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ZIAR AL

ȚINTAȘUL PETRE ȘANDOR
A DEPĂȘIT RECORDUL MONDIAL
LA ARMA CU AER COMPRIMAT

In cadrul ultimei etape a campionatului de tir al Capitalei 
— echipe, sistem divizie — ieri, la poligonul Dinamo, cam
pionul continental Petre Șandor a întrecut cu nouă puncte 
recordul lumii la armă cu aer comprimat 40 f poziția în pi
cioare : 385 p, față de 376 p, record mondial egalat de ace
lași trăgător la europenele de la Plzen, din luna august.

ȚÂRILOR 
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în Capitală au sosit 
primii reprezentanți ai echi
pelor participante la cam
pionatul mondial de hochei 
(grupele B și C, de la Bucu
rești și Galați). Se află de 
aseară la București d-na

Manuka Jerala (Iugoslavia), 
Ernesto Crotti (Italia), Otto 
Randholm și
(Danemarca), 
(Franța).

în cursul
sînt așteptați

Paul
Antoine

Bloch 
Faure

astăzi

Urmăriți în

sportul

zilei de 
ceilalți invitați.

cu începere de luni

15 decembrie
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SPERANȚELE SCRIMEI PE PLANȘA
Deschisă trăgă

toarelor sub 19 ani, 
competiția de scri
mă „Cupa speran
țelor" reunește, as
tăzi și mîine, in 
sala de sport de 
la Ștrandul Tine
retului cele mai 
înzestrate elemen
te din 
din 
centre 
Cărei, 
Cluj, Craiova, Ga
lați, Iași, Ploiești, 
Oradea, Satu Ma
re, Tg. Mureș, Ti
mișoara.

Vor participa 
cite 6 echipe la 
fiecare probă (do
uă din Capitală 
și 4 din alte ora
șe). Printre parti- 
cipanți, remarcăm 
(prezența proasp
eților campioni de 
(floretă ai Bucu- 
reștiului Alex. Mi- 
cloș (Universitatea) i 
rica Draga (Școala 
nr. 1).

Competiția prezintă 
teres deosebit pentru 
bul de mîine al scrimei noas
tre, ea constituind un prin-

București și 
numeroase 
din țară : 
Constanța,

și Vio- 
sportivă
un in-
schim-

-

cipal criteriu de selecție in 
vederea turneului speranțelor 
olimpice și al Campionatelor 
mondiale de tineret.

In fotografie : Viorica Draga 
(stingă), noua campioană a Ca
pitalei la categoria junioare.

Astăzi, la Timișoara

Timp de două zile, Timi
șoara va fi gazda finalelor 
primului campionat național 
al seniorilor la judo, eveni
ment care se cere subliniat, 
el mareînd intrarea judo- 
ului în aria competițională a 
celorlalte discipline sportive 
din țara noastră.

Consultînd lista celor 48 
de judoka care, astăzi și mîi
ne, vor ataca cele șase titluri 
de campioni republicani și 
pe cel de campion absolut 
al României, descoperim gru
pe (pe categorii de greutate) 
echilibrate valoric, astfel că 
pronosticurile privind cîști- 
gătorii înaltelor galoane sînt 
foarte dificil de oferit. Difi
cultatea apare, în special, la 
70 kg — unde printre fina- 
liști se numără talentații 
E. Tătărăscu (I.E.F.S.), M. 
Stratan (Univ. București) și 
timișorenii N. Ezechil și Z. 
Macridin, la 93 kg — unde 
vor lupta apreciații I. Her
man (I.E.F.S.) și D. Kristoff 
(Rapid București) și +93 kg, 
categorie care reunește pe 
rapidistul Dorin Lepădat și 
pe studentul timișorean Gh. 
Marchiș.

Valoarea competitorilor 
constituie, însă, dincolo de 
Imposibilitatea unor antici
pații privind rezultatele, gi
gul unor întreceri de nivel ri-
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• Olimpiada de

iarnă a elevilor

o mare com-

petiție inițiată

de C.C. al U.T.C

Continuindu-și seria ac
țiunilor inedite, dezvol- 
tînd idei și inițiative in 

domeniul foarte Dretentios 
al sportului de masă. U- 
niunea Tineretului Comunist 
lansează o nouă competiție 
care deține din start toate a- 
tributele pentru a-și cîștiga 
prestigiu și popularitate: O- 
LIMPIADA DE IARNA A E- 
LEV1LOR.

S-a zămislit acest generos 
gînd pornindu-se de la pre
misa că sporturile albe au în
că în țara noastră o audien
ță restrînsâ, angajează un 
număr mic de practicanți și 
competitori, în ciuda 
că relieful României 
dițiile meteorologice 

.o largă dezvoltare 
discipline, că există din par
tea tineretului un interes mar
cat față de el. A dovedit-o 
din plin încercarea fructuoa
să făcută anul trecut, cînd 
o competiție pentru copii, ini
țiată tot de C.C.
dotată cu trofeul „SĂNIUȚĂ 
DE ARGINT", a 
căpătoare pîrtiile 
luit atracția celor mid spre 
coborîrile temerare.

Succesul înregistrat atunci 
i-a îndemnat pe organizatori 
să cuteze spre mai mult și 
iată-ne acum înaintea unei 
întreceri, de data aceasta po
lisportive. care alătură săniei 
— schiul și patina.

Regulamentul elaborat s 
ținut seamă de adevărul exis
tent în mișcarea noastră spor
tivă (și aceea de masă, cu 
precădere): LIPSA UNEI BA
ZE MATERIALE ADECVATE.

în Suedia, de pildă, se or
ganizează curse de mare fond 
pe zăpadă, cu 13—15 000 de 
participant!. Cifra întrece 
producția de schiuri pe un an 
a industriei noastre ’ In Ro
mânia — deocamdată. cel 
puțin — așa ceva nu este po
sibil. Motiv pentru care niș
te minți agere, dar Filistine, 
au inventat termenul eufe
mistic PARTICIPĂRI (De 
faDt, între PARTICIPĂRI și 
PARTICIPANT! este o dife
rență imensă, ca de la 
la pămînt).

CÎT MAI MLI.TI 
PARTICIP ANȚI

în cazul competiției organi
zate pentru elevi, C.C. al 
U.T.C. a avut feridta inspi
rație de a nu pretinde dări 
de seamă, cifre, statistici, bi
lanțuri, prin care — ani și 
ani — s-a deformat deseori 
realitatea. Se cere doar ca 
întrecerii să i se acorde toa
tă atenția, să participe la ea 
cit mai mulți copii, chiar da
că toată treaba se va face 
fără pompă, fără zarvă, fără 
discursuri ...

Evident, anvergura acțiu
nii depășește putințele organi
zatorice ale U.T.C. Este, 
aceea, absolut necesară 
contribuție substanțială

faptul'ii 
și con- 
permit 
acestor

al U.T.C., și

făcut neîn- 
și a dezvă-

RIU — a organelor teritoriale 
pentru educație fizică fi sport, 
chemate să acorde asistență

In program
SCHI

— Probe da slalom
— Fond 3 km (fete)
— Fond 5 km (băieți)

PATINAJ

cer

de 
o 

din 
partea conducerilor școlilor, 
a profesorilor de educație fi
zică, a comitetelor de părinți 
și — ÎN MOD OBLIGATO-

rrCUPA OLIMPIA" LA BOX
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u este un secret pentru ni
meni faptul că voleiul româ
nesc, cîndva splendid și în
floritor, traversează un mo
ment de grea cumpănă, ex
primat pregnant prințr-o cri- 

valoare simptomatică și o au- 
progresiv scăzută Io un public 
cîțtigat, apoi, succesiv, mirat, 

‘ acum, in mare parte,

florilor, traversează un

I
I

tehnică. o îndrumare compe
tentă și calificată

Inițial. Olimpiada de iarnă 
a elevilor na ți-a propus o 
finală pe țară, competiția ur- 
mînd să se oprească la ni
velul învingătorilor județeni.

Sugeri m, totuși, organizato
rilor ca. ținind seama de 
condiții ți de stări de fapt, 
să admită unele excepții de 
la litera legii, inițiind — e- 
ventual la săniuțe — ți o 
finali națională. Mai ales că 
în această ramură sportivă 
piatra de temelie a fost pusă 
de anul trecut. Ziarul .Spor- 

se va simți onorat să 
el echipajele

tul' 
răsplătească și 
învingătoare.

Deocamdată 
marii întreceri 
iarnă a elevilor vom reveni, 
însă, dt de curfnd.

atît. Asupra 
sportive de

Valeria CHIOSE

CINE VOR FI NOILE CAMPIOANE
DE TENIS DE MASA ALE TĂRII?

Publicul bucureștean va 
. vea din nou prilejul să ur
mărească evoluția celor mai 
buni jucători de tenis de 
masă autohtoni. Această oca
zie va fi oferită de Întreceri
le returului campionatului re
publican pe echipe.

Cu începere de luni, timp 
de patru zile, sala Floreasca

a-

dicat, menite să onoreze a- 
ceastă ediție inaugurală din 
istoria judo-ului românesc.

