
tului de performanță trebuie mai mult dezvol
tată. Numai cînd ai rezerve multe îți poți per
mite să le selecționezi nu unilateral, ci pe 
multiple criterii, inclusiv de educație și cultură. 
Dacă tînărul înzestrat pentru performanță va 
fi o personalitate armonios dezvoltată, un om 
întreg la trup și la cuget, poți avea garanția 
că nu o să-și compromită dotația lui nativă.

în corespondență cu tema educației sporti
vilor cred că ar fi necesar să se procedeze 
aproximativ astfel. în echipele școlare și stu
dențești să nu fie menținuți decît cel ce-șl 
realizează sarcinile de școlaritate; iar în cele
lalte echipe vlzînd performanțe, să rămînă 
numai cei preocupați să-și asigure în paralel 
o calificare.

Am scris cîndva în ziarul «SPORTUL* * a- 
ceastă Idee : componenta intelectuală devine 
preponderentă ; altfel nu se poate rezista în 
fața unei echipe ca A.C. Milan, de pildă. Acti
vitatea sportivă nu mai este o chestiune care 
se testează doar prin dinamometru, cl o probă 
de realizare a însușirilor fizice și tehnice prin 
ingeniozități de toate felurile. Ideea e valabilă 
și pentru scrimă și pentru fotbal etc. Dacă 
ești diletant, e altceva. Dar dacă vrei să devii 
sportiv de elită, mai ales în condițiile în care 
nu declari sportul profesiune (cu toate impli
cațiile ei), fără să ai serioase preocupări pen
tru latura intelectuală devine periculos și pen
tru evoluția activității sportive și pentru spor
tivii înșiși. Ei se vor dezechilibra la un moment 
dat, în lipsa acestui suport. Există pericolul 
ca ei să nu «se mal regăsească-4, mai ales 
atunci cînd vor ieși din «circulație*  (la circa 
30 de ani), sau să devină hrăpăreți șl îngîmfați 
în etapa de activitate sportivă.

unul de performanță, este obligat la un mo
ment dat să se retragă din activitate. Apare 
un moment eritlo pentru el. Trebuie să ne În
trebăm șt să vedem ee se lntlmplă din acest 
moment cu fostul campion, eu fosta vedetă. 
Trebuie să ne Îngrijim, din vreme, ea el să 
albă, in continuare, un status social onorabil. 
Obișnuit pin» atunci să fie privit, admirat, 
recompensat, mereu obiectul atenției celor din 
jur (presă, televiziune, radio etc.) vine mo
mentul in care o serie de avantaje de ordin 
material șl moral, o serie de satisfacții legate 
de Afirmarea personalității dispar. Acest spor
tiv are o profesiune, totuși, ea nu-i poate oferi 
satisfacțiile dinainte. Do aici, consecințe pe 
plan fiziologic, material, moral, psihologic, 
bineînțeles, toate acestea Înglobate in condiția 
socială a sportivului. Iată de ce este nevoie ca 
sportivul să fie pregătit din toate punctele de 
vedere, pentru momentul retragerii iul din acti
vitatea sportivă.

REDACȚIA î Se vorbește numai despre 
educația sportivului. Dar am uitat, se pare, 
că sportul Însuși are o mare forță educa
tivă. Spiritul competitiv a denaturat tn- 
tr-attt potențialul educativ al sportivului 
incit a anihilat valorile morale existente in 
esența sportului 7 De ce oare se vorbește 
attt de insistent despre necesitatea educării 
sportivilor, cind Însăși practicarea sportu
lui ar trebui să-1 educe 7

CATALIN MAMALI t Este, intr-adevăr, evi
dentă această răsturnare a termenilor. Sportul 
a fost șl trebuie să rămlnă Întotdeauna un 
factor de Înfrumusețare morală. Rolul sportu
lui in educația morală este necesar să apară

Datorită așezării sale 
geografice, județul Harghi
ta oferă condiții optime 
pentru practicarea sportu
rilor de iarnă. Trebuie să 
amintim, de altfel, că în 
orașul reședință de județ 
— Miercurea Ciuc — există 
o echipă de hochei, „Avîn- 
tul“, bine cotată în ierar
hia internă, că de aici și-au 
luat zborul mulți schiori 
și hocheiști componenți ai 
loturilor naționale. Tocmai 
datorită așezării geografice, 
de invidiat, s-a format în 
județul Harghita un ade
vărat cult pentru practi
carea sporturilor aspre ale 
ghețil și zăpezii.

Pentru a afla cîteva a- 
mănunte în legătură cu 
stadiul actual și cu dez
voltarea ce o vor cu
noaște sporturile de iarnă 
în actualul sezon am adre
sat, recent, cîteva între
bări președintelui Consiliu
lui județean pentru edu
cație fizică și sport, ION 
FERENCZI.

• Știm că în județul dv. 
există o bună tradiție în 
practicarea sporturilor pe 
zăpadă și gheață. Inten
ționați să mențineți și să 
amplificați tradiția ?

— Există, intr-adevăr, 
bunul și sănătosul obicei 
la tineretul din județul 
Harghita (dar nu numai 
la tineret) de a practica 
sporturile la care vă re
feriți, cum ar fi patina
jul, hocheiul, coborîrile pe 
schiuri (slalomul) și sări
turile de la trambulină. In 
ceea ce privește săriturile, 
sportivii de la Miercurea 
Ciuc și Gheorghieni au o- 
cupat, anul trecut, locuri 
fruntașe in numeroase con
cursuri. De aceea ne-am 
gindit să dăm amploare 
acestui sport. Intenționăm 
— și lucrările sint destul 
de avansate — să amena
jăm trambuline de sărituri 
nu numai la Miercurea 
Ciuc, dar și la Odorhei, 
la Valea Strimbă și în alte 
localități.

• Prin ce anume forme 
intenționați să exploatați 
bazele sportive ce urmează 
să le aveți la dispoziție ?

— Dorim să atragem in 
primul rind tineretul, în
cepătorii in practicarea atît 
de bărbătescului sport al

EMIL GHIBU : Mal sînt glasuri care nu 
"susțin această idee. Noi sîntem de acord cu 
ea. Componența intelectuală, de cultură gene
rală a sportivului de performanță, este o pre
zență sine qua non în antrenament, concurs, 
viața socială și particulară. Cota la care au 
ajuns performanțele o pretinde în mod abso
lut. Sportivii mari de la noi, sau din alte țări, 
se remarcă printr-un bun nivel de cultură 
generală. Acest lucru a devenit clar. Dar, mai 
sînt unii care susțin că, spre exemplu, un 
fotbalist nu trebuie să știe decît cum se lo
vește bine mingea cu piciorul și în rest nu 
contează cum se comportă și ce face.

PAUL POPESCU-NEVEANU ; Există un ade
văr psihologic și anume : unilateralitatea duce, 
la un moment dat, la plafonare. In orice do
meniu, inclusiv sportul. De aceea mi-aș îngădui 
niște asociații poate hazardate. Se poate ca 
cineva să fie excelent scrimer pentru că este 
pictor, sau foarte bun șahist pentru că este 
matematician. Trebuie asigurată multilatera
litatea omului. Ea va da sens vieții sale, chiar 
dacă va trăi 100 de ani, în toate perioadele. 
Sportul de performanță presupune o realizare 
majoră, este ceva neobișnuit, izvorăște din 
masă, însă o depășește devenind o formă de 
creație. Or, conform teoriilor contemporane 
aceste autodepâșiri excepționale se pot realiza 
în două feluri : printr-o dezvoltare armonioasă 
a tuturor disponibilităților unor personalități 
evoluate (aș cita din fotbal pe Constantin, de 
pildă, pe Ghergheli, oameni echilibrați care 
s-au dezvoltat armonios). A doua formulă, 
aceea a unui dezechilibru funciar cum sînt 
cazurile Mureșan. Iancu, Coman etc.

Există deci două tipuri de sportivi : unul 
care se realizează în virtutea unei dezvoltări 
de ansamblu ; altul marcat de un dezechilibru, 
care îi prejudiciază posibilitățile dc realizare. 
In condițiile unei penurii de cadre trebuie să-i 
folosești și pe unii și pe alții. Dar pe cei din 
ultima categorie nu se poate conta prea mult.

In momentul cînd cineva devine sportiv 
ideal, cînd unii copii nu știu cine este Newton, 
dar știu cine este Pele, trebuie să se dea 
serios alarma, căci prea multe echivocuri se 
folosesc în presă. Ziarul ar trebui să spună pe 
față : „dv. îl admirați pe cutare, dar lată de 
ce în duminica aceea a fost deplorabil ! Uitați 
ce face*.  Să se relateze tot timpul șl să se 
ceară interdicție pentru evoluția publică a unor 
astfel de oameni ; iar, nînă la urmă să fie 
excluși. Fiindcă îndată ce devii o vedetă, obli
gațiile sporesc enorm.

Prima măsură pe care o supun atenției dv. 
ar fi aceea a unei cenzuri, a unei presiuni 
exercitate prin presă, prin discuții, prin apre

cieri,- prin scrisori. Cel ce reprezintă națiunea» 
forța el, ingeniozitatea ei, pe o anumită linie, 
trebuie înzestrați cu un spirit de răspundere 
pe măsură. Este necesar de instituit un dialog 
cu masele de oameni, prin presă șl prin alte 
mijloace.

Eu dacă ar trebui să-ml spun cuvîntul ca 
psiholog, alături de medic, în chestiunea selec
ției și pregătirii unei echipe, aș prefera să 
elimin o individualitate neintegrabilă în grup, 
chiar dacă are indici superiori de calități 
sportive, preferind pe un altul mijlociu dar 
compatibil. A nu se înțelege că sînt împotriva 
personalităților marcante. Nici vorbă, ele con
tează enorm, dar numai dacă sînt integrabile.

OVIDIU BADINA ; Ați sugerat două Idei, ce 
se cuvin subliniate. Necesitatea folosirii nu 
numai a tehnicianului șl medicului sportiv, ci 
și a psihologului în pregătirea performerilor. 
Este o chestiune care începe să prindă deja 
pe ici, pe colo.

Altă chestiune este relația dintre jucători- 
antrenor-club. Se pun mai multe probleme : 
competența educativă a antrenorului și condu
cătorilor de asociații, cluburi sportive, și deli
mitarea fermă a atribuțiilor acestora (ingerința 
clubului In domeniul responsabilității antreno
rilor e uneori declanșată de erorile acestora, și 
cite situații neplăcute nu s-au produs din 
această cauză). Gradul de câlificare și con
știința sentimentului responsabilității conducă
torilor e o chestiune însemnată. Se ignoră. în 
fapt, acest lucru. Nu se face o selecție și o 
pregătire organizată a acestora. Sint, de regulă, 
numiți conducători peste noapte. în legătură cu 
vreo calitate tangențială funcției.

GH. DUMITRESCU ; Voi afirma ceva poate 
șocant la prima vedere. Cred că este mal ușor 
de pregătit un tinăr ca să devină chimist, 
medic, sau psiholog, decît să formezi și să 
educi un performer. De ultimul trebuie să te 
ocupi mai complex. Totul interesează în cazul 
lui. Sistemul osos șl muscular, marile funcții, 
organele de simț și sistemul nervos, multiplele 
aspecte ale caracterului și personalității, com
portarea lui în viața socială și în situațiile 
limită întâlnite în activitatea sportivă. Iată 
pentru ce educația tinărului sportiv presupune 
numeroase direcții de acțiune în cazul fotba
liștilor, de pildă, eu aș propune să vorbim 
despre educarea piciorului. Acest segment nu 
trebuie văzut ca fiind format numai din os, 
mușchi și ligamente. Este necesar să admitem 
că piciorul este legat de creier, după cum șl 
mîna dulgherului său a timpi arul ui este core
lată cu etajul superior al sistemului nervos. In 
timpul jocului, toate calitățile sau defectele de 
ordin intelectual ale individului, se exprimă 
prin acțiunile piciorului, devenit astfel organ 
al inteligenței.

Am impresia că antrenorii noștri de fotbal 
nu prea au în vedere aceste filiații, nu se 
ocupă de educarea piciorului în această vi
ziune. Ei lasă frecvent începătorul să execute 
un anumit procedeu tehnic fără efort, fâră 
solicitări dificile, fără varietate și diversitate. 
Așa încep să se Instaureze deprinderi tiranice, 
stereotipuri, care înseamnă in fond anchiloza
rea segmentului. Antrenorul trebuie să fie un 
om extrem de avizat. EI nu trebuie să formeze 
un sistem de deprinderi pentru picior, ci să 
educe piciorul Intr-o maleabilitate polivalentă.

Aș mal vrea să discut despre inteligență în 
legătură cu sportul. Cînd se afirmă despre un 
fotbalist că joacă inteligent, afirmația nu tre
buie considerată abuzivă. Aș introduce o dis
tincție care să clarifice ce sens acordăm aici 
noțiunii de inteligență. Există o inteligență teo
retică șl alta practică. Inteligența filozofului e 
alta decît a metalurgistului, de pildă ; cunosc 
elevi cu nota 10 la fizică, dar care nu știu să 
repare o siguranță defectă. Sînt stângaci. deși 
teoretic îți pot vorijl despre o instalație elec
trică.

Am întOnit profesori de liceu care susțineau 
că practicarea sportului nu antrenează inteli
gența. E fals. în sport Întâlnim pilde de Inteli
gență, desigur, specifice ca în orice domeniu. 
Un tînăr căruia îl lipsește acest atribut va 
putea învăța șapte manuale despre tactică, dar 
nu va ști ce botărlre să ia pe teren într-o 
fracțiune de secundă. Din păcate, nu prea 
avem mijloace de a depista inteligența specifică 
la care ne referim. împreună cu alți colegi, 
am realizat ceva în această direcție și rezul
tatul unor astfel de cercetări ar trebui utilizat 
in practică.

OVIDTU BADINA ; Există, într-adevăr. o 
problemă > inte^gențe! sportive cu date parti
culare de la ramură la ramură.