N. Mț.

După turneele efectuate peste hotare, Maria Alexandru îți 
va etala cunoștințele ri în fața spectatorilor din sala Flo
reasca, Lat-o evoluînd în finala internaționalelor Iugoslaviei, 

de la Sarajevo,

ta reuni primele opt forma
ții feminine ți 11 masculine, 
CUPRINZlND TOT CE ARE 
MAI BUN LA ORA ACTUA
LA TENISUL DE MASA RO
MÂNESC.

Interesant de reținut este 
faptul că Maria Alexandru va 
evolua și tn competiția mas
culini, iar Carmen Crișan și 
Eleonora Mihalca numai în 
partidele echipelor de băieți, 
CSM II Cluj și Politehnica 
Timișoara. Deci un plus de a- 
tracție pentru cei care vor 
fi prezențj în sala Floreasca 
în prima jumătate a săptămi- 
nii viitoare.

înaintea concursului clasa
mentele se prezintă astfel:

Femei: 1. Progresul Buc. 
14 p., 2. Voința Arad 13 p, 
3. Spartac Buc. 12, 4. Rapid 
Brașov 11 p, 5. Dinamo Cra
iova 10 p, 6. Voința Buc. 9 
p, 7, Comerțul Tg. Mureș 8 
8. Tehnolemn Timișoara 7

Băieți: 1. CSM 1 Cluj 
p, 2. Progresul Buc. 19 p,
Politehnica Buc. 18 p, 4. Vo
ința Arad 17 p, 5. Voința Bra
șov 17 p, 6. Comerțul 
Mureș 
14 p,
P,
12 p,
11. CSM Iași 10 p.

Se va juca zilnic, diminea
ța și după-amiaza, între ore
le 9—13 fi 17—21.

p. 
p- 
20
1

Tg.
7.

9.

15 p, 7. Voința Buc. 
8. Dinamo Craiova 13 
Politehnica Timișoara 

10. CSM II Cluj 11 p,

Programai penultimei ga
le de box din cadrul .Cu
pei Olimpia* a prezentat 
dteva meciuri interesante. 
La .semiușoară*, George 
Băjenaru (Energia II) a 
reușit — printr-un box mai 
Inteligent — să dispună net 
la puncte de L. Ghiban 
(LT.B.), jar la „ușoară" 
Iacob Augustin (Voința) — 
o „copie* a cunoscutului 
Stanef — l-a învins pe 
Gheorgbe Marin (Olimpia > 
pnn K-o. tehnic ta repriza 
a s-a.

O inadmisibilă neatenție 
a arbitrului de ring nie 
Constantiaeseti a dus la un 
kaO. care poate avea eea- 
seetațe grave : la un 
sehrmb de iovirari eu Gh. 
IBe (Metalul). Ntaolae Mi
hai (Vaința) a recepționat 
a patertuca directă la cap. 
A rirat, dar s-a ridicat 
tmedisi, refulnd lupta tn 
raartiut care l-au dezavan
tajat net. primind o serie 
de lovituri extrem de pu- 
teralce. După X-O.-ul tnevi-

tabil, doctorul Wagner a 
fost nevoit să intervină 
gent, pentru Îngrijirea 
vlnsulul.

Celelalte rezultate :
Peia (Dinamo) b.p. D. M»- 
teescu (Viitorul) ; T. Po
pescu (Viitorul) b.p. Șt. 
Barbu (Progresul) ; M. 
Stănescu (Gloria) b.p. Gh. 
7 “ 7+ L.
Tlgleanu (Olimpi^j b. ab. 
□ A. Did (Steaua); I. Botaș 
(Gloria) b.ab. in Gh. Pi- 
tran (C.P.M.B.); D. ~ 
(Viitorul) b.ab. in V. 
rodnic (C.P.M.B.); M. 
rea (Energia II) b.p. 
Arțâranu (Rapid); D.
nașe (Progresul) b.ab. 1 
R. Cătanâ (Poșta); M. ata
ca (Electromagnetica) b. 
dese, in L Țintișan (Glo
ria) și Gh. Florescu (C.S.S.) 
b.p. V. Salica (C.P.M.B.).

Competente deciziile ju
riului format din FI. Pi
ctați, N. Babeșin. Gh. La- 
cbe și I. Niculescu.

Daniel DIACONESCU

Ștefănescu (Viitorul);

ur- 
in-
M.

Toca 
Ho- 
Flo- 

W.
Tă-
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ză de 
dientă 
cîndva . _ e 
decepționat și, 
pierdut.

Celor două realități — valoare scă
zută si audientă pierdută — tu ra
port de la cauză la efect, li se cuvin, 
fără îndoială, de drept (noblețea ve
che obligă) ți din... obligație profe; 
sională, o atentie concentrată a moi 
multor factori.

înscriindu-se th sfera unei largi dez
bateri, de care voleiul românesc sim
țea nevoia, pe lingă faptul că o șj 
merita, rindurile de fată intenționează 
să interpreteze doar una din fațetele 
bizare ale opticii față de el.

Un unic aspect din voleiul feminin 
de performanță. La nivelul reprezen
tativei, imperativul TINEREȚE (element 
de progres, atunci cînd se conjugă 
dialectic cu factori care nu pot fi 
eludați, cum ar fi valoarea, experien
ța) a ajuns singura natură a lotului.

Efect imediat ți repetat — rezulta
tele sînt, constant, slabe.

„Avem o echipă tînără 
ți Încearcă să motiveze 
va învăța, va progresa, 
timpul, calitativ, ridicînd 
leiul feminin pe treptele

Bine ar fi ca previziunile antreno
rilor să se împlinească. Ele n-ar avea 
decît darul să bucure. Dar pînă 
atunci î Pînă atunci, previziunile — 
vorbe, gînduri — nu pot suplini o 
stare de fapt îngrijorătoare. Pînă îi 
va veni ți acestei echipe 
mental 
pierde, 
va este

Dacă 
generația .învățată", 
părut pur ți simplu, nu mai există (ața, 
deodată I), rețeta antrenorilor echipei 
feminine de volei ăr fi logică (pentru 
că ar fi singura).

în condițiile în care, la cel puțin 
cîteva din .vlrstnicele" (vorba vine) 
voleibaliste cu experiență ți valoare 
se renunță de dragul... curajului ți al 
experimentului — sfricînd ce este bun 
azi pentru ca să fie bine, probabil, 
peste trei-patru ani — soluția este 
neavenită.

întinerirea oricărei echipe este un 
mijloc (pentru realizarea progresului) 
ți în nici un caz un scop.

Sau un paravan...

M. POPESCU

explicd 
antrenorii. Ea 
va crește, cu 
din nou vo- 
pierdute".

experi- 
alcătuite — sorocul, se va 
probabil, sistematic. Perspecti- 
departe de a fi roză.
s-ar admite soluția-limită că 

matură, a... dis-
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LA GHEORGHIENI-SCHIORII AU IEȘIT PE ZAPADA
■ Trambulină de 80 m la

Valeo Strimbă ■ Micii schiori

ai Școlii sportive ou început 

antrenamentele pe zăpadă

■ A. S. Minerul Chileni pa

tronează activitatea fondiști- 

lor ți o săritorilor M Tn per- 

«pectivă, reluarea probelor 

alpine

Ca in fiecare iarnă, loca
litățile din depresiunea Giur- 
geului au cunoscut și in acest

an iarna mai devreme ca ce
lelalte regiuni ale țării. în pri
mele zile de decenjprie, la 
Gheorghieni, Toplița, Joseni 
etc, peisajul natural era cel 
al iernii, termometrul coborit 
cu peste 10 linii sub zero, iar 
stratul de zăpadă și gheață 
așezat de-a binelea. Obiecți- 
vul nostru : orașul Gheorghi
eni — aoest pol al frigului 
din țara noastră, unde sportu
ri'- ’ ' - • ■ - ■ -
turi

aoest pol al frigului 
rile de iarnă reintră în ’drep
turi mai repede ca in altă 
parte. Schiorii și hocheiștii 
au trecut, spre marea lor bu
curie, la o activitate „pe viu". 
Fondiștii au renunțat la mi
cuța potecă acoperită cu ce
tini de brad, iar hocheiștii 
și-au pus patine cu lame de

Schiorii Scolii sportive din Gheorghieni au ieșit pe prima 
zăpadă — deocamdată in curtea liceului.

oțel în locul celor cu rotile 
și se avîntă acum pe gheață.

CENTRUL DE SCHI DE 
LÎNGA GHEORGHIENI

Centrul activității de schi — 
fond și sărituri — se află, de 
fapt, într-o comună aflată la 
3 km de Gheorghieni, la Va
lea Strîmbă. Aici se găsesc 
trambulina de sărituri și cele 
mai bune pirtii.

Primul punct al vizitei noas
tre, deci : Valea Strîmbă, o 
comună cu case frumoase, cu 
ulițe șerpuind pe malurile în
tortocheate ale unui pîrîu de 
munte, de unde, probabil, a 
primit și denumirea.

La citeva sute de metri de 
ultimele case se află com
plexul de schi cum numesc 
acum localnicii trambulina de 
sărituri. Din vechea trambu
lină cu schelet din lemn, de 
pe care curajoșii schiori zbu
rau la 40—50 m, n-a mai ră
mas aproape nimic. Locui ei 
a fost luat de o instalație mo
dernă, mult mărită, a cărei 
pistă de aterizare are punctul 
critic la 80 de metri.

Conducerea asociației Mine
rul Chileni, cu ajutorul ma
terial al U.G.S.R. și al iubi
torilor schiului, a făcut aici 
o adevărată metamorfoză. 
Trambulina propriu-zisă este

T. RABȘAN

(Continuare in pag. a l-a)

Citiți in pag. a IV-a
• Călătorie lungă cu in

termezzo parizian
Caldă primire făcută rugbyș- 
tilor români în Franța.
• Nou record mondial la 

decatlon
• F.C. Santos a învins pe 

Penarol

!» CUPA MUREȘUL" 
LA VOLEI

De curfnd, 
Încheiat faza finală a _ 
Mureșul- la volei — competi
ție organizată de Comitetul ju
dețean al U.T.C. ta colabora
re cu C.J.E.F.S. Mureș. Au 
participat 65 de echipe — fete 
șl băieți — dintre care 12 ta 
turneul final.

La fete. Cupa a fost cuce
rită de formația Liceului nr. 
5 dta Tg. Mureș, iar la băieți 
de C.F.R. Tg. Mureș.

MARGARETA PAUȘ

la Tg. Mureș, s-a 
•Cupei

i

TURNEU DE HANDBAL LA GALATI
Sala sporturilor din orașul Galați găzduiește în aceste zile 

un turneu masculin de handbal dotat cu «.Cupa Dunării". La 
această primă ediție a competiției participă echipe din Bucu
rești, Brașov, Ploiești și, bineînțeles, din orașul gazdă, repre
zentat de Politehnica și selecționata de juniori.

< T. SIRIOPOL — coresp.

RUCBYȘT1I DI 11 RAPID ÎN R. 0. GERMANĂ
La invitația clubului sportiv Lokomotive Leipzig, formafia de 

rugby Rapid București întreprinde un turneu în R. D. Germană.
Rugbyțtii bucurețteni vor juca la Leipzig (13 decembrie). Ber

lin (15 decembrie) fi Henningsdorf (17 decembrie).
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SÂ PREGĂTIM DIN TIMP DE CE NU MAI SINT ONEȘTI

PATINOARELE NATURALE!
UNII ANTRENORI DE JUDO?

Pentru reușita unui program de activitate in patinaj și 
hochei în centrele unde nu avem patinoare artificiale, tre
buie să existe o preocupară temeinică, din timp impulsio
nată, în direcția amenajării unor suprafețe de gheață na
turală.

Desigur, condițiile climatico din țara noastră sint destul 
de capricioase, ceea co scurtează perioada propice patina 
jului. Atunci, însă, cînd gheața este realizată și întreținută 
în condiții corespunzătoare, ea rezistă mai bine la variații 
de temperatură de scurtă durată.

Cum se pot amenaja astfel do patinoare ?
De obicei, cele mai indicata terenuri, susceptibile de a fi 

transformate în patinoare, sînt • Stadioanele, terenurile de 
tenis, de volei etc, Cu alte cuvinte, sînt bune foaie terenurile 
netede și care au în apropierea lor guri de apă. Cu foarte 
bune rezultate și fără dificultate se pot amenaja patinoare 
și pe lacurile din parcuri și grădini publice, cu adîncimi mici 
și unde grosimea gheții trebuie să fie de cel puțin 
20—25 cm.

renurile pentru hochei și pistei 3 
pentru patinajul viteză au di
mensiuni bine precizate, de care 
trebuie să se tină seama la ale
gerea terenului pentru un pati
noar. Pentru hochei terenul va 
avea forma dreptunghiulară, cu 
dimensiunile cuprinse între 51— 
41 m lungime si intre 24—39 m 
lățime (fig. 3). ESTE BINE CA 
DE LA ÎNCEPUT PATINOARELE 
DE AGREMENT SĂ SE ÎNCA
DREZE IN ACESTE DIMENSIUNI 
CEEA CE VA 
REA LOR ȘI 
HOCHEI.

Amenajarea 
tinajul viteză ___ _.
flellă. în primul rînd tilnd ne?e- 
sar un teren mult ' 
rare să aibă calitățile unui, tereț 

patlonar obișnuit, a- 
,cu guri de apă in 

Există piste standard 
m și de 400 m. cu d.v.i-i 
culoare. Pistax ideală e.’.e 

care are trei culoare în- 
permite desfășurarea com- 
concomitem cu încălzirea

PERMITE FOLOSI- 
CA TERENURI DE

pistelor pentru pa- 
este ceva mai di-

mai •nare.

AMENAJAREA PATINOARELOR 
PE TERENURI SPORTIVE

Amenajarea patinoarelor pe te
renurile sportive se începe prin 
delimitarea terenului du o : 
dură de pămînt (sau zăpadă dacă 
aceasta există). înălțimea bor
durii nu va depăși 25—35 cm. Ro
lul ei este de a reține apa ps 
teren.

Pentru a se elimina infiltrațiile 
de apă în teren. îndată ce tem
peratura a scăzut la minus

bor-

labil prin deșurubare. Capă
tul minerului va fi prevăzut 
cu Un nipld* pentru racorda
rea furtunului, prin care apa 
trecînd prin miner ajunge la 
țeava cu orificji și se scurge 
pe gheață distribuindu-se 
form pe suprafața ei. Un 
gur om poate manevra 
un astfel de dispozitiv, 
perind succesiv întreaga 
prafațâ a

CONDIȚIILE
GHEȚI

terenului.

uni- 
sin- 
ușor 
aco 
su-

OBȚINERII UNEI 
PERFECTE

pentru un 
dică neted, 
apropiere, 
de 333 
și trei 
aceea 
trucît 
petiției ______ __
patinatorilor. Se pot amenaja și 
piste de viteză reduse, totul de
pinde de posibilitățile locale.

Lungimea terenului necesar 
nei piste de viteză standard 
400 m este de 
lățimea de 70 m 
lizarea pistei de 
bune condiții se 
tribuitorul de 
fig, 1. a cărui 
determinată după 
sară a culoarelor 
funcție de dimensiunile terenului.

Trasarea terenului de hochei 
și a pistei de viieză se face ca 
culori ele anilină **
apă. Culoarele 
prin coamă de 
timpul stropirii gheții 
depărtată.

ti
de 
iar181.95 metri,

(fig. 4). La rea- 
viteză. în foa-te 
poate utiliza dis- 
aoâ indicat in 
lățime pjate fi 

lățimea i.ece- 
rcsoeetive. in

preparate cu 
vor fi separate 
zăpadă, care în 

va fi in-

Pentru a se obține o gheață 
perfectă (netedă și lucioasă), se 
prepară din timp apa caldă, care 
se toarnă intr un butoi mai mare 

, așezat pe o sanie. Același dis 
tribuitor cu care s-s turnat ap» 
rece, dar cu minerul demontat, 
se racordează la butoiul eu ap» 
caldă, în spatele săniei. La apro
ximativ un meiru distanță și in 
urma distribuitorului, «e prindi 
o bucată de PÎNZA DE SAC cu 
aceeași lungime ca și țeava di* 
tribultorului. Apa caldă din bu 
toi se prelinge prin orificiile dii 
țeavă. pe gheață, iar sacul In 
tinde apa in mod uniform, nete 
zind gheața si dindu i lustrul ne
cesar după înghețare

sania poate fi 
‘ * oâmem.

săniei 
cîr.d gheața

4—5' C. se lasă terenul timp de 
2—3 zile fără apa, pentru înghe
țarea stratului de la suprafață. 
Apoi, cu ajutorul unui furtun 
(*inut în sus» apa se pulverizea
ză. pe vreme senină, in straturi 
subțiri. După înghețarea primu
lui strat de ap4 se va repeta 
stropirea plna la obținerea unei 
grosimi de gheață de 5—7 em.

Dacă terenul a fost acoperit cu 
zapadă, aceasta mai iutii se va 
bât&tori cu un tăvălug (dacă te
renul a fost stropit și are o 
pojghița de 2—3 cm de gheață, 
zăpada se va îndepărta de pe 
tereh). apoi se va turna un alt 
strat de apă tot prin pulverizare.

NU SE RECOMANDA INUN
DAREA TERENULUI DINTR-O 
DATA, CU O CANTITATE MARE 
DE APA ; aceasta va avea drept 
consecință o gheață, cu denive
lări și goluri. Pe timp de nin
soare terenul nu se va stropi 
deoarece se va forma o gheața 
zgrunțuroasă, care pentru a fi 
remediată va necesita un volum 
mare de lucru.
-în cazul denivelărilor^ se 
proceda la

sau doi 
mărimea

Atunci___ „_____
jează pe lacuri, se va avea gri
jă ca grosimea ei si nu fie mai 
mică de 20—25 cm. PENTRU A 
SE EVITA CRĂPARFA GHETI1 
ÎN TIMPUL GERURILOR MARI. 
ÎN GHEATA DE PE LACURI SE 
VOR FACE COPCI — ÎN AFAR 1 
PERIMETRULUI PATINOARULUI 

CĂROR DIAMETRU VA

I

re pa 
cabană 

W.C., r

Fig. 3

MATEBlALE NECESARE PEN
TRU CONSTRUCȚIA UNUI 

PATINOAR.