REDACȚIA ; Atingerea șl depășirea perfor
manțelor actuale necesită o pregătire din ce 
în ce mal pretențioasă și mai dură. Ele sînt 
accesibile numai celor înzestrați și pe plan ■
psihic, moral, cu atribute excelente. Cu alte 
cuvinte, marile performanțe nu mai sint ac- ** 
cesiblle decît Indivizilor extrem de dotați, 
unor organisme și caractere robuste, care 
acceptă poate și din puțin fanatism un regim 
de viață și de lucru extrem de aspru. în ra
port cu aceste condiții, atitudinea sportivilor 
a început să fie divizată. Unii nu mai pot face 
atâtea sacrificii sau nu mai vor să le accepte. 
Această evidență manifestată și argumentată 
în fel șl chip este deseori taxată stereotip 
drept o mostră de lacună educativă.

Interpretarea este oare corectă ? Nu cumva 
exigențele sportului de performanță nu mai 
sînt pe placul tinerelor generații (sau a unei 
părți) dornice de afirmare, muncitoare, inge
nioase, dar refractare unui regim de viață, 
permanent comandat, desfășurat ca sub un 
clopot de sticlă T

GH. DUMITRESCU ț Vă referiți la o pro
blemă actuală în toate domeniile de activi
tate. Volumul cunoștințelor, finețea calificării, 
impun exigențe sporite de tot felul, solicită 
tinerilor eforturi tot mal mari pentru adaptare 
și integrare. Ștacheta se ridică continuu, iar 
Înălțimea ei începe să-i sperie pe mulți*  So
luția stă în selecție, în sporirea progresivă a 
sarcinilor, în educarea și înarmarea tinerilor 
cu metodele cele mai eficace pentru asimila
rea tuturor cunoștințelor și valențelor nece
sare. Curajul în fața dificultăților e un semn 
de educație.

IONEL DRÎMBA : Ar fi corect, din punct de 
vedere al Interpretării ca numai o parte din 
ceea ce se numește lipsă de educație a spor
tivilor să fie asociată cu sportul. Partea ce 
ține de „cel 7 ani de-acasă" e o chestiune ge
nerală și nu trebuie interpretată prin prisma 
condiției de sportiv.

Apoi altceva. Cînd se judecă comportarea 
și atitudinile noastre, ale sportivilor de azi, 
ar fi bine să nu se uite că între cei ce ne 
apreciază și noi se interpune o perioadă de 
intense restructurări șl transformări pe toate 
planurile (inclusiv epoca unei conflagrații 
mondiale). Noi nu am cunoscut vicisitudinile 
unor vremuri apuse, nu ne-am întilnit cu 
frustrările și nedreptățile pe care dv. le-ați 
suportat. Noi am intrat în viață cînd ea se 
netezise, se stabilizase, devenise mai demnă, 
mai îmbelșugată. Toate acestea șl multe altele 
ne-au format o altă optică, ce vi se pare 
uneori curioasă. Atitudinea unor dogmatici a 
mers pînă acolo îneît am fost apreciați după 
croiala pantalonului, după fel de fel de date 
exterioare, deși noi dovedeam că muncim cu 
seriozitate, îndeplinindu-ne îndatoririle, arătând 
atașament idealurilor societății noastre. Să 
zicem că mie îmi place să mă îmbrac extra
vagant și să port favoriți. Dar acestea nu sînt 
simptome de superficialitate, nu sint lucruri 
esențiale. Important e dacă îmi fac datoria, 
dacă respect toate normele de conviețuire so
cială.

OVIDIU BADINA : într-adev&r, nu se va 
putea înțelege și interveni corect pentru ame
liorarea standardului de educație a tineretului 
dacă nu se va ține cont de toate efectele dato
rate schimbărilor intervenite pe plan biofizio- 
logic, psihologic, spiritual, economic, social, 
reflectate în optica noilor generații. După cel 
de-al doilea război mondial, și în special după 
1950, au apărut o serie de modificări în struc
tura psihofiziologică și biologică a tinerilor 
care compun acel fenomen cercetat astăzi și 
denumit „proces de creștere și dezvoltare ac
celerată*.  Scurtarea perioadei copilăriei, creș
terea etapei de adolescență, maturizarea 
precoce, toate acestea au avut însemnate e- 
couri asupra valențelor psihologice ale indivi
zilor și ridică educatorilor întrebări dificile. 
Revenind la sport, vreau să adaug că și în 
acest domeniu s-a produs o revoluție științifi
că. Materialele, metodele, solicitările organis
mului s-au restructurat intens. Dar, am im
presia că puțini dintre sportivi au recepționat 
lucid această modificare revoluționară și au 
încercat să 1 se Integreze conștient. Vreau să 
subliniez că în structura noilor generații s-au 
produs mutații importante, iar fără cunoaș
terea și recunoașterea lor nu se vor putea în
registra progrese într-o chestiune atît de com
plicată cum este educația tineretului în gene
ral și a sportivilor în particular.

Nu mai este posibil ca un fotbalist de azi 
să fie o copie identică a celui de acum 30 de 
ani. Nici nu 1 se mal pot cere aceleași lucruri. 
La fel și cu atletul sau cu un alt sportiv. 
Altele sînt haremurile, tehnica de lucru, tac
tica de joc, materialele, ambianța, comanda
mentul social. E adevărat, poți găsi formule 
valabile pentru un anumit moment, dar tre
buie ținut cont de legile evoluției, de rapidi
tatea procesului de uzură a unei anumite 
formule.

PAUL POPESCU-NEVEANU. Să na întoar
cem la problema personalității acestor tineri, 
element adus în discuție de Ionel Drîmbl. Ce 
s-a întâmplat cu noile generații ? Nu este 
vorba de nici o minune. Există o maturizare 
biologică condiționată material, există o re
ducere a cotei de efort fizic. Din punct de 
vedere muscular generațiile actuale nu sînt 
mai evoluate. Există, în schimb, o expansiune 
a fenomenului intelectual, tinerii sint mal 
evoluați la scară de masă, dar nu au o Inte
ligență mai profundă, ci o inteligență de scurt 
circuit. Finalmente la ce duce o asemenea 
evoluție ? La un fenomen de relativă instabi
litate. Sînt ageri și deștepți, au intervenții de 
scurtă durată într-o direcție sau alta, dar nu 
se pot concentra vreme mai îndelungată, da
torită unui deficit de voință. Sint mai deștepți 
decît eram noi, însă mai puțin voluntari. Din 
acest scurt circuit datorat unor deficiențe de 
tenacitate, apare un fenomen frecvent întâlnit 
în sport, al eșecului in faza finalizării. în 
orice sport există un moment esențial. în 
timpul său, se pare că din cauza unor defi
ciențe afectlve-morale, apare criza. în spor
tul de performanță toate virtuțile sau deficien
țele sportivilor trebuie corelate și cu status-ul 
lor social. Văd că problema frâmîntă cercu
rile sportive internaționale, Iar ziarul SPOR
TUL a organizat în jurul el o confruntare de 
opinii. în condițiile sportului modem, perfor
merul nu poate fi lipsit de o Indemnizație ofi
cială, care să-1 recompenseze pentru timpul 
cheltuit în antrenamente și competiții. Există, 
se pare, un consens general in această di
recție. Dar, foarte importantă ni se 
pare și modalitatea în care se face 
operațiunea. După mine, indemnizația ar tre
bui dată în funcție de responsabilitatea mani
festată de sportiv față de atribuțiile sale, și 
nu pentru o încadrare în producție pe care 
el nu o poate onora prin pregătirea sa profe
sională. în același timp, opinez pentru o ca
lificare profesională efectivă, pe care subiec
tul să o exercite după renunțarea la activita
tea sportivă, sau chiar în timpul acesteia.

OVIDIU BADINA : Profesorul Neveanu are 
dreptate. Sportivul să fie răsplătit corect pen
tru tot ce face efectiv, dar nu pentru ceea ce 
nu face. Nurtîai așa vom putea îmbogăți ar
senalul educativ prin muncă și pentru muncă.

PETRE DATCULESCU : Ar trebui să existe 
preocupări șl pentru nivelul de aspirații ale 
sportivului. De cota aspirațiilor depinde foarte 
mult realizarea unor performanțe «au eșecul, 
in toate domeniile de activitate. Dacă sporesc 
exigențele și haremurile, în prima fază vor 
apare, firesc, anumite eșecuri. Este cunoscut 
faptul că un eșec determină o diminuare a 
nivelului de aspirație. Aceste mecanisme tre
buie avute în vedere. Dar, trebuie cultivat în 
permanență la sportiv un nivel de aspirații 
superior și intervenit de cite ori acesta scade. 
Educația sportivilor presupune întreținerea 
continuă a unei nevoi de realizare înaltă, acel 
«need achievement*  cum îl numesc englezii.

_ O. V IN TI L A: cred că este mult mal sim
plu să antrenezi un sportiv decît să-1 educi. 
La un moment dat s-a considerat că la sport 
se poate veni oricum, că sportivii se pot com
porta in afara oricăror norme. Ei nu ! In 
lumea sportului trebuie venit, după părerea 
mea, într-o ținută desăvîrș’tă, așa cum te duci 
îmbrăcat în prima zi de facultate.

Dacă performanțele s-au ridicat atât, apoi șl 
materialul uman care aspiră Ia ele trebuie 
să fie altfel. Iar crearea și modelarea lui tre
buie să devină mobilul unei întregi politici, 
declanșată pentru educația civică și fizică a 
tineretului națiunii. Optica față de sportivi 
trebuie diferențiată. A lăsa să circule în con
tinuare părerea după care toți sportivii sint 
niște țipi absorbiți doar de antrenamente și 
concursuri, opaci la ce este situat în afara 
perimetrului sportului, vizitatori doar de ma
gazine în străinătate, iar nu și de muzee șl 
pinacoteci, e fals și dăunător. Trebuie arătat 
întreg adevărul cu părțile lui bune și rele. 
Nu pledez pentru a escamota atitudinile repro
babile ale unor sportivi, spiritul lor gregar, 
abaterile de la normele de conviețuire socială, 
nu sînt de acord cu eludarea codului penal în 
cazul celor ce comit infracțiuni. Dimpotrivă. 
Ar fi bine să se manifeste in paralel o aspri 
me neșovăitoare față de culpabili, alături d< 
o stimă marcată pentru cei cu preocupări 
multiple și lăudabile.

REDACȚIA ! Lacunele activității antrenori
lor se datoresc nepriceperii lor în chestiuni 
de educație ? VI se par dezarmați în fața 
sportivilor, lipsiți de cîteva puncte de spri
jin ferme, necesare pentru elaborarea și 
aplicarea măsurilor educative T Sau ope
rează ambele cauze ?

PETRE STEINBACH ; Antrenorii manifestă 
slăbiciuni, neluînd măsuri atunci cînd sportivii 
comit abateri. Ar fi interesant de înțeles cau
zele acestei lipse de energie. Eu o văd în 
atitudinea responsabililor cluburilor și sec
țiilor, care fiind obsedați de rezultate, tole
rează sportivilor orice. Exemple ? Sute. Dacă 
nu se acționează prompt împotriva indiscipli- 
naților, orice colectiv sportiv decade. De 
acord că generațiile noi au o psihologie mai 
aparte. Dar nu toți sportivii se comportă la 
fel. Eu cunosc bine mediul fotbalistic. Unii 
jucători au o conduită execrabilă. Știți de ce ? 
Fiindcă primesc niște condiții nepermls de 
bune, chiar la echipe de categorii inferioare. 
De ce un fotbalist din „C*  trage chiulul în 
producție ? Atunci ce pretenții să mai avem 
la cei din „B“ și «A*  ? Așa încurajăm impos
tura, mediocritatea și plafonarea. De acord, 
așa precum s-a menționat în majoritatea opi
niilor publicate de către ziarul SPORTUL în 
cadrul anchetei „Condiția socială a «portivului 
de performanță”, ca elitele să fie ajutate în
tr-un fel, pentru orele dedicate antrenamen
tului și competițiilor. Dar dezaprob ca niște 
oameni lipsiți de prezent și viitor sportiv să 
devină niște parazițl «odăii.

Munca noastră de educație «uflerft de o ve
che șablonizare. Metoda ședințelor comune ș-a 
dovedit ineficace. în schimb, puțini antrenori 
mai sînt interesați să cunoască viața intimă 
a sportivilor, preocupările, frămîntărUe lor. 
De multe ori, antrenorul nu-și cunoaște oa
menii, lucrează cu niște străini, iar colabo
rarea rămîne formală.

Atitudinea sportivilor este determinată de 
ceva esențial : scopul. Numai cel animat de 
un țel important, cel ce vrea să ajungă un 
mare campion, va fi un tip capabil de reali
zări. Numai el va pune umărul conștient, ală
turi de antrenor și se va autoinstrui, autoedu
ca, autocontrola, numai el va progresa notabil. 
Cel ce va fi blazat, dezinteresat, nu va face 
mare lucru, chiar dacă va avea cel mai bun 
antrenor.

REDACȚIA : Noi spunem, în genere, des
pre tânărul X sau Y că are realizări spor
tive mediocre fiindcă este superficial, cu 
responsabilitatea atrofiată și raționamentul 
se oprește aici. în realitate, ar trebui să 
se meargă cu analiza mai departe. Super
ficialitatea este, la rindul ei, un efect. N-ar 
fi, poate, mal bine să investigăm cauza 
acesteia, fiindcă numai astfel s-ar putea 
înțelege întreg lanțul slăbiciunilor ?

GH. DUMITRESCU : într-adevăr. Cred că 
superficialitatea, de pildă, e doar o cauză de 
gradul n, la rindul său ea însăși efectul unei 
cauze de gradul I.

Uneori printre sportivi se Ivesc șl autenti
ce cazuri de deraieri morale. Aș propune ca 
in cadrul cluburilor să se formeze grupuri 
restrinse, compuse din oameni cu mare price
pere și valoare sufletească (conducători, pe
dagogi, psihologi, antrenori), la care să vină 
sportivii să se confeseze cu încrederea resim
țită în fața părinților și să plece de acolo bine 
sfătuițl, ajutați, reconfortați. Le-aș denumi 
„cabinete de consultații interne", pentru cel 
cu diverse probleme de viață, de familie, de 
profesie etc., și să găsească înțelegere, îndru
mare.