In rezumat, pentru buna în- 
treținete a unui patinoar sint 
necesare următoarele materiale :

— furtunuri de aoâ. din cau
ciuc plnzat (100—150 m) ;

— site de dușuri care se pot 
monta pe furtun pentru a ușura 
pulverizarea apei :

— distribuitor de apă :
— razuri pentru curățirea ghe

ții denivelate :
— lopețl din 

rățirea zăpezii 
(ccă. 20 bucăți) 
(cca. 10 buc.) :

— sănii cu butoaie pentru 
caldă (de preferință 2) :

— găleți pentru pregătirea 
pezii umede (2 buc.) :

— mături 
buc.).

Este bine 
procurarea 
amenajării patinoarelor să fie fă-

lemn Dentru 
de pe .
șl lopeti din

cu- 
patinoar 

her

apa

- în cazul denivelărilor se va 
proceda la răzuirea gheții cu 
niște cuțite-razuri, manuale sau 
împinse de un autovehicul. Ghea
ta răzuită se va îndepărta de pe 
patinoar prin măturare cu ma
turi din nulele și numai după 
aceea se va proceda la o, noua 
stropire a terenului. Razurile se 
pot confecționa ușor, prin posi
bilități locale. Cele mai ușoare 
de manevrat sînt razuri din du- 
j*âl (fig, !)•

Razurile din fier sînt fixate de 
obicei pe autovehicule.’ (in faț&) 
care mai sînt folosite Si la cu
rățirea patinoarelor de zapada 
căzută. . . .După ce s-a format un strat 
de gheață gros de cca 5—6 cm, 
se procedează la o nouă Șfropue 
a terenului prin Intermediul dis
tribuitorului de apă, care împrăș
tie apa în mod uniform, continuu 
și omogfen pe întreaga suprafața 
» terenului.

IATĂ CUM POT FI CON
FECȚIONATE ASTFEL DE 

' DISTRIBUITOARE

Se la o țeavă de aluminiu 
(durai) eu diametral de 5—” 
cm șl lungă de cca 3 m. La 
ambele capete țeava se va 
înfunda, iar pe toată lungi
mea ei va fi găurită cu orl- 
ficii de 2.3—3 mm în diame
tru. in linie, cu intervale în
tre orlficii de cca. 25 mm. 
(fig. 2). La cca 30 cm de la 
fiecare extremitate a țevii ș> 
în partea opusă orificiilor a-

- șezate în rind. se vor face 
alte două orificii mai mari 
de cca. 30 mm diametru, in 
care se fixează prin sudare o 
altă țeavă îndoită în formă 
de u (de preferință tot din 
durai). La mijlocul acestei 
țevi se fixează un miner tot 
din țeavă de durai, demon-

FI DE CCA. 50-70 CM, IAR DIS
TANTA INTRE ELE VA FI DE 
CCA. 40—50 M UNA DE ALTĂ.

Dacă prin unele localități trec 
rîuri, In apropierea acestora se 
aleg terenuri netede care se pot 
inunda pă, prin abaterea

4oo m

ză-

din nuiele (15—20

iNetgem
AZI

de 
ia ui a in.uv • v -■—«---
A) IEFS ■— Politehnica București 
(f.A), Steaua — IEFS (m.A), Vo
ința — Arhitectura (f.B), meciuri 
în cadrul campionatelor divizio
nare ; sala Giulești, de la ora 14.30: 
Olimpia - IEFS II (f.B), Rapid 
H — Pedagogic Constanța (f-B), 
ȘC. sp. nr. 3 — Liceul „Dimitne 
Cantemlr“ (C. N. juniori), Progre
sul — Steaua (C.N. junion); sala 
,,î. L. Caragiale“, de la ora 16.30: 

U“ — Politehnica II (f-B)» Liceul 
nr. 35 - ȘC. sp. nr. 2 (C. N. ju
niori), șc. sp nr. 1 — Academia 
militară <C. N. juniori), Liceul 
„I. L. Caraglale" — Dinamo (C.N. 
juniori).

VOLEI : Sala Dinamo, de 1» 
nra 17.00 : Dinamo — Medicina 
(A f.), C.P.B. — Progresul (A. 
f.).’

POPICE — arena Gloria (Clu
bul uzlnelor_ Republica), de^lă ora 
16, Gloria 
Ploiești — 
pionaiului

BASCHET. Sala Floreasca. 
la ora 18.30 : Voința — Rapid

București — Petrolul 
meci în cadrul cam- 
feminin, divizia A.

MIINE

: teren Ghencea, orele
— Șc. sp. 2 (meci a-

FOTBAL
9 : Steaua 
mical de juniori).

BASCHET- •. Sala Dinamo, de la 
ora 8.30 : SU" — Petrolul. Ploiești 
(m. B), Dinamo — șU‘-' Timișoara 
(m.A), Politehnica — Fel'*----
C_l_,l ,__ U.
— Cetatea Giurgiu (C. N. 
mase.).

BOX î ora 10, Casa de 
a sectorului 5 din calea

___________ Politehnica
Galați (m.A), Liceul Gh. Șincai------- ... -kt, juniori

cultură 
„ _________  _____ . Șerban
Vodă :. Finala «Cupei Olimpia’’.

VOLEI : Sala Floreasca, de la 
ora 8 iI.E.F.S. — Electroputere 
Craiova (B.m), Aurora — Univ. 
(m.B), Steaua — Poli. G'alați (A. 
m.). Sala Giulești, de Ia ora 81: 
Medicina — Știința Petroșani (B. 
m.), Electra — Vagonul Pi. (B.m.), 
I.E.F.S. — Farul (A.f.).

POPICE — arena Voința, de la 
ora ?. Voința București — Voința 
Tg. Mureș, arena Constructorul, 
de la ora 8, Constructorul Bucu
rești — Rafinăria Teleajen — par
tide din cadrul campionatului 
masculin, divizia A,

Un sport milenar — judo — care 
presupune nu numai multe cali
tăți fizice, ci șl mai ales, psihice, 
a început sa ciștige, cu repeziciu
ne, adepți și la noL Doar în răs
timp de un deceniu acest sport de 
origine asiatică, cu ritualul său 
aparte, cu disciplina sa de fier și 
spectaculozitatea bine cunoscută, 
a devenit, in țara noastră, după 
numărul de judoka legitimați, cea 
de a patra disciplină sportivă 
practicată de tineret și nu numai 
de el, pentru cA judo este acce
sibil și util oricărei vîrste. Nici un 
alt sport, la noi, nu a avut un 
asemenea ritm de extindere în
tr-un timp atit de scurt.

Nu vot vorbi de diferitele diva
gații ale unora care consideră 
(sau vor să facă din el) judo un 
andsport ; din fericire, in con
cepția majorității judokanilor de 
la noi este înrădăcinată adine 
ideea ră acest sport. excelent 
prin rezultatele sale fizice si psi
hice, trebuie să rămină un sport 
pur. care să se practice cu stric
tețe după regulament, numai m 
sălile de sport. Și acesta este ade
vărul. Nu există judo-aplicativ 
decît in elucubrațiile scenariștilor 
de filme ușor comercializabile. 
Noi nu vrem judoka etalînd pro
cedee de luptă pe străzi, sau în 
localuri publice, vrem în schimb 
să avem judoka ce vor cuceri cit 
mai multi lauri in competițiile in
ternaționale de anvergură. Tinere
tul din România — cum spunea 
Matusaka și alți mari specialiști 
ai judo-ului japonez — are mari 
înclinații naturale, fizice și psihice 
pentru judo.

Cine sint acei care trebuie să a- 
pere puritatea psihologică a judo- 
ului, ea să spunem asa ? 
mul rînd antrenorii Unii 
ci se numără printre acei 
propagat frumusețea J 
încă în urmă cu un deceniu, cînd 
la noi acest sport 
Recunoscut, 
siunea unui 
Mi-amintesc 
Liviu Urmi. 
Donriu din 
Bogdan din

In pri- 
dintre 

care au 
judo-ului

era aproape 
riința doar prin pa- 
mănunchi de oameni, 
de antrenori, ca ing. 
Hie Marinescu. 

București, prof.
__ „___ ____ Timișoara, prof. N. 
Bucur din Mediaș. A. Barjică din 
Ortstle. dr. V. Șerban din Roman 
și multi alții, oameni minunați, 
emuziasmați de ideea propagării 
pido-ulul la noi. Ei au pus Datele 
acestui sport in România. Neințe- 
leși atunci, tși consacrau tot tim
pul liber, cheltuiau bani din buzu
narul lor. organizau demonstrații, 
nuc, centre de inițiere. Așa a fost 
ridiraiâ prima generație de judo
ka. printre care ml număr șl eu. 
Mi-adue aminte cu emoție de 
primul no«tru campionat (neofi
cial), ce a avut loc la Mediaș. 
Eram n mină de tineri pasionați 
— Dan Georgescu. Mihu Răzvan. 
Dinu Crfetof. Mircea Petrescu. Eu
gen Georgescu, Putu Saromet. 
Radu Gruia și Laurențiu Vasiles- 
ca. Eram însoțiți și ajutați indea- 
proipc și de tinărul profesor An
son Moraru. azi secretar general 
al Federației române de judo.

—Anii au trecut și progrese!» 
acestui sport adoptat de tineretul 
de la noi sint vădite. 5-a hotă rit. 
pe plan internațional, admiterea la 
Olimpiada a judo-ului. In Ro
mânia s-a creat o federație de 
specialitate. Au avut loc întreceri 
•ficiale In toată țara, lotdniri in
ternaționale. Ne străduim să ajun
gem la o formulă fericită in ex
tinderea judo-uiui ’a iaitierea 
unei „școli româneșii*. care s*-l 
promoveze, să-l ridice pe culmt.

Primii judoka sint acum oamem 
maturi, cei mai muia antrenori. 
Dar. din păcale. ne dăm seama 
că azi in lumea antrenorilor s-aa 
strecurat elemente și practici dău
nătoare. incompatibile eu cinstea 
desăvirșitâ pe care o dictează ea- 
»a acestui sport. Urnii dintre 
proaspeții absolvenți ai LE.F.S . 
specialiști in predarea judo-ului.

Gh. 
Aii

uitînd de rostul profesiei lor, nu 
sprijină de loc extinderea judo- 
ului în rîndul tineretului din școli 
sau facultăți. Ne referim îndeo
sebi Ia antrenorii Dumitru Bodna- 
riu și Cristian Pa vel eseu.

filnt antrenori ca Stellan Ștefă- 
nuț, din Craiova, cafe insuflă «io
vilor lor ideea nocivă de a cîștiga 
meciurile încâlcind regulile regu
lamentului de luptă, fapt sesizat 
de nenumărate ori ta competițiile 
interne. Deseori, antrenorii Iși în
scriu judoka doar la competiții 
ușoare, unde știu sigur că vor 
cîștiga locuri onorabile și de unde 
pot obține Încasări apreciabile. Pe 
de altă parte, stat alți antrenori 
sau instructori, ca Die Marinescu 
(cu predarea lecțiilor la domici
liu — în București), Nicolae Șer- 
ban (Olimpia București), Gbeor- 
ghe Antonie (Laromet București), 
Gheorghe Popo.vici (Timișoara) și 
Mihai Vimâ (Pitești), care și-au 
făcut din judo un mijloc de veni
turi substanțiale, prin cursurile de 
inițiere cu plată. Și aceasta, sub 
egida unor asociații care organi
zează „în serialM aceste cursuri, 
numai pentru a obține venituri 
cit mai mari, uitind de scopul no
bil al judo-ului. acela de a erei 
tineri sănătoși, armonios dezvol
tați. fizic și psihic. De aceea, mă 
întreb dacă n-a venit timpul ca 
F.R.J. să aplice aspre sancțiuni 
antrenorilor care încalcă normele 
de organizare a cursurilor de ini
țiere și selecționare și nu se în
cadrează în limitele moralei spor
tive. în general, și a regulilor eti
cii din judo', in speci'ăl-

Și tot acești antrenori sau In
structori, la care aș mai adăuga 
numele lui Florin Frazzei, proas
pătul autor al unui manual de 
judo (î?) se erijează in „vedete® 
ale acestui sport, propagind birfa. 
purlînd discuții neprincipiale, ma
nifestări total sirăine de psiholo
gi» unui adevărat sportiv. O ase
menea stare nesănătoasă in men
talitatea acestor antrenori a reie
șit șî Ia ultima conferință a F.R.J, 
Și trebuie să constituie un semnal 
de alarmă pentru noi. cei ee acti
văm pe acest urim

Ca unul care, de copil, practic 
judo, care m-am străduit să mi 
ridic continuu pe treptele sale de 
consacrare doar prin muncă, per
severență și pasiune, devenind azi 
antrenor, fac u.i apel călduros la 
generațiile mai vechi de judoka, 
azi aproape cu toții a a tren ori :
de noi depinde ca să instaurăm 
din nou climatul sănătos ce exista 
fn judo-ul românesc cu ani in 
urma. Să facem din eî o luptă 
sportivă bazată pe cinste și mun
că serioasă. Să facem total ca ge
nera ți."le actuale să practice un ju
do corect, conform regulamen
tului acestui sport minunat. Și să 
nu uităm ' " “ M *
ne durem
SIV NE.

râ fiecare trebuie sâ 
manca noastre cu PA*

Gheorghe ILIE
antrenor

I

muzicalevalenfe

ca

prin 
sint

Puține domenii sînt atit 
de înrudite, cu cores
pondențe atit de apro
piate și sugestive, 

mișcarea și muzica.
Mai întii a fost ritmul. Rit

murile naturii, vieții, mun
cii, artei. Ritmurile stadionu
lui. Omul a iubit totdeauna 
mișcarea și cîntul. Fără ele 
viața ar fi searbădă și grea.

Ir.tr-o carie mai de demult 
a lui Mihail Ralea, am găsit, 
cu uimire, citeva corespon
dente intre sistemele filozofi
ce șt valorile muzicale ale 
lutuii.

Pe Bach, la timpul său, nu
mai Kant il putea egala filo
zofic, tălmăci și întregi.

Renouvier și Guyau, 
conținutul ideilor lor,
asemuiți lui Cesar Franck și 
Bizet, ti'agner — complex și 
idealist, copleșit de mituri și 
aspirații epopeice, iși găsește 
corespondent tn Nietzsche fi 
filozofia lui.

însetate de frumusețile și 
adevărurile vieții și naturii 
sint creațiile lui Jean Jacques 
Rousseau și Franz Schubert.

Plină de sens, de intime a- 
corduri, ni se pare aorcipierea 
dintre Goethe ?i Beethoven.

Numai aparent înțelegem 
identitatea Bergson-Richard 
Strauss, dar aderăm total la 
corespondența Hegel-Branms 
pentru substanța 
vestmintul lor

ideilor fi 
materialist.

Fiicmd un salt, care nu se 
vrea acrobatic, de a clasifi
ca. tot muzica’, dav nu filo- 
zofi.ei sporturi, și nu cu muzi- 
aer.i, ci cu genuri de muzică, 
vă cerem înțelegere și imagi
nație. Sporturile, prin ele în
seși, sint muzică, ritm, tempo. 
Ca ți tnnxica, ele au cadențe, 
pauze, laitmotive, cicluri.

Scrima, prin mișcarea ei, 
prin ritmurile și stilul ei ca
racteristic, sugerează un anu
me continui muzical, o valen
ță muzicală și pentru scrimă 
noi credem că acest echiva
lent este aacota altfel.

costumul ji epoca istorică in 
care a înflorit scrima 
înrudite cu gavota.

Atletismul este o suită i 
regrafică dacă vreți. In 
alergarea ar fi bineînțeles un 
allegro, săritura un 
iar aruncarea un 
stuoso.

Pentru patinaj zadarnic am 
căuta ceva mai .
valsul, înotul este un prelu
diu la viață, la întoarcere in 
timp, la regăsirea propriei 
noastre origini acvatice, iar 
fotbalul o uvertură sau o 
fantezie.

Ping-pongul, prin castanie
tele loviturilor, evocă o Spa
nie in sărbătoare, ca-n Albe- 
niz sau Bizet, o îndrăcită și 
pasionantă habaneră. $i tot 
cu un ritm spaniol, dar de 
bolero, seamănă ciclismul.

Fâșii de la tenis, cu veniri
le și retragerile de la fileu, 
par să fie ai unui tango ar
gentinian, iar boxul — cu ne
prevăzutele lui sonor violențe 
lovituri — o parafrază de jaz.

Oină ar fi rapsodia română. 
Prin puritatea și aspirația lui 
spre inalt, schiul este un a- 
devărat poem simfonic, < 
orchesiiatie bogată, cu 
gestiie laitmotive și un 
luminos, optimist.

în sfirșit, alpinismul, ; 
tul tuturor îndrăznelilor, 
fi simfonia... așa ca-n strau- 
ssiana Simfonie a Alpilor. Om 
și natură înfrățiți în înaltul 
muntelui, prin îndrăzneala și 
măreția faptei.