NICOLAE SOTIR ; Aș vrea să mă refer la 
termenii unui conflict : înfruntarea dintre do
rința de a practica sportul de performanță și 
aspirația spre studii. Nu cred că toți sportivii 
de performanță trebuie sâ devină niște diplo- 
mați universitari. Mai întîi, fiindcă nu e posi
bil acest lucru, deoarece nicăieri nu există in 
universități atîtea locuri. Apoi, nu toți tinerii 
sint înclinați și dotați pentru studii universi
tare. în cazul sportivilor, ar trebui încurajați 
să-și desăvârșească studiile toți cei înzestrați, 
ce vor sincer să muncească serios în această 
direcție. în nici un caz nu se cuvine admis ca 
sportul de performanță să devină mijloc pen
tru obținerea unei diplome universitare. Fiecare 
trebuie să se mulțumească în societate cu 
locul conferit de însușirile sale și de cantitatea 
de muncă prestată efectiv. Să mă refer con
cret la lotul de volei. înregistrez tendința ma
jorității componenților lotului național de a 
obține diplome universitare. Mă rog, nu e 
nimic rău în asta. Dar oamenii (unii dintre ei> 
cam uită de unde au pornit, cui datorează 
ascensiunea lor socială și ce datorii le reVin 
pentru realizarea lor. Unii au fost descoperiți 
ca talente pentru volei. Erau atunci elevi. Au 
evoluat ca sportivi, au ajuns în echipa națio
nală, au terminat liceul, au intrat In facul
tate. toată ascensiunea lor școlară fiind spri
jinită de societatea noastră, inclusiv de orga
nizațiile sportive. Dar cind a fost vorba să 
participe la pregătiri pentru Jocurile Olimpice 
l-au recuzat pe motiv că au examene. E prln- 

eipala cauză pentru care nu am participat la 
ultima Olimpiada, șapte din doisprezece adop- 
llnd această poziție. Or, in anul olimpic ordinea 
responsabilităților ar fi trebuit să fie alta. 
Precum vedem, după ce și-au ctștigat o situa
ție, au Început să Ignore mijlocul (sportul) caro 
ii adusese ptnă aici. Trebuie căutate soluții. 
Sportul de performanță solicită individul din 
ce in ce mal mult; tot mai grele devin și stu
diile universitare ; lată termenii conflictului da 
care vorbeam. Nu ar fi mai bine ca sportivii 
de elită, care urmează concomitent și un insti
tut de invățămtnt superior, să aibă sesiuni 
deschise și să-și eșaloneze examenele pe mal 
mulți ani decît studenții obișnuiți, lipsiți de 
alte obligații in afara studiului 7 In acest fel. 
nici randamentul sportiv, nici cei școlar nu 
ar fi afectate. Pe ambele planuri tinărul s-ar 
realiza mai temeinic. Aceeași problemă se 
pune In tot mal multe țări. In ultimii patru 
ani am lucrat în Franța. Acolo fenomenul de 
care amintesc a apărut mai devreme acrit la 
noi. Pretutindeni, tineretul e preocupat de si
tuația lui profesională, de perspectivele sale. 
Și in Franța sint destui sportivi amatori, nu 
numai profesioniști. Din Cauza problemelor de 
viață se constată preferințe pentru o Carieră 
sportivă scurtă. In jurul vîrstei de 24 de ani, 
sportivul amator Iși Înjghebează o familie și 
se concentrează asupra carierei sale, reftuuțlnd 
la activitatea sportivă. Foarte rar se mai in- 
tîlnesc sportivi amatori care .ating 30 de ani. 
Ii obligă viața să părăsească sportul, fiindcă 
trebuie să-și croiască un drum. Nimeni nu le 
oferă vreo recompensă pentru timpul consu
mat cu activitatea sportivă. In schimb, la noi 
există acest sprijin, aspect pe care il subliniez 
in mod deosebit. Oferlndu-se tinărului posibi
litatea de a-și efectua studiile, el se poate 
ocupa serios și de sport. La terminarea activi
tății competiționale el va beneficia și de o 
calificare profesională superioară.

O altă chestiune. In sporturile unde linia con
cesivă domină, rezultatele stnt șl au fost Întot
deauna mal slabe. Așa se lntlmplă in nnele 
jocuri sportive, in fotbal mal ales, dar șl in 
volei, baschet, adică in sporturi care trezeso 
pasiuni puternice, datorită cărora influența 
opiniei publice și a unor foruri conducătoare 
e mal mare. Această presiune e uneori lipsită 
de dlscernămlnt și operează negativ asupra res
ponsabililor șl tehnicienilor. Am toată stima 
pentru realizările din ramurile sportive indi
viduale, dar, să știți eă in zona lor se poate 
lucra mal bine, fiindcă influențele din exterior 
• lnt aproape inexistente, iar specialiștii sint 
lisați să procedeze cum le dictează compe
tența. Acolo, sportivul vinovat este sancționat, 
nu sare cine știe cine să-1 la apărarea, știrbind 
princip ÎL Curmarea influențelor șl imixtiunilor 
ar aduce sportului nostru numai urmări fa
vorabile. Pe planul educației sportivilor, figura 
dominantă trebuie să fie antrenorul.

REDACȚIA : Retragerea unui campion 
din activitatea sportivă ar putea fi Însoțită 
de oarecari perturbări psihice, datorită tre
cerii de la un status social cu prerogative 
suplimentare, la condiția unul om obișnuit 7

CATALIN MAMALI t Un sportiv, mal alei

Ine» din primii ani eind individul tnoepa sl-1 
practice. Nu vorbesc de etapa Junioratului șl 
senloratuiul, el de etapa cind viitorii campioni 
stnt «pitici*.  Orientarea etică ee sa dă sporti
vului in primele faze, la primele contacte cu 
Întrecerea sportiv», 11 va Influența, cred, pe 
parcursul Întregii vieți. Este de mare Însemnă
tate prima direcționare etică a sportivului. Din 
păcate, valențele morale ale sportului rămln 
nefructificate șl Ia Început Șl ea atlt mal mult 
mal tlrzlu.

EMIL GHIBU ; A; vrea sâ sugerez ctte*  
va soluții în problema educației. Una 
recomandată de bune rezultate^ or fi 
metoda învingerii greutăților. E vorba 
de obstacole obiective impuse în antre- 
nqment și de o serie de solicitări de 
ordin subiectiv, cum ar fi imperativul de 
a duce o viața sobra, cu acceptarea 
unor renunțări.

Alta sugestie s-ar referi la modul eum 
trebuie interpretata victoria sau înfrân
gerea. Aceste momente corect apreciata 
pot avea virtuți educativa. Eșecul nu 
este rușinos atît timp cît sportivul a fd*  
cut tot ce era omenește posibil ta sâ 
cîștige. Individul care participă cu tociM 
capacitatea lui la lupta sportivâ, dove
dește personalitate și educație. Nici vic
toriile nu trebuie apreciate stereotip, ca 
efect al unor comportări fără cusur. Sînt 
victorii repurtate în fața unor adversari 
mediocri, ce nu spun prea mult despre 
calitățile învingătorilor.

Politica concesiilor o consider falimen
tară. Acolo unde s-a practicat, deznodă- 
mîntul a fost precar. Fotbalul a avut cel 
mai mult de suferit din acest punct de 
vedere. Antrenorul este figura centrală 
în instruirea și educația sportivă. Imix
tiunea în raza antrenorului, neutralizarea 
măsurilor punitive pe care le ia acesta 
în chestiuni de educație trebuia combă
tute sever.

Tov. profesor Neveanu a abordat aci 
o problemă mai nouă, vorbind despre 
corelația dintre aspirație și randamentul 
activității. La mulți antrenori există un ni- # 
vel de aspirații înalt, dar nu de puține 
ori, el nu este în concordanță cu nivelul 
procesului de pregătire și cu valoarea 
reala a adversarului. în asemenea situa
ții, se înțelege că aspirațiile nu sînt su
ficiente, ba chiar pot influența negativ.

As mai aminti o problemă : interrelatia 
spectatori-sportivi. SPECTATORII îl EDUCA 
PE SPORTIVI Șl INVERS. De aci, obliga
ția noastră de a-i educa pe spectatori, 
dar și pe sportivi, deoarece ei se in
fluențează reciproc I Prin atitudini foarte 
mici se influențează publicul, arbitrii, în 
bine sau în rău, cu toate consecințele 
ce decurg. Avem și aci multe lipsuri la 
unii sportivi (vezi poloiștii noștri de mare 
valoare). E o problemă la care trebuie 
să ne gîndim continuu.

Vreau să mă refer și la dragostea de 
club, sentiment care rezolvă multe proble
me educative. Mai întîi, sportivul nu se , 
transferă cînd e legat sufletește. Fotba
liștii noștri din trecut aveau posibilitatea 
să ajungă profesioniști, dar mulți nu-și 
schimbau clubul în fața unor avantaje n 
materiale. Astfel, cînd spuneai Bindea 
sau Dobay, spuneai „Ripensia". Deci, pa
siunea pentru club reprezintă un factor 
educativ de mare însemnătate. El luptă 
pentru club și numai în secundar,- și pen
tru alte considerente. ■ —H...

S-a discutat o problemă care este mai 
grea : influența reciprocă dintre pregă
tirea profesională și sportul de perfor
manță. Pentru noi există foarte multă 
claritate în această chestiune. Activitatea 
profesională — socotim noi — nu aduco 
nici un prejudiciu, ci ajută sportivului de 
performanță. Ce înseamnă activitatea pro
fesională ? Tînărul e student, elev sau — 
dacă a terminat studiile — este încadrat 
în producție. Pentru o perioadă, el își 
dedică majoritatea timpului liber ca și 
vacanțele, practicării sportului favorit. So
luțiile diferă de la țară la țară. în orice 
caz, este greu să facem un „STAS" pen
tru soluționarea problemei. Din foștii noș
tri campioni, unii au terminat facultatea, 
alții s-au calificat prin școlile profesionale 
sau tehnice, astfel că, în prezent, toți des
fășoară o utilă activitate socială în pro
ducție.

TRADIȚIILE NU SE DEZMINT!
săriturilor de la trambuli
nă. $i pentru ca întrece
rile să fie cît mai atrac
tive, am și întocmit pla
nul „Cupei Harghita" la 
sărituri. Sperăm să înre
gistrăm succese, dar mai 
ales să depistăm talente 
care, încă, nu s-au afir
mat.

• Vă dorim izbîndă de
plină ! Am dori să relatați 
cititorilor noștri și cite ceva 
din preocupările pentru ca 
și alte sporturi de iarnă să 
ia amploare...

— Patinajul viteză, după 
cum bine se știe, are nu
meroși adepți în județul 
nostru. De aceea, în afara 
patinoarului de la Tușnad 
unde, paralel cu avansații, 
vor lucra și începătorii, a- 
vem în plan să organizăm 
încă 15 centre de patinaj, 
supravegheate de 25 de in
structori, centre unde vor 
patina aproape 400 de copii.

• înțelegem că activi
tatea se va desfășura, cu 
precădere, în localități ur
bane. Dar în localitățile ru
rale ce v-ați propus să 
întreprindeți ?

— Și amatorii de sport 
din sate și comune vor fi 
atrași în practicarea spor
turilor de iarnă. In cele 
122 de sate, unde funcțio
nează in momentul de față 
40 de asociații sportive, 
s-au înființat cercuri de 
schi sau de patinaj, in 
care sînt atrași elevi și 
membri ai cooperativelor 
agricole de producție. In 
multe sate se practică ho
cheiul, in acest scop fiind 
amenajate, cu contribuție 
voluntară, terenuri chiar cu 
instalații de nocturnă.

După această discuție 
am vizitat mai multe lo
calități de pe cuprinsul 
județului. Am constatat că 
APROAPE TOATE TERE
NURILE DE FOTBAL DIN 
LOCALITĂȚILE JUDEȚU
LUI AU FOST TRANS
FORMATE ÎN PATINOA
RE. Toate acestea, precum 
și celelalte acțiuni, explică 
succesul de care se vor 
bucura fără îndoială spor
turile de iarnă în județul 
Harghita.

Ion GAVRILESCU

CONCURS ATLETIC LA HOBLASCA II
Sala Florcasca 11 

va găzdui la sfirșitul 
acestei săptămîni un 
concurs de atletism 
deschis sportivilor 
nelegitimați din șco
lile și liceele secto

rului IV. In program 
figurează probele de 
50 m plat și săritura 
în înălțime. întrece
rile încep simbătă la 
ora 16 și continuă 
duminică de la ora 8.

SPORTIVI ROMÂNI CONCUREAZĂ
LA INTERNAȚIONALELE DE TENIS DE MASĂ

ALE BULGARIEI
între 12 și 14 decembrie, 

îa Botevgrad vor avea loc 
internaționalele de tenis 
de masă ale Bulgariei. 
La această competiție vor

lua parte și trei sportivi 
români : Maria Corodi, 
Elena Condicaru si Aurel 
Ovanez, însoțiți de antre
norul Mihai Bledea.
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PRIMA
BICICLETA

■ROMANEASCĂ

DE SEMICURSE
„PEGAS 20»

* Componența noilor Io-, 
turi naționale

• A XIX-a ediție a „Tu- | 
rulai României" a luat 
startul...