Acestea ar fi numai citeva 
corespondențe sugerate de 
ritmurile sporturilor și ritmu
rile muzicale. O lume dina
mică, în care adeseori, așa ca 
in patinajul sau gimnastica 
modernă, totul se contopește 
în perfectă măiestrie. O lu
me thCă necunoscută, care 
ne dezvăluie necontenit punți 
noi de înțelegere.

sint

CO-
ea,

scherzo, 
finale mae-

potrivit ca

cu o 
su- 

final

Spor-
, ar

LA TIRGOVISTE!ADIO
rid — 
direct 
rizon- 

cad la

cere toată ziua, 
fie mai concis, 
poate incinta la 
dar la altul mă poate face să 
dau cit cartea de pereți. E atit 
de concis acela, că —■ —‘ 
spune nimic. Pentru 
lemedici, concizia e 
bună și la guturai și 
Nu se poate. Altfel, 
sint in formă, fără să ajungă 
la autodepășire — din cite 
mi-am dat seama dintr-o trans
misie corectă, fără mari rafi
namente telegenice. Canadie
nii — cu mai mulți sau cu iot 
atiția profesioniști în echipă — 
nu vor renunța la jocul de 
unul singur, și acesta e far
mecul lor. Cu suedezii și mai 
ales cu cehoslovacii lucrurile 
nu-s deloc lămurite, ca de o1- 
bicei la.început de sezon. Fair- 
play-ul unora și dificila „cap- 
sare" morală a celorlalți ii fac 
să piardă meciurile fără miră 
mare, ca să dea totul în si
tuațiile decisive ’ dintr-un cam
pionat mondial. Cine nu mă 
crede, să-și aducă aminte de 
Marsilia... Cînd- au mai pierdut, 
ungurii cu 1—4 un meci la 
nivelul echipei naționale ? In
tr-o transmisie care avea 
tuiția planurilor largi pentru 
vn jo’c desfășurat pe spații 
largi — s-a văzut clar ce pot 
cehii cînd situația vine la o 
adică. Un jucător de calitatea 
lui Bene nu s-a mai văzut, o 
tehnică de valoarea celei ma
ghiare a fost aruncată în aer 
prin „bombele" unei înaintări 
însetate — doamne ce sete! 
— de victorie. Dar cînd. la 4—0 
au intrat pe teren Pușkaș și 
Kociș. victoria cehoslovacă ne-a 
permis să încercăm și acel e- 
le.gant sentiment care se 
mește melancolie... Dar să 
întoarcem la meciurile cu 
scoruri între paranteze.

dogmatic, să 
Concizia mă 
Hemingway.

acoperișul casei de peste drum, 
pică la ccșul ei, care fumea
ză ca in desenele copiilor. 
Brusc, in spatele ei, începe o 
lume de ceață, de schi și de 
hochei. Nu știu cum e la dv, 
in eimpie — mie. soarele de 
Ia Bacău, duminica trecută, 
®i 3-a părut neverosimil, după 
cum neverosimil mi s-a părut 
primul gol al lui Pană — gol 
englezesc, de mare clasă, țiș- 
r.it din piciorul unei echipe 
bătute măr cu 8—0, înainte cu 
o săptămînS. 
neverosimil in 
Madrid pierde 
cu o echipă 
marchează la 
luri ? De ce ar fi Dinamo Ba
cău mai verosimilă decit Rea
lul devenit ireal ?). Așa cum 
mi aflu de unul singur in 
creierul munților, văzind, ce e 
în creierul lor, mi se pare 
a venit ireversibilă vremea 
Polupanov. Firsov, Schranz 
Birâ. Adio la Tirgovlște, 
Dunărea Giurgiu, la 
(Semnez fiecare cuvînt din ar
ticolul lui Mirodan — unul 
dintre cele mai frumoase ar
ticole apărute la noi: Haide 
U.T.A.! Ar fi cazul, zic 
să avem șl noi la sfirșit 
an — cum au francezii 
premiul pentru cel mai 
articol sportiv). Adio la 
Iută — ce meci a făcut băia
tul. duminici, pe ultimele razi 
de soare! — bun venit dom
nule Diamantopol...

Deși ii văd toate defectele, 
eu nu-s pornit pe crainicul 
nostru de hochei. Poate sînt 
prea subtil, dar Unsa lui de 
rigoare are farmecul ei — pe 
cuvint! Acele multe cuvinte 
au totuși o spontaneitate re
ali — omul se miră ca șl noi 
?i nu ascunde, greșește și re
vine asupra greșelii cu un t 
„a nu"... și cînd nu greșește, 
are dreptate. Diamantopol știe 
hochei — nu văd de ce i-am

nu mai 
mulți te- 
o rețetă 
la ulcer, 
sovieticii

ca' toate lucrările și 
materialelor necesare

Valerio MARCHIFVICI
din Colegiul Central de arbitri al 

F. R. Patinaj
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cu temperaturi scăzute va putea 
ti folosit cu eficientă maximă.

LUNGIMEA PISTEI ■■ 2 >'.11,54 5 -222,389 ^5" 3/4(6 -80/r
400m 30fAOM3f4rt~9S 82 CORECT* o ffi

Diczu ribwwb sco'ară

Fig. 4

CLASAMENTE

Șc. sp. 
Șc. sp. 
Lie. N.
Brăila 
Penicilina Iași 7
Lie. Pedag. Birlad 7 
Șc. sp. Buzău 7
Confecția Botoșani 7 
Liceul Vidra

Seria a n-a
Șc. sp. 2 Buc. 
Dinamo Buc.
Șc. sp. Ploiești 
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Liceul 2 Pitești 
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cantității de apă 
riu. Inundarea se 

mod treptat — în

temporară a 
necesare din 
va face în ____
straturi, pe măsura înghețării 
stratului precedent de apă. Dacă 
pe patinoar s-au format totuși 
crăpături în gheață sau goluri, 
acestea se umplu cu zăpadă udă, 
după care se nivelează cu ra
zuri. Golurile se sparg mai întii.

ÎNTREȚINEREA PATINOARELOR

Pentru întreținerea patinoa
relor în stare bană, se va 
tine seama cS, atunci cînd 
gerul va fi mai mic (minus 
1—20C). apa cu care se va 
stropi gheata trebuie să fie 
cit mai rece, șl invers — pe 
geruri mari se va folosi apa 
caldă.

Pentru a se menține gheata 
practicabilă și pe vreme mai cal
dă cu temperaturi de +1° pină 
ia —1°. se recomandă ca în apa 
cu care se stropește seara pa
tinoarul, sa se adauge și praf de 
cretă ; înainte de stropire toate 
petele negre se vor acoperi cu 
strat subțire de zăpadă ~~*x 
După înghețarea stratului 
amestecat cu cretă, se 
încă un strat de apă 
foarte subțire. în aceste 
gheața capătă un colorit 
rat, reflectînd o cantitate 
mare de radiații solare, ceea ce 
diminuează mult procesul de to
pire. Lunecarea pe o astfel 
gheață se menține bună.

* curată, 
de apă 

mai dă 
curată 

condiții 
alb-cu- 

mai

de

DIMENSIUNILE PATINOARELOR

Dacă patinoarele de agrement 
nu au dimensiunile limitate,

RESTANTE
IN DIVIZIA A

LA POPICE

te-

CONSTANȚA — 
PLOIEȘTI (F)

VOINȚA 
PETROLUL 
2328—2341 pd. Partida, con- 
tînd pentru etapa a Vil-a, a 
revenit oaspetelor, care au 
avut patru jucătoare cu pes
te 400 de popice doborîte t 
Dumitru 411, Gavrilă 408, Do- 
bre 407 și Negoiță 401. De la 
Voința s-au remarcat Antono- 
vici 415 — cel mai bun re
zultat al reuniunii — și Ches- 
noiu 405 pd. (P. Cornel — 
coresp.)

RAPID BUCUREȘTI — VO
INȚA TG. MUREȘ (F) 2533— 
2575 pd. Jucătoarele de la 
Tg, Mureș, avînd în Margare
ta Szemanyi o excelentă rea
lizatoare — 472 pd — au 
obținut o victorie prețioasă. 
S-au remarcat, junioarele Ana 
Albert (V) — 454 pd și Va- 
silica Pințea (R) — 441 pd.

7
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LA GHEORGHIENI-SCHIORII AU IEȘIT PE ZAPADA
(Urmare din pag. 1)

construită din beton armat pe 
schelet metalic, cel mai Înalt 
punct de lansare se află a- 
cum la aproape 20 m, iar lun
gimea pistei de elan a cres
cut la 35 m. Firește, mărirea 
pistei de avînt a necesitat lu
crări importante și pe terenul 
de aterizare, al cărui unghi 
de înclinație a fost corectat, 
în plus, s-a lărgit „albia" a- 
terizării, Iungindu-se in mod 
corespunzător și contrapanta. 
Toate acestea au necesitat un 
volum mare de lucru, dizlo- 
carea a sute de metri cubi de 
pămînt, defrișări etc. Nume
roși schiori, tineri și vîrstnici 
(aici toți se consideră schiori, 
începînd de la copiii de 5—6 
ani pină la oameni cu tîmple- 
le cărunte) din Valea Strîmbă, 
Gheorghieni și alte sate din 
apropiere au lucrat mii de 
ore pentru punerea la punct 
a noii trambuline și a unei 
frumoase cabane aflată la cîți- 

zi a lui 
PUS la 

și urma 
clădirea 

de odih-

va pași. în a treia 
decembrie, totul era 
punct la trambulină 
doar să se mobileze 
care va servi ca loc 
nă și de încălzire pentru spor
tivi și spectatori. Cînd stra
tul de zăpadă se va îngroșa, 
săritorii din Valea Strîmbă 
vor face premiera, dar pînă 
atunci comisia orășenească de 
schi din Gheorghieni așteaptă 
ca un specialist al federației 
de schi să facă o ultimă veri
ficare a trambulinei și a pistei 
de aterizare, să I se facă omo
logarea, cum s-ar spune.