• Au luat ființa comisiile 
pentru activitatea de 
mase fi economicâ

Marți după amlazfi, Biroul 
F. R. Ciclism s-a întrunit îh 
Ultima sa țedință din acest an. 
Lutod în discuție o serie de 
importante aspecte ale activi- 

i tații «portului cu pedale, fo- | 
rul de Conducere a ciclismului fl 

[ a emis primele hotariri care I 
/rizează activitatea pe anul | 
1870. fl

Aprobînd propunerile Cole- | 
giUlui centrai al antrenorilor, I 
Biroul F. R. Ciclism a dat H 
formă definitivă loturilor na- | 
ționale. La șosea, lotul este g 
alcătuit din Ștefan Cernea, y 
Nicolae David, Th. Puterity, H 
Vasiie Selejan, Nicolae Ciu- ' 
meti, Alex. Sofronie, Constan
tin Grigore, Vasiie Teodor, Va
siie Burlacii, Ion Cosma II și 
Dumitru Nemțeanu. Acestui 
Iot de bază i se adaugă o serie 
de rutieri de perspectivă : I. 
Ajoghin, Cr. Tudoran, A. Su- 
ciu, M. Hrisoveri, S. Suditu, 

..Șt. Ene, C. Tănase, P. Cîm- 
'pe*nu,  N. Gavrilă, “ " ’
’ men, T. Dlceanu, V. Rusu, N.
Găman țl:I. Szekely. Antrenor: 
iirof. Nicolae Voicu.

Pentru lipsă de activitate 
rau rezultate necorespunzătoa- 
re au fost scoși din lotul na- 

' tional alergătorii Emil Rusu, 
Ion Ardeleanu, Gh. Moldovea- 
nu, Fr. Gera, W. Ziegler, C.
< liocan, P. Ivănescu, G. Moi- 
ceartu, W. Egyed și alții.

PrinCipâlele obiective com- 
petiționâle ale rutierilor în se

cuiul competițional 1970 sîrrt 
. XIX-a ediție a „Turului " 
mâniei”, „Cursa Păcii"
,Țour de FAventr".

Componența lotului de pis
ta : Fi. Negoescu, Paul Soare, 
on Horea, C. Gonțea, St. Leib- 
Fer, P. Oîrneanti, P. Dolofan, 
T. Porcărașu, M. loniță, A. 
-eagoe, Alex. Năstăsoiu, V. 
îfu, M. Terfelea, Gh. Pîrvu- 

J«seu, M. Roșu. Antrenori : 
ulian Goelman ți Mircea Mi- 

lăiiescu.
Am fost sopși din lot: G. 

îlegoescu (abateri disciplinare, 
Tizultate slabe), Gh. Juravle, 
N. Gavrilă, M. Pițu (rezultate 
FAbe), Mircea Virgil (incer-
< are de transfer de la pistă 
la șosea) șl alții.

Pistarzli vor fi pregătiți pen- 
’tru probele de viteză, vv.erfi 
tandem, 1090 m cu start de 
pe loc și 
11000 m).

Biroul 
planul de

P. Kele-

Ro-
?i

urmărire pe echipe

federal a aprobat 
„___ __ pregătire, obiectivele
< orapetiționa'.e și de pertor- 

■ ruanță. cetind antrenorilor să 
'facă totul pentru ca atit ra- 
itieril cit și pistarzii să obțină 
itn nota sezon competițional 
'rezultate tot mai bune, opți
uni pentru selecționarea în lo
tul olimpic al României care 
va .participa la J.O. de la 
Uiinchen.

în aceeași ședință au fost 
r urniți responsabilii comisiilor 
pentru activitatea de rtiase 
(prof. Nleolae Oțeleanu) și e- 
conomlcă (irig. Emil Rom&n). 
/.ceste comisii lși vor începe 
activitatea Imediat.

Pentru a face propuneri de 
rlcătulre a comisiei de orga
nizare a oelei de a XIX-a edi
ții a „Turului României" și 
rentru a prezenta cîteva va
riante de traseu, Biroul F. R. 
Ciclism a desemnat un co- 
Iictiv alcătuit din Traian Di
li uț, Octavian Amza ți Hris- 
tache Naum. Se poate spune, 
deci, că „Turta României" pro- 
g amat să se desfășoare intre 
13 și 28 iunie 1970 a șl luat... 
s artul !

Cu acest prilej a fost con- 
ș notat și un lucru deosebit 
c e important pentru ciclismul 
umănesc : a fost semnat ac- 
t ii de naștere al bicicletei ro- 
raânești de semicurse ! Cu cî
teva zile în urmă, delegați ai 
I. R. Ciclism (prof. Traian 
J inuț — secretar general, 
Martie Ștefănescu — antrenor), 
rl fabricii de biciclete „Car- 
ț ați" (ing. I. Opincă) și ai 
I misterului Comerțului Inte-
I or (ing. N. Popa) au omolo
gat prototipul bicicletei „Pegas 
2)” Sport — prima bicicletă 
t imânească de semicurse. Este 
v n veritabil balon de oxigen 
dat sportului nostru cu pe
dale, un sprijin eficient pen- 
t u dezvoltarea sa pe bază de 
roase. în cazul în care minis- 
t rul de resort va accepta in- 
t area în producție a acestei 
biciclete încă din anul 1970 a- 
jutorul va fi direct, deplin.

LOTO

> 'sportul

Bădin (3), ttnărul fundaș central petrolist, s-a dovedit in acest tur cel mai constant apărător al echipei Sale
Foto: THEO MACARSCHI

Ceea oe campionatul trecut 
lăsa să se întrevadă, ceea oe 
consideram pe 
promisiuni ale 
pe din prima 
tuala ediție a 
divizionar A

atunci drept 
multor echi- 

categprie, ae- 
campionatului 
a consemnat 

B ca o realitate împliniță i 
I prospătarea loturilor ți, 
B plicit, o infuzie de tineri 
I cățori titulari.

Pentru început, simțim 
I voia unor delimitări. Tendin- 
I ță 'firească ți permanentă la 
| nivelul fotbalului național, 
| întinerirea echipelor divizio- 
| nare trece, totuși, 
g prin faze acute, care necesită 
i măsuri radicale ți urgente. 
I Și dacă acum vreo 16 ani, o 

măsură din birou părea că 
I frizează „epurarea" echipelor 

•din prima categorie de jucă- 
I tori cu mare valoare și expe

riență, încă la îndernîna per- 
-formanței, numai pentru că 
depășiseră 30 de ani, mai de 
'curînd, o tendință similară, 
observată la fiecare echipă 
de categoria A, avea, de a- 

I- ceastă dață, cauze reale, 
diagnosticate în timp și care 
necesitau măsuri eficiente.

Care erau aceste cauze ? 
După părerea noastră, în
primul rînd, îmbătrînlrea
prematură a unei mase im
portante de Jucători, lnțele- 

| gînd prin aceasta nu vlrsta 
I în sine ci capacitatea tot mai 
! redusă de 
I manței.

Era firesc ca pe fundainl 
I fotbalului modern, care -ne- 
I cesită nn angajament total 
I pe plan fizic, tehnic ți tactic. 
I asemenea Jucători să-și tră- 
I deze carențele. Fotbalul ro- 
I mâr.esc a fost handicapat ani 
I de-a rinduL iri dcrifrui'.tS’Je 
I internaționale, de un rezultat 
I pozitiv, neputind să eludeze 

acest aspect definitoriu. De 
aceea, concepția actuală a 
F.R.F., care urmărește ajun
gerea din urmă a fotbalului 
avansat, pe baza unei așezări 
realiste a întregului edificiu 
al fotbalului românesc, por
nind tocmai de la o bază de 

D masă timpurie, corelată cu o 
H selecție severă în anticamera 
■ performanței, are în vedere 
I tocmai această constatare. 
I Iată de ce considerăm ten

dința de primenire a loturi
lor divizionare A ca un fe
nomen necesar ți pozitiv. Să 
vedem însă, dacă finalitatea 
a fost cea scontată, dacă 
mijloacele au fost cele mai 
adecvate scopului.

Tur de orizont la sf ir și ful sezonului 
de toamnă (II)

pag*  a 3-a
tta? —

COLȚUL JDNÎORULUÎ

Tot despre selecție!
Se spune că în orice acti

vitate începutul este greu șl 
că de rezolvarea în bune con
diții a acestuia depinde, în 
mare măsură, calitatea ulteri
oară a muncii. Considerăm de 
mare actualitate această pro
blemă în munca cu copiii și 
juniorii, întrucît începutul îl 
constituie SELECȚIA.

Oare cunoaștem totul despre 
această acțiune ? Oare ne ba
zăm în efectuarea ei pe cele 
mai obiective date ? Oare fie
care copil sau junior pe care 
intenționăm să-l selecționăm 
prezintă o certitudine pentru 
fotbalul de performanță ?

Să încercăm să elucidăm 
cîte ceva din ceea ce Credem 
noi că este esențial.

I
I. ORGANIZAREA SELEC

ȚIEI.

îm- 
im- 
ju-

ne-

uneorj,

a face față perfot-

AU FOST, ÎNTR-ADEVAR, 
67 DE NUME NOI?

La începutul acestui cam
pionat participantele la pri
ma divizie ne-au anunțat 35 
de promovări și 32 de noi 
■achiziții din categorii infe
rioare, îndeobște tineri Jucă
tori. Un adevărat contingent. 
Să vedem însă cîți dintre a- 
ceștia au fost validați în di
vizia A, cîți au depășit ba
riera neîncrederii antrenori
lor, a coechipierilor „rodați", 
a publicului obișnuit cu for- 
ipjule tabu de echipă.

Cîndva, antrenorul Traian 
ionescu, unul din tehnicienii 
noștri reputați în privința 
depistării și lansării unor au
tentice valori fotbalistice, ne 
spunea că promovarea unor 
tineri jucători trebuie să țină 
cont de personalitatea aces-

PRONOSPORT
CONCURS CU PREMII OR
GANIZAT DE PROGRAMUL 

LOTO-PRONOSPORT

La cererea numeroșilor ci
titori, redacția Programului 
I oto-Fronosport, organizează 
un nou concurs cu premii le
gat de tragerea la sorți a 
g upelor turneului final 
C impionatului mondial 
fotbal 1970, tragere care va 
avea loc la 10 ianuarie 1970 
și care Va stabili componența 
celor 4 grupe (a cîte 4 echi
pe) ce se vor angrena în 
lupta pentru titlul de cam
pioană mondială — ediția 
1970.

Concursul 
dicarea cu 
celorlalte 3 
fi trase la 
nuarie 1970, 
din aceeași grupă cu Româ
nia. Amănunte puteți găsi în 
„Programul Loto-Pronosport" 
nr. 49 din 9 decembrie 1969.

Premiile acordate prin tra
gere la sorți sînt următoa
rele i

— 1 televizor
— 1 magnetofon
— 1 aparat de radio
— 200 abonamente pe 6 

luni la „Programul Loto- 
Pronosport".

• Astăzi este ULTIMA ZI

al 
de

constă în în
semnul „X“ a 

echipe care vor 
sorți la 10 ia
ca făcînd parte

pentru procurarea biletelor la 
tragerea Loto de vineri 12 
decembrie 1969, care va avea 
loc la București în sala din 
strada Doamnei nr. 2 cu în
cepere de la ora 19. Urmează 
un film artistic. Tragerea va 
fi radiodifuzată. Intrarea li
beră.
NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL PRONOEXPRES NR. 50 

DIN 10 DECEMBRIE 1969

Extragerea I : 29 42 22 27 21 18

Fond de premii : 294 567 lei.

Extragerea a II-a : 38 12 25 45 
22 19

Fond de premii : 251 727 let .

Plata premiilor pentru acest 
concurs se va face astfel :

In Capitală : lncepînd de la 18 
decembrie 1969, plnă la 1 februa
rie 1970.

In țară : de la 22 decembrie 1969 
pînă la 1 februarie 1970, Inclusiv. 
PREMIILE TRAGERII LOTO DIbJ 

5 DECEMBRIE 1969

4

Extragerea I : Categ. a n-a : 8,45 
variante a 16149 lei. Categoria a 
iu-a : 78,25 variante a 1 664 lei. 
Categoria a IV-a : 268,35 variante 
a 485 lei. Categoria a V-a : 453,60 
variante a 344 lei.

Extragerea a H-a : Categoria A: 
1,65 variante a 37 318 lei. Catego
ria B : 2,75 variante a 22 391 lei. 
Categoria C : 17,35 variante a 3 549 
lei. Categoria D : 1 024,50 variante 
a 100 lei.

tora, de plusurile și minusu
rile lor de experiență și 
emotivitate. De aceea, opina 
dînsul, unii trebuie introduși 
și menținuți în primele for
mații, indiferent de oscilația 
primelor apariții, iar alții 
trebuie căliți treptat printr-o 
folosire intermitentă. Se pare 
însă că în acest campionat, 
cu CîteVa excepții (Ștefănescu 
— Steaua ; Petreanu și M. 
Stelian — Rapid ; Pană — 
Dinâmo Bacău ; Munteanu — 
„U“ Cluj ; Sătmăreanu ți 
KaSsai — Crișul; Cringașu, 
Moraru și Cotigă — Petrolul; 
I. Constantin — Jiul; Trăz- 
nea — A.S.A.; Olteanu — 
St. roșu ; Lenghel, Schwartz 
și Cojocaru — C.F.R. Cluj) 
antrenorii celor 16 diviziona
re A preferă cea de a doua 
alternativă, chiar cu un a- 
mendament: intermitența în
seamnă, de fapt, doar două, 
trei apariții într-un tur I De 
aceea mulți dintre ei rămîn 
prizonierii mentalității Jucă
torului de rezervă. Și ce în
seamnă rodajul primei divi
zii pentru un tînăr Jucător, o 
dovedește creșterea valorică 
a lui Ion Constantin, Petrea
nu. Pană. Cringașu. Moraru. 
Sătmăreanu, Kassai. Mun- 
teanu, Cojocaru.

arc în
SAU

virtutea inerției 
formalismului

această prismă trebuie 
promovarea, fie

Prin
să privim 
că ea se fsce -dm aropria pe
pinieră sau prin transfer, 
dintr-o categorie inferioară. 
O. nu de puține ori. acest 
prores este făcrt în vtar.-tra 
inerției sau sub imboldul 
formaliatr.ului. uitindu-ae că 
întinerirea echipei nu este 
un scop in sine, un obiectiv 
cifric ce trebuie atins la o 
dată fixă. Ci un obiectiv ma
jor, care determină strictu
re ți randamentul echipei in 
perspectivă. Ceea ce împiedi
că însă antrenorii, după pă-

rerea noastră, să caute mai 
mult, să cîntărească mai a- 
tent promovările sub raport 
valoric, o mai mare consec
vență în impunerea adevăra
telor talente, o constituie 
lipsa lor de stabilitate la 
echipe, faptul că cerințele 
rezultatelor imediate le -poate 
răsturna, peste noapte, tot ce 
încercaseră să clădească în 
luni de zile. Și totuși, proce
sul incipient de împrospătare 
a loturilor se face simțit prin 
vigoarea și ritmul multor 
partide, prin cota crescută a 
eficacității. Nu mai poate fi 
considerată o întîmplare pre
zența Universității Craiova 
pe primele locuri și nici des
părțită performanța de con
secvența cu care Niculescu, 
Popa, Tacoi, Boșoteanu, Bă
lan și Dașcu, majoritatea 
provenind de la echipa de 
tineret-rezerve, au fost men
ținuți de către Ștefan Coidum 
în formație. Transplantul lui 
Dumitru, Marin Stelian, Pe- 
treanu și Mușat în formația 
giuleșteană. a fost și este ur
mărit cu grijă. Mai sfnt încă 
și „voci" in formare, și locu
rile modeste pe care Petrolul 
și Crișul le ocupă în clasa
ment nu reflectă, după păre
rea noastră, valoarea intrin
secă 
cate 
unul 
dați 
gașu,
Kassa i s-au 
tur oe cam

iu peste

a acestor tinere și talen- 
echipe. Bădin — azi 
die cei mai buni fun- 
centrali din țară. Crin- 

Moraru, Sătmăreanu, 
mpus în acest 
ianat ți credem 

că nu peste mult timp ei vor 
impulsiona ascensiunea ech:- 
relcr lor.

a acestor echipe (de ce clu
burile noastre, care 
vor beneficia de o 
tonomie, n-ar avea 
oameni specializați, 
și pasiune, printre 
lor obștești ?) ar scoate ta 
iveală, într-un timp relativ 
scurt, noi echipe de tineret- 
rezerve. Antrenorul federal 
Virgil Mărdărescu, în ale

în curîrrd 
reală au- 
asemenea 
cu „ochi ‘ 
activiștii

l
După numai o primă vede

re, un copil nu poate primi 
verdictul dacă poate deveni 
sau nu un bun fotbalist, sta- 
bihndu-se, deci, 
ționat sau nu.

■practica arată 
eficientă trebuie 
caracter dinamic, Să se desfă
șoare pe o perioadă mâi lungă 
de timp, în care interval su
biecții, constituiți în grupe 
mai mari — în urma selecțitei 
primare — își vor împleti ac
tivitatea în jocuri si ahtrena- 
mente. în scopul observării și 
dezvoltării simțului mingii, cu 
accent pe elementele indispen
sabile jocului : preluarea și 
transmiterea mingii. Desigur 
că nu se va neglija nici orien-

să fie selec-

că o selecție 
să aibă Un

cărui atribuții intră și lotu
rile reprezentative de per
spectivă, urmărește, bineînțe
les și cu ajutorul unui larg 
cerc de colaboratori. în prin
cipal aceștia fiind antrenorii 
din diviziile B și C, tinerii 
jucători care ar putea intra 
în asemenea loturi. Și văzîad 
evidența pe care o posedă — 
cu aprecieri asupra compor
tării acestor Jucători de-a 
lungul campionatului — 
ne-am dat seama că apariția 
lui Both șl Turcu, talente 
remarcabile, pe posturi defi
citare în fotbalul nostru, nu 
constituie nici ceva senzațio
nal, nici cazuri izolate.

Talente tinere avem destu
le, ele trebuie doar -depistate 
cu perseverență, urmărite cu 
rr.igalâ și promovate cu în
credere, chiar dacă tracul 
debutului, care Uneori nu se 
reduce doar la primul meci, 
voalează adevărata valoare.

Dar pentru aceasta, antre
norii cluburilor — ai prime
lor echipe, ai celor de tine
ret-rezerve și juniori — vor 
trebui să-ți creeze un aseme
nea cadru de lucru, incit 
timpul afectat și cointeresa
rea materială să meargă 
mină ia mină. Altfel, proble
ma promovărilor, a întineri
ri; și îmbogățirii valorice a 
echipelor va rămîne un pro
ces inumplător sau scriptic- 
formal.

tarea în Joc, folosîndu-se, ca 
mijloc, interpretarea unor te
me simple, în jocurile bilate
rale pe țeren redus.

II. CRITERII de selecție

La grupele mici de copii, 
criteriile de bază vor fi înde- 
mînarea metrică, adică ușu
rința în a efectua o mișcare 
(alergare, Săritură etc) și dez
voltarea fizică armonioasă.

Cu cît copilul Va fi mai în
zestrat din punct de vedere

motric, va avea mal multe de
prinderi de mișcare, el se va 
adapta mai ușor la cerințele 
concrete ale fotbalului.

In mult discutata problemă 
a calităților fizice și a dezvol
tării fizice („gabarit") este ne
voie de o precizare. Fotbalul 
de mare performanță ne arată 
că majoritatea jucătorilor de 
valoare mondială își etalează 
măiestria tehnico-tactică pe 
un fond de calități fizice deo
sebite, avînd ca suport O dez
voltare fizică foarte 'bună.

Trăim perioada în care șco
lile de fotbal ebgleziă, germa
nă, sovietică, Cehoslovacă etc, 
se afirmă din plin datorită 
subordonării — într-un anu
mit fel — tehnicii, în condiții 
de excelentă pregătite fizică. 
Orice jucător difitr-o echipă 
buijă știe să preia și să pase
ze foarte bine, dar este, în a- 
celași timp, capabil să dez
volte o capacitate de eTort 
considerabilă.

Pornind și noi de la ptemi- 
sa că elementele fundamenta
le ale jocului se pot perfec
ționa în 8—10 ani, de ce să nu 
începem Instruirea pe fondul 
unor calități existente ?

La noi, în multe situații,' 
copii de 10—12 ani ăU fost 
înlăturați numai pentru lipsa 
de finețe în execuții și au fost 
preferați cei cu o singură ca
litate, tehnicitatea.

Pentru fotbal au fost jpier- 
duți și primii (deliberat), din 
care, dacă s-ar fi lucrat cores
punzător, mai ales la această 
vîrstă, s-ar fi putut, poate, 
scoate buni tehnicieni, cît ;și 
mulți din ceilalți, necorespun- 
zătotl fizic după o anumită 
perioadă.

Amintesc că majoritatea ce
lor din urmă, care ulterior 
s-au afirmat, au, totuși, com
plexe care îi obligă să fie ju
cători numai pentru „acasă" 
(Kallo, Schwartz, Necula etc ).

Celelalte criterii (tactic — 
psihologic) nu le vom aborda, 
deoarece pot fi atinse prin- 
tr-un proces de instruire co
respunzător.

Nu avem pretenția de a fi 
epuizat toate problemele, dir 
sîntem convinși că, ținîndu-se 
seamă de cele enunțate, pot 
fi furnizate noi elemente efi
ciente în stabilirea criteriilor 
de selecție.

Constantin ARDELEANU 
antrenor federal

ARBITRI EVIDENȚIAȚI
Șl... SANCȚIONAȚI

Colegiul central al arbitri
lor de fotbal ne comunică 
faptul că unele brigăzi, care 
au condus meciuri internațio
nale, au primi*  aprecieri bune 
din partea 
F.I.F.A. ‘ -

sau reprezentări la jocuri în 
competițiile interne au fost 
sancționați următorii t

Paul SLAVESCU

observatorilor
Iată aceste brigăzi :

Rădulescu, C. Bărbu- 
E. Vlaîculescu — la

— A. 
lescu și 
meciul Polonia—Bulgaria ;

— C. Nițescu, G. Limona 
și C. Bărbulescu — la me
ciul St. Etienne — Legia 
Varșovia.

De asemenea, la unele par
tide din campionatul divizio
nar s-au evidențiat următorii 
arbitri t

— V. Liga (Galați) — a 
fost retrogradat din lotul A 
în B ;

— I. Digă (Craiova), M. 
Dinu (Pitești), P. Enache și 
M. Fanîciu (ambii din Foc
șani) și T. Ladani (Făgăraș) 
— suspendați pe cîte o lună 
competițională.

CAMPIONATUL ECHIPELOR

gALONULe ROTUND

PENTRU

— I. Rus și Z. Szecsei (am
bii din Tg. Mureș) — la me
ciul Petrolul — Steaua ;

DE TINERET-REZERVE

Este foarte actuală proble
ma unei anumite „scăderi de 
nivel" în activitatea generală 
a fotbalului nostru, iar oficia
litatea, pînă la cele mai înalte 
nivele, a pus clar chestiunea 
nelăsindu-se sedusă de satis
facția unor bune rezultate in
ternaționale ale echipei repre
zentative ți de bucuria califi
cării. ceea ce dovedește matu
ritate și realism.

Deși s-a mers in actualul 
campionat pe linia unor efor
turi și 
nament, 
derației, 
asigura 
permită 
susțină două și — Ia nevoie — 
Chiar trei partide pe săptămină. 
formațiile noastre divizionare 
se prezintă, după un an de ex
perimente, mai slab dedt in 
sezonul precedent, in ceea ce 
privește eficacitatea atacan- 
ților, nivelul jocurilor și dis
ciplina de pe teren.

Cauzele sînt multiple și țin 
de o serie întreagă de factori 
dintre care nu-i vom exclude 
nici pe prietenii 
tril...

Ba chiar cu el 
astăzi !

Am spus șl altă 
Se poate contesta în bloc ones
titatea corpului de arbitri ac
tual, dar că există cazuri indi
viduale care ar trebui să facă 
obiectul intervenției catego
rice a federației — de asta nu 
ne-am indoit niciodată !

Antrenorii sînt criticați, — 
și pe drept cuvînt.

Pe drept cuvînt sînt cri
ticați și conducătorii de club, 
suporterii, spectatorii care au 
manifestări nesportive dincolo 
de sîrma împletită a terenului.

Jucătorii sînt criticați și pe
depsiți — pe bună dreptate — 
pentru actele lor de indiscipli
nă și adesea suspendați pen
tru un fault sau un cuvînt 
ireverențios, sancțiuni bine ve
nite cînd sînt obiective și pro
porționale cu infracțiunea co
misă.

Dar pe arbitrii care greșesc, 
care viciază rezultatele și pro
voacă prin deciziile lor injuste 
dezordine morală in teren ?l 
agitație nesănătoasă in tribu
ne, — etne, cum, cit și cînd 
ii va pedepsi în raport cu vina 
lor ?

Arbitrajul este în primul 
rînd o problemă de personali
tate, de autoritate și de presti
giu în fața jucătorilor, a publi-

ore sporite de antre- 
pe baza jaloanelor fe- 
cu scopul de a se 
„acumulări" care 
echipelor de club să

să

noștri arbi-
vom începe
dată că nu

cuiul, avînd li bază o cinste 
ireproșabilă. Sub acest aspect 
arbitru! va fi un adevărat ma
gistrat sportiv de a cărui pro
bitate să nu se poată îndoi 
nimeni, pe teren ca și în ra
porturile sale profesionale și 
sociale. El va fi întotdeauna 
in afara oricăror suspiciuni, ca 
si femeia iul Cezar, care nu 
trebuia nici măcar să fie bă
nuită. ..

Cerem jucătorilor disciplină 
și cinste, dar i-em auzit pe 
mulți spunind deschis antreno
rilor lor. că dacă adversarilor 
li se permite să joace oricum 
pe teren propriu sub protecția 
arbitrului, aceștia puțind be
neficia de favoarea lui, „de ce 
atunci noi să jucăm corect a- 
casă ?•

In asemenea condiții, 
tehnician ii este foarte 
să-și conducă echipa.

Iată, rit de Ilustrativă 
fi in acest sens, de pildă, nu 
mai departe deeft ultima etapă 
a diviziei A. Astfel:

— La Bacău arbitrul An- 
derco l-a eliminat pe rapidistul 
Pop din joc In minutul 49 pen
tru un fault banal, Idsind timp 
de o repriză pe bucureșteni 
să-și apere șansa fn 10 oa
meni. adică smulgindu-!e prac
tic posibilitatea de a obține un 
punct sau chiar pe amindouă, 
printr-o răsturnare posibilă a 
rezultatului în favoarea lor. 
Aprecierea trimisului special 
al „Sportului", precum și 
mentariul de Ia televiziune 
arătat limpede acest lucru.

— La Arad în minutul 
cînd scorul era 3—2 pentru 
U.T.A. arbitrul N. Mihăilescu 
(semnificativ: numai 3 stele) 
anulează golul egalizator al ie
șenilor, care pierd apoi — ex
plicabil psihologicește — cu 
4—2.

— La Ploiești Nicolae Hainea 
(idem 3 stele) în situația de 
1—0 în favoarea gazdelor acor
dă penalty pentru henț invo
luntar in careul brașovenilor, 
aplicînd astfel o lovitură de 
grație echipei lui Valentin Sta- 
nescu, care avea speranța ega- 
lării...

— In sfirșit, la București. 
arbitrul Vasiie Liga (numai 
două steluțe meschine!) dic
tează, cînd tabela indica 1—1, 
lovitură liberă din careu con
tra mureșenilor, spre stupoa
rea generală, pentru că, cităm 
din cronica semnată de G. Ni- 
colaescu, „balonul lovește mina 
lui Szalosi care, complet sur-

unui 
greu

poate

co- 
au

73

prins, N-A INTENȚIONAT SA 
JOACE MINGEA CU MINA 
(sublinierea nu este a noas
tră). Cineva din teren a stri
gat însă henț și Vasiie Liga 
a indicat punctul de Ia 11 m ‘. 
Evident, gol, — și cu aceasta 
soarta meciului s-a decis in 
minutul 63 al partidei, răpin- 
du-le ultimilor clasați speranța 
unui rezultat de mare rezo
nanță in fața celor mai valo
roși jucători ai țării.