LA ȘCOALA SPORTIVA 
DIN GHEORGHIENI

Celălalt obiectiv al vizitei 
noastre a fost Școala sportivă 
din Gheorghieni (director prof. 
T. Bazilides) care, pe lingă 
altele, are și o puternică sec
ție de schl-fond. Deși stratul 
de zăpadă nu acoperise încă 
complet denivelările 
din curtea liceului, 
mată intr-un adevărat 
sportiv (terenuri de 
volei, tenis, handbal, 
atletism, platformă de beton 
pentru hocheiști in timpul cit 
lipsește zăpada, portic de gim
nastică, sectoare de aruncări

etc), micii schiori ai inimosu
lui profesor de educiție fi
zică, Anton Elekeș. antrenorul 
fondiștilor, au inaugurat spor
tul zăpezii. Fete și băieți, e- 
chipați cu sebiurile ușoare ce 
alergare (cei avansați cu schi
uri de performanță finlandeze, 
iar cei din grupele de începă
tori cu cele fabricate la Re
ghin), au făcut primeie tururi. 
Stînd de vorbă cu profesorul 
Elekeș, am aflat că pentru 
noul sezon de schi Școala spor
tivă dirt Gheorghieni are pla
nuri mari.

In primul rind. VREA SA 
DEPĂȘEASCĂ REZULTATELE 
DE ANUL TRECUT, deși ele 
n-au fost de loc neglijabile 
(cinci titluri de campioni re
publicani la copii și la între
cerile pe țară ale școlilor spor
tive șl numeroase locuri doi 
și trei) șl In consecință sec
ția s-a pregătit intens.

Antrenamentele mai inten
se au început o dată cu noul 
an școlar, dar chiar și fn va
canța de vară schiorii au prac
ticat Sporturi complementare 
pentru menținerea condiției 
fizice. Pentru imitarea mișcă
rilor specifice schiului de fond, 
profesorul Elekeș a avut o 
interesantă inițiativă și anume 
amenajarea unei pîrtii de 70— 
80 m pe care a acoperit-o cu 
un strat de cetini de brad, iar 
din loc în loc a așezat o cîrpă 
înmuiată în petrol care, un- 
gînd tălpile schlurilor, ajuta 
la alunecare. Firește, acesta 
a constituit doar un fel de 
divertisment In complexul me
todic de antrenament. Noul se
zon a fost pregătit și din punct 
de vedere administrativ. Schi
orii au aproape tot ce le 
necesar la concursuri și 
trenamente (schiuri, bețe, 
te, echipament), problema 
rezolvată răminînd tncd 

nu dispune 
calitate și 

diversificat.

este 
an- 

ghe- 
ne- 
cea 
de 
de 
O

pregătire pre- 
tip „Săgeata",

școli 
neri 
schi.
colaborări, secția are elevi și 
de la cete do-uă școli generale 
din oraș și " 
plate, cum 
si Reme-ea.
zentate cu peste zece schiori 
ia Școala sportivă din Gheor- 
ghieni.
ÎN PERSPECTIVA, VN CEN
TRE —

din cosivneie apro- 
sint Valea Strîmbă 

care sint repre-

DE INIȚIERE IN SCHIUL 
ALPIN

Gheorghieni. peste tot 
aulti vreo tangență cu

nu
ne 

trei

BELPHEGOR

DE NECREZUT!...
REFERAT:

de

SOlului 
transfer
complex 
baschet, 

pistă de

a cerii. Secția 
ceară de bună 
un sortiment 
dificultate in 
zintă schiurile 
fabricate la Reghin, care tini 
grele, insuficient de flexibile 
și se rup eu ușurință.

Secția de schi a Școlii spor
tive are un sprijin substanțial 
din partea direcțiunii liceului, 
a tuturor profesorilor de edu
cație fizică, chiar și de Ia 
acei care funcționează la alte

La 
unde 
sportul, problema scaiului se 
află la loc de cinste. Organul 
orășenesc de educație fizică 
și aport (președinte C. Bela) 
și comisia orășenească de schi 
(președinte Al. Bleneși) și-au 
întocmit un plan d« muncă 
pentru noul sezon competitio
ns’, din care nu lipsesc nici 
cele mai mici amănunte orga
nizatorice. N-a fost neglijată 
nici problema aprovizionării 
celor care doresc să practice 
schiul. Magazinul de materiale 
sportive din localitate pune la 
dispoziția celor interesați tot 
ceea ce le este necesar. înce- 
pind cu schiuri ți bocanci de 
tip popular, pină la ustensile 
care satisfac și cele mai ra
finate 
ca la 
si se 
secție 
atrași . __  ___ ._____
probele alpine, iar la tocul de
numit „km 3‘, tn apropiere 
de oraș, st se amenajeze o 
pirtie pentru coborire și 
lom și st fie ORGANIZAT 
CENTRU DE INIȚIERE 
SCHIUL ALPIN.

Mai sînt prevăzute și __
acțiuni, atit la nivel de per
formanță, cit și la cel al schi
ului de agrement, cum ar fi, 
de pildă, organizarea de ex
cursii pe schiuri, concursuri 
pentru începători (copii, Ju
niori, seniori și veterani}, în
ființarea de cursuri pentru re
împrospătarea cunoștințelor 
tehnice ale arbitrilor ți altele.

Din cele constatate, ți ară
tate mal sus, se poate trage 
roneluzia că la Gheorghieni 
-- inclusiv Valea Strîmbă — 
noul sezon de schi a fost pre
gătit cu minuțiozitate.

gusturi. Se preconizează 
asociația sportivă Voința 

înființeze în curind o 
de schi în care să fie 
toți acei care practică

sla- 
UN 
ÎN

alte

in sarcina biroului federal 
cade organizarea finalei cam
pionatului național de ju
niori, programată, conform 
calendarului competițional in
tern, in București, pentru zi
lele de 19—21 decembrie.

Cum în Capitală sau in ce
lelalte centre din țară nu s-a 
putut găsi o sală corespunză
toare, care să poată adăposti 
această competiție, propunem 
a se cere aprobarea pentru 
noua sală a sporturilor de 
pe Selene.

în vederea acestei schim
bări a locului de desfășurare, 
ar fi necesară numai supli
mentarea cheltuielilor de 
transport a celor 90 de spor
tivi participanți, restul 
tuielilor fiind prevăzute 
buget.

Rugăm ca intervenția 
tru obținerea sălii să se 
mai energic, deoarece, in caz 
de refuz, ne vedem nevoiți 
să renunțăm la organizare, 
din lipsă de sală, pînă in se
zonul de vară, cînd vom pu
tea folosi din nou sala Flo
reasca II. în acest caz insă, 
competiția nu va mai putea 
fi folosită drept test în vede
rea selecționării loturilor care* 
ar urma să 
pionatele 
neret.

Secretar i

feraiul a fost întocmit 
federația de scrimă.

Dar, nu pot să cred așa 
va! Un sport olimpic cu 
tîtea rezultate de valoare,
un prestigiu de apărat, pre-

ce 
a 
cu

PARADArRIPQSTA

chel- 
in

pen- 
facă

participe la cam- 
mondiale de ti-

In’general, semnat 
de&afrabiî

★
Dacă semnătura n-ar fi greu 

de descifrat, a} jura, după 
similitudinea datelor, că re

zent și de perspectivă, nu e 
de conceput să mi poată ub 
ține o sală în vederea desfă
șurării competiției supreme a 
schimbului de mîine.

E adevărat că lotul națio
nal nu are o sală proprie de 
antrenament, dar asta e cu 
mult mai greu de obținut, 
pentru că ea presupune o pro
gramare regulată ji de lunga 
durată. Dar să nu se poată 
obține trei zile o sală pentru 
desfășurarea unei competiții, 
îmi pare total de necrezut!?

Una e fă ai in București 
patru secții de scrimă in clu
buri și patru școli și centre 
de tineret, dintre care cinci 
(printre care și echipa cam
pioană) să lucreze în săli ne
corespunzătoare, dar cu totul 
alta e să nu dispui de o sală 
în care să poți desfășura o 
finală de campionat național!

Nu, nu, de trei ori NU ' 
Asta e de necrezut !...

Cit despre referat, bineîn
țeles că nu poate fi decît o 
glumă. Dar restul, deși de ne
crezut, totuși e foarte serios

Cornel GEORGESCU
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AUTONOMIA - CONDIȚIA EXISTENTEI VIITOARE 
A FOTBAEUL 01 NOSTRU - UNANIM APRECIATĂ

1. Cum ați recepționai 
noutatea că fotbalul nostru 
va căpăta un grad de au
tonomie sporită ?

2. Ați reflectat la urmă
rile pe care această optică 
le va avea asupra secției 
sau clubului dv. ?

3. Cum intenționați să vă 
organizați unitatea pe care 
o conduceți în funcție dc 
prerogativele și de respon
sabilitățile cuprinse în viito
rul statut de existență a 
secțiilor și cluburilor de 
fotbal ?

atît timp cît am fost în în
tregime subvenționați n-am 
întreprins nimic în acest 
sens.