Sintem de acord cu măsurile 
ce se iau împotriva jucătorilor, 
antrenorilor, a echipelor, sin
tem de acord și cu suspenda
rea terenurilor pe care se pe
trec dezordini. Disciplina și 
ideea sportivă trebuie salvate 
chiar prin aceste mijloace.

Dar găsim că este necesar 
să mergem și la implicațiile 
mai adinei ale fenomenului, 
să nu ne mulțumim a combate 
numai efectele, căci prin a- 
ceasta nu parcurgem decît ju
mătate din drum spre scopul 
propus — și poate chiar nici 
atît — dacă nu împingem sanc
țiunile pini in sfera cauzelor 
care provoacă răul.

Colegiul central de arbitri 
a luat șl va mai lua, probabil, 
o serie de măsuri pline de gin
gășie și pudoare Împotriva con
ducătorilor de joc vinovați. 
Duioase avertismente, chiar 
mici suspendări, o etapă-două 
in tribune sau in dulcea inti
mitate a familiei, la televizor.

Dar pe ci nd marile bule de 
excomunicare ale federației ?

— E'. Vlaîculescu, N. Cursa- 
ru ți M. Vasiliu (toți din 
Ploiești) — la partida Poli
tehnica Iași — Dinamo Bucu
rești ;

— S. Birăescu, G. Blau și 
I. Boroș (toți din Timișoara) 
— 14 meciul A. S’. Armata 
Tg. Mureș —-

Pentru greșeli
,U" Cluj, 

de arbitraj

1. Crișul 15 13 1 1 28—10 54
2. Din. Bacău 15 10 0 5 38—18 49
3. Din. Buc. 15 10 0 5 34—14 47
4. U.T.A. 15 6 5 4 27—16 36Va

5. „U“ Cluj 15 7 2 6 23—21 34*/a
6. Farul 15 6 4 5 21—23 32'/'j
7. Steaua 15 6 3 6 20—22 31
8. Univ Cv. 15 5 5 5 19-^19 2»'/a
9. Petrolul 15 6 3 6 17—19 29‘/2

'40. Jiul 15 6 2 7 19—25 ^7i
11. Steagul 15 5 4 6 20—21 29
12. Politehnica 15 5 1 9 16—26 24
13. A.S.A. 15 3 4 8 18—31 22
14. Rapid 15 4 2 9 13—24 2O‘,S
15. C.P.R. 15 2 fi 7 14-2G 19
16. F.C. Argeș 15 3 4 8 10—22 18

Petre STEINBACH

FESTIVITATE U A.S.
Ieri dimineață, 

Administrației de 
Pronosport au fost invitați 
antrenorii Angelo Niculescu 
și Emerich Vogi, medicul Du
mitru Tomescu, jucătorii Lu- 
cescu, Dumitrache, Dan, Săt- 
măreanu și ceilalți coechipieri 
ai lor din lotul național de 
fotbal.

In cadrul unei frumoase 
festivități, tuturor acestora — 
de numele cărora se leagă 
calificarea reprezentativei Ro
mâniei la turneul final al

la sediul 
Stat Loto-

campionatului mondial de 
fotbal din Mexic — li siau 
acordat premii în obiecte din. 
partea instituției sus-amint.ite.

într-o’scurtă alocuțiune, di
rectorul Administrației de Stat 
Loto-Pronosport, Gh. Guriev, 
i-a felicitat călduros pe cotn- 
ponenții lotului național și 
pe antrenorii lor pentru per
formanța realizată și le-a «ir-,t 
succes deplin în pregătirea 
și participarea la marea con
fruntare fotbalistică din Me
xic.

0 INTERESANTĂ COMPETIȚIE LA BOTOȘANI
Din inițiativa Consiliului 

județean al sindicatelor Bo
toșani s-a organizat, în co
laborare cu comisia Județea
nă de fotbal, o interesantă 
competiție fotbalistică, dota
tă cu „Cupa C.J.S. Botoșani 
— 1969“. La întreceri au par
ticipat șase echipe, două di
vizionare C (Textila Boto
șani și Fulgerul Dorohoi) care 
au început turneul cu un

handicap de două goluri. In 
seria I Textila Botoșani a 
terminat competiția fără nici 
o înfrîngere, iar în seria a 
II-a Fulgerul a fost întrecut 
de Sănătatea Lărăbani, o e- 
chipă modestă din campiona
tul județean. în finală. Tex
tila " învins cu 10—4 pe 
Sănătatea, cîștigînd astfel 
trofeu].

TH. UNGUREANU, coresp.

ÎNCĂ UN RĂSPUNS LA ANCHETA NOASTRĂ
DESPRE

ȘTEFAN COIDUM
(Universitatea Craiova)
Desfășurarea primei părți a 

Campionatului a relevat anumite 
progrese față de edițiile trecute. 
Mal Iritn, ar fi de remarcat re
gularitatea cu care s-a disputat 
acest tur de campionat, în con
dițiile unul sezon foarte încărcat, 
cu multe meciuri importante ale 
reprezentativei naționale și ale 
unor echipe de club.

O altă remarcă pozitivă este 
aceea legată de îmbunătățirea 
jocului echipelor noastre. Exls-

TURUL CAMPIONATULUI
tă o preocupare evidentă în a- 
ceastă direcție, stimulată — după 
părerea mea — și de frumoasele 
rezultate din ultima vreme ale 
echipei naționale.

Arbitrajele au fost, de aseme
nea, mai bune. îmi bazez afir
mația, în primul rînd, pe expe
riența propriei mele echipe, care 
nu se poate plînge de nici una 
din brigăzile de arbitri ce au 
condus meciurile sale în acest 
tur de campionat.

Este de salutat șl exigența spo
rită cu care comisia de compe
tiții șl disciplină a federației a 
analizat șl sancționat abaterile de 
orice fel de pe terenurile de joc. 
Și cînd fac această afirmație nu

ult că și echipa noastră a avut 
suspendat terenul pe timp de o 
etapă.

în altă ordine de idei, tin să 
remarc faptul că federația s-a 
îngrijit mai mult ca în trecut sâ 
asigure echipelor de club un ca
lendar Internațional, sâ le ofere 
turnee peste hotare. Cu convin
gerea că în ac-astă direcție se 
vor realiza noi progrese în viitor, 
aș face observația ca turneele 
echipelor de club în străinătate 
să fie mal judicios Întocmite 
(Universitatea Craiova, de pildă, 
a susținut în turneul întreprins 
in R. D. Germană trei meciuri 
in șase zile, călătorind cu mașina 
peste 1500 km).



Trimisul nostru special Id Berna, Călin "ANTONESCU, transmite!

VICTORIE NETA
EVOLUȚIE NECONVINGATOARE
• Selecționata Elveției
• Astăzi, la Saint

un adversar modest 
Gallen, revanșa partidei de la Berna

Evoluînd în primul său 
meci (din turneul pe care-1 
întreprinde în trei țări) in 
compania reprezentativei El
veției, selecționata noastră 
masculină de handbal a de
butat cu succes realizînd o 
victorie la scor. Desigur că. 
dincolo de cele 22 de goluri 
înscrise sau de cele 10 pri
mite, rămîn unele aspecte ce 
trebuie subliniate mai ales 
dacă ținem seama de apro
pierea datei la care handba- 
liștii noștri fruntași vor tre
bui să se prezinte la dificila 
confruntare din cadrul cam
pionatului mondial.

Privită prin această 
comportarea echipei 
în partida susținută

prismă, 
române 

marți

PROGRAMUL
INTERNAȚIONAL

AL HOCHEIȘTILOR
ROMÂNI CONTINUA

întorși luni de la Budapesta» 
hocheiștii și-au reluat pregătirea 
în vederea apropiatelor jocuri 
internaționale. La 18 și 19 de*  
cembric, la Galați, vor avea loe 
fntîlnirile România — R. D. Ger
mană, iar la 27 și 28 decembrie, 
la Cracovia și Katowice, parti
dele România — Polonia.

Echipa de Juniori a plecat as
tăzi dimineață in R. D. Germană 
pentru două intilniri programate 
tn zilele de 12 și 13 decembrie la 
Dresda și Weiswasser.

seara la Berna a mulțumit 
doar parțiaL Ne-a plăcut In 
primul rind. agresivitatea a- 
părării, care a jucat mult 3- 
vansat punînd dificile pro
bleme adversarului. Din pă
cate. spre șfirșitul partidei, 
jucătorii noștri, influențați- 
fără îndoială, și de comoda 
diferență de scor de pe ta
bela de marcaj, și-au slăbit 
atenția In momea tele defensi
ve, permițind handbal iștilor 
elvețieni să realizeze unele 
faze încheiate cu goluri. în 
ceea ce privește atacul, echi
pa română. în ciuda faptului 
că a înscris 22 de goluri, a 
manifestat unele carențe, mai 
ales în ceea ce privește rit
mul de joc. Este adevărat că 
majoritatea acțiunilor ofen
sive s-au încheiat cu succes, 
dar tot atît de adevărat este 
că valoarea adversarului a 
facilitat mult realizarea celor 
peste 20 de puncte. Vom sub
linia faptul că tot pe fondul 
unei bune mobilizări In a- 
părare echipa română a rea
lizat citeva contraatacuri de
cisive datorită faptului că 
s-au interceptat multe dintre 
pasele adversarilor. Ca aspect 
general, vom scoate In evi
dență faptul că în repriza se
cundă selecționata română a 
jucat cu mai mult nerv, cu 
mai multă forță, realizînd în 
finalul întâlnirii citeva com
binații de mare spectacol.

Primul adversar al hand- 
baliștilor români în acest tur
neu, selecționata Elveției, a 
fost, după cum se vede, un 
partener de întrecere destul 
de comod, așa Incit nu vedem

ce probleme 
apară pentru 
joc care va 
Saint Gallen. Nu trebuie ui
tat, însă, că după cele două 
partide din Elveția va ur
ma, în ziua de 14 decembrie, 
dificila confruntare cu re
prezentativa Republicii De
mocrate Germane, Ia Berlin, 
cînd vom putea aprecia mult 
mai corect valoarea și efica
citatea pregătirilor efectuate 
de jucătorii noștri pînă în 
prezent Pînă atunci să spe
răm că In partida de la Sairt 
Gailen echipa noastră va e- 
volua într-un ritm mai alert, 
efectuînd astfel o bună— în
călzire în vederea celei de 
a doua părți a turneului care 
reprezintă un veritabil 
foarte greu examen.

noi 
cel 
avea loc joi la

ar putea să 
de al doilea

MU BINE MAI TÎRZIU

Intr-un oraș din S.C.A. 
avut loc. recent, laminarea 
cu tSecseîJstă pompă a pre
miului pentru vietoria ln- 

tr-o mirs» de automobue care 
a-a desfășurat In anul_ IM» ! 
Ferici tal mșt.gător este america- 
ouh In vîrstă de £ de ani. 
George Schuster. Acum 61 de 
ani. el nu a primit premiul din 
cauză că nu reușise Ia exame
nul medical, dar luase 
startul. Ia orice caz. cei 
de dolari au fost foarte 
venițl pentru <E. Schuster,

, această Intirziere.CU

Ulianov
vins
za

totuși
1 we 

b:ne- 
chiar

ale ga- 
cat. se- 
(R.D.G.)

CALEIDOSCOP
APEL CĂTRE VIITOARELE 

RECORDMANE

Secretara Federației engleze 
feminine de atletism are arabi-

KILMARNOCK POATE FI ÎNVINSA
I De vorbă cu antrenorul bulgar Dobro mir Taskov despre viitorii adversari ai 

dinamoviștilor băcăuani în „Cupa europeană a tîrgurilor"

stadionului 
a oferit con- 

în ciuda 
ce a pre- 
nins. Cei 
s-au do- 
înfocați.

— Care a fost atmosfera 
primei partide cu Kilmar
nock ?

— Terenul 
„Rugby Park"
diții bune de joc, 
faptului că în ziua 
cedat 
14000 
vedit 
și-au 
în tot timpul celor 90 de mi
nute de joc, scandînd și... 
cintînd. Trebuie să remarc, 
însă, că ei au arătat și spirit 
de sportivitate, aplaudînd fa
zele frumoase create de noi.

— Care sînt cauzele infrîn- 
gerii echipei bulgare ?

— In primul rind, neres- 
pectarea indicațiilor de or
din tactic de către jucătorii 
mei. Ei nu au aplicat marcajul 
om la om, urmărind mai 
mult temperarea ritmului 
furtunos al adversarilor. A 
doua cauză principală a fost 
comportarea sub orice criti
că a portarului de rezervă 
Țolov (cel titular, Simeonov, 
a fost accidentat la Varșo
via și nu l-am putut utiliza), 
care poate avea pe conștiin
ță nu mai puțin 
luri din totalul 
mite l

— Ce ne puteți 
pre jocul echipei Kilmar
nock ?

— Fără a se ridica la ni
velul cunoscutelor echipe 
din Glasgow — Rangers și 
Celtic — jocul formației Kil
marnock poartă trăsăturile 
caracteristice fotbalului sco
țian. Bine dotați din punct 
de vedere fizic, foștii noștri 
adversari au prestat un joc 
atletic, în forță, desfășurînd 
acțiuni simple, dar fiindu-ne 
totuși inferiori în privința 
tehnicii individuale. Ei au 
început ambele reprize in
tr-un tempo debordant, min
gea circulînd cu mare vi
teză. Apărarea mi s-a părut 
penetrabilă, iar atacul cred

întîlnirea a
de spectatori 
deosebit de

susținut frenetic echipa

de trei go- 
de .4 pri-

spune des-

Tn dorința de a furniza 
unele informații cititorilor 
ziarului „Sportul*  despre 
comportarea pe teren pro
priu a echipei scoțiene 
Kilmarnock, viitoarea ad
versară a lui Dinamo Ba
cău in optimile de fina
lă ale „Cupei europene a 
Ungurilor", ne-am adresat 
antrenorului formației bul
gare J.S.K. Slavia, Dobro- 
mir Taskov. După cum se 
știe, J.S.K. Slavia a evo
luat in Scoția la 19 noiem
brie, fiind întrecută de 
Kilmarnock cu severul 
scor de 4—1 (2—0), iar o 
săptămină mai tîrziu, la 
Sofia, fotbaliștii bulgari 
au repurtat victoria cu 
2—0 (2—0), dar au ratat 
calificarea în 
tor.

Antrenorul 
internațional 
echipei Slavia, a fost deo
sebit de amabil ți a răs
puns detaliat întrebărilor 
ca i le-am pus.

turul urmă-

Taskov, fost 
și titular al

că este compartimentul cel 
mai bun al formației. Din
tre componenții acestuia me*  
rită relevate cele două ex
treme — internaționalul To- 
my Mac Lean și Cook, care, 
deși mici de statură, sini 
foarte rapizi și au o mare 
forță de pătrundere. în gene
ral, jocul fotbaliștilor de la 
Kilmarnock este bărbătesc, 
dar nu dur.

— Credeți că echipa ro
mână Dinamo Bacău poate 
elimina pe Kilmarnock in 
optimile de finală ?

— Kilmarnock nu este cu 
nimic superioară formației 
J.S.K. Slavia, Fără îndoială 
că evoluînd cu echipa com
pletă în Scoția și la Sofia, 
rezultatul final ne-ar fi fost 
favorabil

Nu cunosc valoarea echi
pei Dinamo Bacău, intrucit 
nu am avut prilejul s-o văd 
la lucru. Judecind insă după 
locul pe care îl ocupă in cla
samentul campionatului ro
mânesc și după comportarea 
bună în actualul turneu al 
„Cupei europene a târgurilor*,  
cred că un succes in 
scoțienilor este poșbiL 
dașii români trebuie să 
hileze in primul rind 
două 
echipa în ansamblu să nu 
adopte tactica betonulut Un 
joc ofensiv, chiar in depla
sare, cred că le-ar aduce mai 
mult succes, decît unul de
fensiv și cu contraatacuri.

Con.<sdenăw» pe deplin tn- 
dreptățită concluzia 
nomlui Taskov. La 
Kilmarnock a jurat 
Slavia a deschis scorul încă 
fn primul minut, a marea: a.' 
doilea gol fn mtn. 26. da*  
fn ciuda domină-H teritoria
le, nu a reușit sd inxme go
tul decisiv pent-u calificare 
In turul următor. Ocazii au 
fost. In repriza secundă am 
consemnat o bard p nenumă
rate come-e la poarta sco
țiană.

Oaspeții au fost cz~oa-e su
focați de ritmai rapid im
primat de către oazde, cu 
toate cd scoțienii jucau tn 
condiții avantajoase pentru 
ei: teren umed, ploaie mă
runtă fi rece. Scotie-.ii au 
desfășurat un joc strict de
fensiv, punmd o singură dată 
tn pericol poa-ta lui Țolov.

Fată de aspectul general al 
meciului fi ocaziile ratate 
JSJC Slavia merita cu ph- 
sasință victoria la un scor 
mai concludent ți. 
ftcarea fn optimile 
ale competiției.

Deci, indieații 
pentru Dinamo Bacău, căreia 
îi urăm deplin succes!

Toma HRISTOV
Sofia, 10 decembrie

pa ca țara sa să cucerească 
„Cupa Europei- in 1ST». Dar a- 
ceastă sarcină nu este prea 
ușoară și din acest motiv ea a 
apelai la serviciile publicitare 
ale televiziunii britanice, prin 
Intermediul cărei*  a adresat un 
apel „tinerelor fete inteligente, 
robuste și puternice. dispune 
să-și consacre șase seri pe săp- 
tăminâ pentru antrenamentul 
atletic*.  Rezultatele au depășit 
orice așteptări : s-au primit mai 
bine de M» de răspunsuri, prin
tre candidate afUndu-se mai 
multe specialiste ln_. judo, o ju
cătoare de cricket și chiar una 
care s-a prezentat drept „cam
pioană de box*  !

PARIS ROUEN PE 
VELOCIPEDE! Da, zilele 
trecute o duzină de teme
rari au luat startul în a- 
ceastă cursă jubiliarăt ei 
au vrut să comemoreze 
centenarul celebrei între
ceri cicliste ți, pe amu
zantele exponate de mu
zeu. cu șepci .Sherlock 
Holmes', cite unii chiar 
cu mustăți „ghidon", au 
pornit, voioși, pe Champs 
Etysees. din inima Pari
sului, cu viteza de croa
zieră de... 8 km/oră, spre 
ținta lor sportivă.

fața 
Fun- 
ani- 
cele 

extreme scoțiene, iar

antre- 
Softa. 
Jlert

un 
deci, eali- 
ce finală

pre;: oase

Aplicativitate probei favo
rite...

«Ea .SPORTOWIEC- — Varșovia) 

n ktatia tinde sa 
devină SUBMARINA '

una din 
elvețieni 

și sta- 
traver- 

ore sub
• reușit 

de th

ATLETISM ȘL. CINEMA

I>e ce r ornai fotbaliștii sau 
înotâtor-2 să cocheteze cu „a șap
tea artă- ? Și atletii pot reuși în 
această meserie. Dovada ? Arae- 
ttOMft Herman Bendix. aruncă
tor de disc, realizează la Holly
wood o nouă serie de filme cu... 
Tarzan. Brari .’lanul Adhemar Fer
reira da Silva, unui dintre cei 
mai bani săritori de triplu din 
Istoria probeL a realizat o creație 
de neuitat în „Orfeo Negro". 
Aruncătorul de ciocan Uwe Be
yer ra. F. G.) a devenit un 
-Siegfried" sculptural, iar italia
nul Giuseppe Gentile, remarcat 
la trtptn salt ca prilejul J.O. din 
Mexfc. s-a numărat printre par
tenerii celebrei Elisabeth Taylor.
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10 martie ; scrimă — tn Tur
cia, Intre 13—24 septembrie; 
lupte greco-romane și libere 
pentru seniori, în Canada în
tre 4—11 iulie; tir, în S.U.A. 
(luna septembrie) ; volei, în 
Bulgaria, între 12—27 sep
tembrie: fotbal. în Mexic, 
în perioada 31 mat — 16 iu
nie. Sportivii studenți vor 
participa 
mondial 
în luna 
Jocurile 
tare de 
loc între 
Torino și 
Finlanda

Dintre 
diale_ programate anul viitor. 
România va găzdui pe cel 
de micromodele în luna mai 
și pe cel de hochei pe ghea
ță. grupele B și C. Bucureș
tiul va primi hocheiștii din 
grupa B, iar orașul Galați pe 
cei din grupa C.

Sportivii 
prezenți la 
europene pentru seniori 
juniori. în mod practic, 
vor lua parte la toate cam
pionatele continentului nos
tru organizate de forurile in
ternaționale la care sînt afi
liate federațiile din Româ
nia. Anul viitor vor avea 
loc, pentru prima dată, ur
mătoarele campionate euro
pene pentru juniori: bcx, în 
R.P. Ungară (septembrie); at
letism, în Franța (12—13 sep
tembrie). Studenții vor par
ticipa la campionatele euro-

campionatul 
șah 

, la 
universi- 

vor avea

ta 
universitar de 1 
iulie, în RF.G, 
mondiale 
vată ce
2—8 septembrie la 
la cele de iarnă din 
(3—9 aprilie), 
campionatele mon-

români vor fi
32 campionate

și 
ei

pene de atletism în sală 
vor avea loc în Bulgaria 

la cam- 
studen- 

vor des-
(septem-

re
la

21—22 februarie și 
pionatele europene 
țești de fotbal ce se 
fășura în Iugoslavia 
brie). Bucureștiul va găzdui, 
între 7—13 septembrie, cam
pionatele europene de talere 
și semifinala Cupei Europei 
la atletism feminin, Ia 2 au
gust.

In 1970, colaborarea Intre 
organizațiile sportive din țări
le balcanice va continua să 
se dezvolte, 
pionatelor 
de la 23 
1970. In 
avea loc 
canice de : 
între 24—26 
seniori, intre 
brie; călărie, 
august — 15 
letism. între 
talere. 7—12 
balcanic, la 22 martie.

Federați .e române vor or
ganiza, ca și în ceilalți ani, 
mari competiții cu participa
re internațională cum sînt : 
campionatele 
ale României 
masă, 4—9 
naj artistic, 
gimnastică, 
înot, polo și 
prilie; volei 
minin 4—12 
greco-romane și libere, 4—6 
septembrie; tenis 31 august— 
6 septembrie; atletism, 12— 
13 septembrie; Cupa orașu
lui București la hochei, 25 
ianuarie; Turui României, la

Numărul cam- 
balcanice va crește 
în 1969, la 29 
țara noastră 
campionatele bal- 

gimnastică m.f.. 
iulie: baschet
15—22 septem- 
în perioada 25 
septembrie: at- 
13—16 august: 
iunie și crosul

în 
vor

internaționale 
la tenis de 

februarie ; pati- 
11—15 martie ; 
17—19 aprilie; 

sărituri 2—6 a- 
masculin și fe- 
august; lupte

ciclism, 18—23 iunie; Regata 
Snagov la caiac-canoe, 10—11 
iulie; Trofeul Carpațî la 
handbal masculin șl feminin, 
19—29 noiembrie. Aceste 
competiții, care întrunesc 
sportivi de valoare din multe 
țări, constituie adevărate re
petiții generale In vederea 
campionatelor 
europene. ~ 
acesta la 
handbal 
feminine, 
din primele 6 echipe parti
cipante Ia ultima ediție a 
campionatului mondial, iar Ia 
întrecerea echipelor masculi
ne au fost prezente 5 din 
primele 8 clasate

La rîndul lor sportivii ro
mâni vor lua parte la mari 
competiții internaționale or
ganizate in celelalte țări, cum 
sint : Memorialul Podubnîi 
la lupte greco-romane. ce 
va avea loc in U RSS., 3—5 
martie ; turneul de box „Pri
mo Carnera", Italia, luna iu
nie : Marele premiu ai ora
șului Leipzig pentru taleriști, 
2—6 septembrie ; Cupa Jean- 
ty-floretă fete. in Franța, 
13—14 iunie; Cursa Păcii la 
ciclism, 12—25 mai ; Memo
rialul Capablanca la șah, 28 
august — 28 septembrie în 
Cuba; Regata Lucerna-cano- 
taj academic 11—12 iulie; 
tradiționalele memoriale de 
atletism : .Znamenski" 2—3 
iulie în U.R.S.S.; „Kusocin- 
ski" 19—20 iunie în Polonia; 
„Rosicki" 23 iunie în Ceho
slovacia.

Anul viitor, sportivii ro-

mondiale îi 
Spre exemplu, anul 
Trofeul Carpațl la 
rezervat echipelor 
au fost prezente 4

mâni vor susține 160 între
ceri Interțări. Publicul nostru 
va avea posibilitatea să asis
te la întreceri ale echipelor 
românești cu formații foarte 
valoroase cum sînt : echipa 
de haltere a R.P. Polone, în 
luna februarie: echipa de ho
chei a R.S. Cehoslovace, la 
1 februarie; reprezentativele 
de popice de băieți șt fete 
a'.e R.P. Ungare, 13—17 mar
tie: formația de biatlon a 
U R S.S In luna aprilie; echi- 
oa de fotbal a Iugoslaviei la 
6 mai: de gimnastică femi
nină a R S. Cehoslovace la 
27—28 iunie; XV-le de rugby al 
Franței în luna iunie: repre
zentativa feminină de atle
tism a S U.A. la 5—6 august 
etc.

Echipele cluburilor și aso
ciațiilor sportive studențești, 
sindicale, militare, de elevi, 
cooperatiste, clasate pe locuri 
fruntașe în campionatele na
ționale. vor susține anul vi
itor în țară și în 
mai ales în țările ■ 
ca 500 de întreceri 
similare. Aceste 
vor fi planificate 
incit să servească, 
rind, pregătirii și 
formei sportivilor 
rea obiectivelor majore ale 
anului viitor și anume : cam
pionatele mondiale, europene 
și balcanice, precum și între
cerile interțări.

Acesta este, în linii mari, 
tabloul competițiilor interna
ționale la care vor participa 
sportivii români în anul ce 
urmează.

străinătate, 
vecine, cir- 
cu formații 

competiții 
în așa fel 

. în primul 
verificării 
în vede

l’iparul 1 P. „Ii>foi nia|ia“, str. Hrezoianu nr. 23—25, liucurești

STINGILE LUI V. IVAN 
AU FĂCUT MINUNI

Marți seara, la cabina bo
xerilor noștri, după elimina
rea mijlociului Ilie Ion, ni
meni n-a mai avut poftă de 
vorbă. Alți doi băieți urmau 
să urce în ring, meciurile a- 
nunțîndu-se foarte grele. 
Este vorba de V. Ivan și M. 
Dumitrașcu. Primul trebuia 
să lupte cu polonezul Witek, 
înlocuitorul lui Olech în e- 
chipa reprezentativă, iar al 
doilea, cu maghiarul Simon. 
Ivan a intrat între corzi vi
zibil emoționat, dar imediat 
ce arbitrul Scerbakov (URSS) 
a dat semnalul începerii me
ciului. „musca" noastră și-a 
recăpătat încrederea în posi
bilitățile sale. Lăsînd tracul 
la o parte, Ivan plasează în 
primul minut de luptă o di
rectă de stingă foarte preci
să, care-1 proiectează pe Wi
tek în frînghii. De altfel, 
aveam să vedem că stingilc 
lui Ivan au făcut adevărate 
minuni pe tot parcursul în
trecerii. Polonezul a atacat 
dezlănțuit în marea majori
tate a timpului, dar acțiunile 
sale n-au avut incisivitate. 
Iată, însă, că în repriza a 
doua el a executat un rapid 
croșeu de dreapta la figură 
trimițîndu-1 pe Ivan la po
dea. Scerbakov numără, dar 
boxei ul român, ca și cînd nu 
s-ar fi întâmplat nimic, reia 
lupta foarte lucid și-l pri
mește pe Witek (sigur de 
victorie în aceste momente) 
cu clasice un-doi-uri la față. 
Dezorientat, boxerul polonez 
nu se mai poate apăra. Ivan 
se mișcă 
punctează 
variate și

o

continuu pe ring, 
cu lovituri foarte 
de mare efect, do- 
netă superioritate 

El cișligă detașat 
fiind apreciat de toți 
străini și polonezi a- 
masa presei, 

băieților
Decatlonistul taivacez Yang 
Ohuan-kwang va juca fn filmul 
„The Crooked Man“ alături de 
Kirk Douglas și Henry Fonda.

DUBLU SEZON
O datA cu venirea iernii, va

meșii francezi care iși fac servi
ciul in Alpi încep antrenamentele 
pe schiuri. Ei afirmâ câ slalomul 
și coborirea ii ajută in lupta îm
potriva contrabandiștilor. Și to
tuși, statisticile aratâ ca tocmai 
Iarna, cind majoritatea vameșilor 
se află angrenați în competiții, in 
sectoarele respective au loc cele 
mai multe contravenții *

CEL MAI COMIC K.O.
In meciul de Dox dintre ame

ricanul J. Herrik și canadianul 
G. Rutt primul conduce detașat 
la puncte. Atît de mare era di
ferența de valoare in ring, incit 
Herrik a Început să-și ironizeze 
adversarul și să comenteze rîzînd 
meciul. Arbitrul de ring. Marcel 
Racine, l-a avertizat de trei ori 
pe american care a continuat 
totuși să-și bată joc de partene
rul de întrecere. In cele din 
urmă, arbitrul a oprit întilnirea 
și l-a declarat învingător prin 
k.o. tehnic pe canadian !

După meci. Marcel Racine a 
declarat : „Cînd un boxer hoho
tește pe ring, acest lucru arată 
£ă el caută să jignească nu nu
mai adversarul, ci ’
publicul...* 4 Dar in 
— unde a avut 
dispută — nu s-a 
jignit sau supărat.
după cite se pare un om cu 
simțul umorului, s-a declarat 
satisfăcut : „Mulțumesc din ini
mă arbitrului ! Cu ajutorul lui 
cred că am intrat în istorie. 
Nici un boxer din lume nu are 
la pasivul său un atît de hazliu 
k.o. !-

și arbitrul și 
tot Montrealul 
loc originala 
arătat nimeni 
Chiar Herrik, 

un 
s-a

TELEX TELEX
• Federația belgiană de hochei 

pe gheață a anunțat că a alcă
tuit lotul de jucători pentru 
campionatul mondial grupa C, 
programat in România, la Galați. 
Media de vîrstă a jucătorilor este 
de 19 ani.

• Selecționata de hochei pe 
gheață a Iugoslaviei a evoluat la 
Kaufbeurn in compania repre
zentativei R. F. a Germaniei, de 
care a fost întrecută cu 7—0 
(1-0, 2-0, 4—0).

• Pe stadionul Twickenham s-a 
disputat meciul anual dintre echi
pele de rugby ale universităților 
Oxford și Cambridge. Jocul, care 
a fost urmărit de mal bine de 
55 000 de spectatori, s-a încheiat 
cu scorul de 0—« în favoarea 
studenților de la Oxford. Aceasta 
a fost cea de a 88-a ediție a 
medului.

• Intr-ua mec! eontind pentru 
„Cupa AmericU Latine" la fotbal, 
echipa braziliana Santos a fost 
Învinși cu 2—0 (0—0) de formația 
argentinian» Racing Club Buenos 
Aires, deși a jucat pe teren pro
priu »i a beneficiat de serviciile 
Iul PelO. Aceasta a fost a patra 
tnfrtngere suferit» de F. C. San
tos tn cadrul competiției.

• Titlul de eamploan» absolut» 
a R. D. Germane Ia gimnastic» 
l-a revenit cunoscutei sportive 
Karin Janz, care a totalizat 
76,775 p. Pe locurile următoare 
s-au clasat Christine Schmidt — 
73.350 p și Marianne Noack — 
73,000 p.

e Campionul olimpic de box 
la categoria grea, americanul de 
culoare George Foreman, a ob
ținut a 11-a victorie consecutivă 
ca profesionist, lnvingîndu-1. la 
New York, prin k.o. în runda 
I pe Bob Hozelton (S.U.A.).
• Campionul mondial de box 

la categoria pană, franco-austra- 
lianul Johnny Famechon, și-a 
înscris în palmares o nouă vic
torie, dispunînd prin k.o. în 
rundul 3 de americanul Peter 
Gonzales, la Londra.

vedind 
tehnică, 
partida, 
ziariștii 
flați la

Frunțile băieților noștri 
s-au descrețit de-a binelea 
cind Dumitrașcu a fost de
clarat învingător în fața ma
ghiarului Simon. Acesta a 
făcut cunoștință de două ori 
cu podeaua. Timp de trei re
prize, Simon a fugit pur și 
simplu din calea adversaru
lui, contrînd din cînd în cind, 
cu directe de dreapta. Deși a 
cîștigat clar, Dumitrașcu nu 
ne-a mulțumit pe deplin. El 
l-a fugărit pe Simon, însă 
atunci cînd s-a apropiat de 
el a stat în espectativă.

în gala de marți a produs 
6 deosebită impresie greul 
cubanez Galvez, care l-a în-

prin abandon în repri- 
a doua pe 

(URSS).
Celelalte rezultate 

lei de marți seara: 
mimijlocie : Kaiser 
b.p. Hon U Kil (R.P.D. Co
reeană) ; Kania (Polonia) 
înv. ab. I. Balik (Cehoslova
cia) ; cat. semimuscă: Ha
ring (R.D.G.) înv. neprezen- 
tare Fieske (Polonia) ; Kras- 
kovski (U.R.S.S.) b.p. Benitez 
(Cuba) ; Blazynski (Polonia) 
b.p. Dzan In Czol (R.P.D. 
Coreeană) ; cat. muscă : Kim 
în Ho (R.P.D. Coreeană) b.p. 
Jagielski (Polonia) ; Kisne- 
meth (Ungaria) b.p. Ivanov 
(Bulgaria) ; cat. pană : Bag- 
dasarov (U.R.SS.) b.p. Koz
lowski (Polonia) ; Kim Mion 
Czil (R.P.D. Coreeană) b.p. 
Neschev (Bulgaria).

Primul nostru boxer califi
cat in sferturile de finală — 
Ștefan Boboc — ne-a dat im
presia la începutul meciului cu 
Kostandinov că-1 va scoate ra
pid din luptă pe partenerul său 
de întrecere. Dar pină la urmă 
reprezentantul nostru a coborît 
treptele ringului învins. El a 
ezitat, și-a calculat îndelung 
acțiunile. Bulgarul, fără să 
strălucească, a punctat din de
fensivă, rar dar precis, și în 
repriza a doua Boboe a fost 
k.d La categoria muscă, teh
nica superioară a lui Wanke 
(R.D.G.) a triumfat în fața bo
xului dezordonat prestat de 
astă-dată de cubanezul Rodri- 
guez. Disputa Alvarez (Cuba) 
— Machlanski (Polonia), din 
cadrul categoriei cocoș, a fost 
de o rară spectaculozitate. în m 
repriza întii, polonezul a fost 
numărat. Apoi cubanezul a 
scăzut tot mai mult fizic și în 
rundul doi el este contrat cu 
o directă de dreapta și trimis 
la podea. Polonezul are tot mai 
mult „ curaj și în ultimele 
trei minute atacă dezlănțuit, îl 
pune pe adversar k.d. și cîș- 
tigă la puncte. La această ca
tegorie, reprezentantul nostru, 
A. Moraru, a pierdut prin a- 
bandon in repriza a doua în 
fața lui Forster (R.D.G.) Mo
raru a început curajos, dar ad
versarul său s-a dovedit mai 
puternic, mai ofensiv. în re
priza a doua, într-un singur 
minut, Moraru a stat de două 
ori la podea In urma unor di
recte la figură. Alte rezultate,’ 
cat. cocoș : Morus (Pol.) b.p. 
Rasidov (Bulg.), Dubeniuk 
(U.R.S.S.) b.p. Kin Jon Ik 
(R.P.D. Coreeană) ; cat. pafiăxr 1 
Budny (Pol.) 
(R.D.G.).

b.p. Ramin

După finala

MLADOST ZAGREB EGALEAZĂ 
PERFORMANȚA LUI PARTIZAN BELGRAD

io

a . rezistat 
Pro Recco, 
treia oară 

campionilor

Mladost Zagreb 
eroic în fief-ul lui 
cucerind pentru a 
consecutiv „Cupa 
europeni" la polo. învingătoare 
în prima manșă cu 5—3, echipa 
celebrilor Stipanici, Trumbici, 
Bonacici și Poljak a abordat 
partida din piscina genovezâ 
Aibaro cu o deosebită tenaci
tate, in ciuda tuturor prono
sticurilor (și, ceea ce este cu
rios, chiar și ale specialiștilor 
iugoslavi) care erau destul de 
sceptice în privința șanselor 
deținătorilor trofeului. Italienii, 
imbatabili acasă, aveau justifi
cate speranțe de a reedita fi
gura din semifinale, unde după 
ce au pierdut la Budapesta cu 
3—5 s-au revanșat categoric 
în fața lui O.S.C., cîștigînd 
cu 10—6.

Pizzo și 
asaltat tot 
versă, dar 
excelentă, „ r__  ____
decît în situații de inferioritate 
numerică (trei) pentru forma
ția sa. în același timp insă, 
Poljak (spiridușul echipei) a 
încheiat două acțiuni personale 
cu tot atîtea goluri, și Pro 
Recco a trebuit să se mulțu
mească cu o victorie la limită 
(3—2) și cu o satisfacție pla
tonică. Cupa va rămîne încă un 
sezon in vitrina cu trofee a

coechipierii săi au 
timpul poarta ad- 

Stipanici, în formă 
n-a putut fi învins

lui Mladost, care reușește acum 
să egaleze numărul de victorii, 
in această competiție, al marii 
sale rivale, Partizan Belgrad, 
învingătoare în 1964, 1966 și 
1967.

Noul succes al jucătorilor 
din Zagreb este pe deplin me
ritat la capătul celui de al trei
lea tur de forță în care au rea
lizat 9 victorii și doar o singură 
înfrîngere, Mladost confirmă 
astfel că la ora actuală este 
cea mai bună echipă de club 
din Europa, palmaresul ei din 
cadrul acestei competiții fiind 
demn de invidiat. Formația din 
Zagreb a participat la trei 
din cele 7 ediții, recoltînd 27 
de victorii ; a terminat 4 par
tide la egalitate (4—4 cu 
T.S.K.A. Moscova în 1967, 4—4 
cu Dinamo București în 1968, 
3—3 cu Partizan Belgrad în 
1968 și 4—4 cu Dinamo Mosco
va în 1939) și a pierdut două 
(6—7 cu Dynamo Magdeburg 
în 1968 și 2—3 cu Pro Recco 
în 1969), realizînd un golaveraj 
de 235—92. Lotul campionilor 
continentali cuprinde pe STI- 
PANICI și HEBEL portari, 
TRUMBICI, BONACICI, LO- 
PATNI, MATOSICI, POLJAK, 
Zsuzsej, Jeger, Pozojevlci, Sl- 
menc și Mikac (cei scriși cu 
majuscule sînt componenți ai 
echipei naționale).

HANDBALIȘTII BUCUREȘTENI
ÎNVINGĂTORI LA BRAUNSCHWEIG

Selecționata masculină de 
handbal a orașului București 
a susținut, în continuarea 
turneului pe care-1 întreprin
de în R. F. a Germaniei, la 
Braunschweig un meci cu for-

mația locală Eintracht. Vic
toria le-a revenit sportivilor 
români cu 24—13 (19—9),
Cele mai multe goluri ale în
vingătorilor au fost înscrise 
de Nica (9).

TURNEUL DE ȘAH DE
Turneul feminin de șah de 

la Vrnjacka Banja a conti
nuat cu disputarea partidelor 
întrerupte. Alexandra Nicolau 
a remizat cu Lazarevici, iar 
Margareta Teodorescu a între
rupt pentru a doua oară cu 
Asenova. Campioana mon
dială Gaprindașvili a cîștigat

LA VRNJACKA BANJA
la 
în 
Lazarevici 
51/2
viii (U.R.S.S.) 5 p. Nicolau 
(România). Ivanka (Ungaria) 
4*/s  p., Stadler (Iugoslavia) 
3V2 p. Margareta Teodorescu 
ocupă locul 8 cu 2 (1) p.

Asenova. După șase runde 
clasament conduce Milunkg 

(Iugoslavia) cu 
P-, urmată de Gaprindaș-

SCHIMBARE DE LIDER LA PALMA DE MALLORCA
După 14 runde, în fruntea 

clasamentului turneului in
ternațional de șah de la Pal
ma de Mallorca se află ceho
slovacul Hort cu 9 p., urmat

de Petrosian (U.R.S.S.) și Lar
sen (Danemarca) cu cite 8V2
(1) p. Korcinoi (U.R.SS.) și 
Spasski (U.R.S.S.) se află pe 
locurile 4—5 cu cîte 8'/2 p. In

runda a 14-a, Hort a cîștieat 
Ia Penrose (Anglia), iar Szabo 
(Ungaria) a remizat cu cam
pionul mondial Spasski.

BRUCH: AMATOR PÎNĂ LA
STOCKHOLM, 10. — Re

cordmanul european în proba 
de aruncarea discului, suede
zul Ricky Bruch, a declinat 
oferta unor manageri ameri- '

câni de a trece )a profesio
nism. El a declarat că poate 
mai tîrziu va semna un con
tract profesionist, însă mai în

• •• m!
tîi dorește ca amator să arun
ce 71 m Bruch a realizat în 
cursul acestui sezon excelenta 
performanță de 08,06 m.
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