3) Pe criterii de responsa
bilitate, exigență și de ran
dament economic.

MIRCEA PASCU 
(Secretar al clubului Jiul)

Vom 
rezol-

pag. a 3-a

TUR DE ORIZONT LA SFÎRȘITUL SEZONULUI DE TOAMNĂ (IV)

de masă, dar bene- 
de resurse care dimi- 
posibilitătile echipei

TITUS LUCACIU 
(Secretar al clubului 

„U“ Cluj)

1) Cu bucurie. Se împli
nește o veche aspirație. Ast
fel, fotbalul nostru nu va 
mai fi o anexă oarecare, 
egal în drepturi cu popicele, 
de pildă. Ne așteptam la o 
libertate de acțiune care să 
permită cluburilor să devină 
puternice. Numai cu astfel 
de unități ne vom putea 
apropia și întrece cu forțele 
de prim rang ale fotbalului 
internațional și vom putea 
alcătui echipe naționale pu
ternice. In sfîrșit, federația 
nu va mai fi doar un servi
ciu de înregistrare a proble
melor, ci de rezolvare și tra
tare serioasă, așa cum se ob
servă că aspiră în ultima 
vreme.

2) Cred că vor fi numeroa
se și importante. Responsabi
litățile noastre se vor în
mulți, dar munca va deveni 
mai frumoasă, mai pasio
nantă. Acesta este sentimen
tul pe care ți-1 dă dreptul 
de a avea inițiative. Sper că 
ne vom putea gospodări după 
specific, că vom ajunge să 
decidem prompt drepturile și 
sancțiunile jucătorilor. De 
pildă, acum noi putem lua 
unele măsuri punitive împo
triva fotbaliștilor nediscipli
nați ; în schimb, pentru a 
răsplăti pe un altul cu to
tul remarcabil avem nevoie 
de aprobarea Bucureștiului. 
Nu este logic. Mă gîndesc 
că relația echipei cu publicul 
va deveni mai strînsă. Toți 
cei ce simpatizează pe „U“, 
în special locuitorii Clujului 
și organele locale, vor înțe
lege că forța echipei va de
pinde de acum înainte nu
mai de sprijinul lor și de 
munca noastră. E un senti- 
menț capabil să declanșeze 
uriașe energii. La rîndul lor. 
jucătorii vor fi mai atenți 
la propria evoluție, fiindcă 
vor ști precis cine îi spri
jină, față de cine sînt 
tori. Prin raporturile ce 
fi instaurate, federația 
cluburile se vor susține 
tr-adevăr reciproc, 
înainte cînd existau 
mai mult pasive.

3) Noi am primit 
drepturi sporite din partea 
Ministerului Învățămîntului. 
de la 1 iulie. Rezultatele au 
fost excelente. După un se
zon nu 
zultate, situația financiară a 
clubului 
bilă . și mai bună decît în 
anii trecuți. Iată ceva con
cludent 
simți 
sa te 
viitor, 
largi, 
rifica 
nomică cît mai bună. Avem 
în minte numeroase acțiuni 
care vor ameliora condiția 
clubului. Nu 
dreptul de a 
practică.

da- 
vor 

și 
în
cănu

legături

anumi'e

prea strălucit ca re-

este totuși accepta-

Cînd nu te mai 
mereu bursier începi 
zbați singur. Pentru 
întrevedem posibilități 
pe care le vom valo- 
printr-o politică eco-

așteptăm decît 
le transpune in

DE FOTBALSECȚIA
A CLUBULUI RAPID

1) O așteptam de mult. 
Noua optică trebuie să se 
răsfrîngă pînă jos în clubu
rile și secțiile de fotbal.

2) Nu vom avea decît de 
cîștigat, dacă toate urmările 
acestei măsuri vor fi tradu
se în practică cu precizie.

3) Intenționăm să organi
zăm secția noastră în mod 
exemplar, după normele ce 
vor fi stabilite de către 
F. R. Fotbal și sub condu
cerea acesteia.

NICOLAE BRETOTEANU
(U.T.A.)

1) Nutrim speranțe, dar 
practic nu ni s-a explicat 
cum va arăta încă. U.T.A. 
nu va putea exista fără un 
sprijin financiar, iar struc
tura veniturilor nu ne este 
clară.

2) Primul gînd care ne-a 
venit este acela că va tre
bui să începem să ne gindim 
la sporirea veniturilor pro
prii. Trebuie recunoscut că

LOTO

Idee interesantă, 
posibilitatea să 

mai bine aspectele con- 
ale existenței clubului.

1)
avea 
văm 
crete 
deoarece vom avea liberta
te de acțiune. Nu cunoaștem 
deocamdată rezolvările pre
conizate pentru inaugurarea 
concepției. Numai din înca
sări, noi nu vom putea re
zista. Sper că vom primi în 
continuare subvenții de la 
U.G.S.R. Am vrea să știm ce 
preconizează forul nostru tu
telar amintit, pentru viitor. 
Nu cunoaștem precis nici in
tențiile federației.

2) Va trebui să ne 
siderăm activitatea.

recon- 
Vom

sportul 
ficiază 
nuează 
divizionare. Cu ele se chel
tuiește mult și fără rost 
Dacă s-ar face pentru zona 
aceea un club de fotbal cu 
o echipă de A și alta de B 
ar fi mult mai bine.

3) Vom începe să luptăm 
pentru venituri proprii mai 
mari. Sperăm că forurile lo
cale vor înțelege să efere 
un sprijin substantial, dacă 
vor să aibă o echipă divi
zionară puternică. Este ne
cesar un aport material, nu 
doar declarații de afecțiune. 
Astfel se va pune chestiu
nea probabil peste tot. Fie
care 
ajute 
trăm 
pînă 
Ele au
robotind toate resursele po
sibile. cred că va fi posi
bil să depășim stadiul actual. 
Sper că în perioada de auto-

BUJOR MERA
(Președintele clubului Crișul)

oraș 
echipa, 
intacte 
acum 

fost

va trebui să-și 
Dorim să păs- 
relațiile avute 

cu UGSR-uî. 
excelente. Ce

organizat un sondaj in legăturăZiarul nostru a
cu adoptarea măsurii care va acorda începind 
de la 1 ianuarie 1970, prerogative substanțiale 
Federației române de fotbal și unităților de per
formanță în domenii esențiale pentru dezvoltarea 
și evoluția lor : economic-financior, administrativ 
și tehnic.

Publicăm întrebările și 
mite.

primele răspunsuri pri-

f

avea nevoie de acum înain
te de un sprijin mult mai 
intens din partea organelor 
locale. In Valea Jiului există 
numeroase echipe de fotbai 
mărunte. Ele fac parte din

nomie sporită se va păstra 
tot ce a fost eficace înainte, 
vor fi adăugate forțe supli
mentare și lichidate rapor
turile de excesivă dependen
ță de pînă acum.

1) Apreciem această ini
țiativă ca 
cesară.

Sporirea 
nomie a 
țiilor de 
o rezolvare mai operativă a 
problemelor. în conformitate 
cu specificul și particulari
tățile fiecărei unități.

El constituie o notă de 
maturitate și se va putea 
materializa numai dacă va 
fi asigurat un raport ferm 
de obligațiuni reciproce în
tre secție, club, antrenori, ju
cători.

2) Biroul clubului și al sec
ției de fotbal va studia ex
periența unor cluburi și aso
ciații din țară și străinătate. 
Tn baza experienței noastre 
și a altora vom încerca «ă 
asigurăm un cadru organi
zatoric și o bază materială 
corespunzătoare secției 
fotbal Intenționăm ca 
Crișul să se pregătească 
mare număr de copii, 
niori și fotbaliști tineri.

Secția va fi ajutată de 
comitet de sprijin, format 
membri susținători care 
contribuie la asigurarea 
zei materiale
•.care.

3) Limitele autonomiei tre
buie astfel stabilite, inch să 
asigure cointeresarea ma’e- 
rială a tuturor cekw ce vor 
participa la buna desfășurare 
a activității in viitoarele con
diții

binevenită și ne-

gradului de auto*- 
federației și sec- 
fotbal va asigura

de
la 

un 
ju-

un 
din 

să 
ba-

corespun’ă-

AU CUVlNTUL ANTRENORII

„Transformările preconizate deschid 
fotbalului nostru drumul spre maturitate^

1. Cum apreciat, ideea 
de autonomie care va de
veni de la 1 ianuarie 1970 
condiția existentei fotbalu
lui nostru ? Poate constitui 
și va deveni ea o dovadă 
de maturitate a fotbalului 
românesc ?

2. Cum se cere realizate 
noua concepție astfel incit 
jucătorii și on tree orii m 
perceapă an spor de res
ponsabilitate și de satis
facție personală ?

3. Ce aii putea întreprin
de dv. pentru consolidarea 
noii concepții ?

M. BARBULESCU » 
L CfîSTESCU 

(Rapid)

lt Considerăm că transfor
mările preconizate după 1 ia
nuarie deschid fotbalului ro
mânesc drumul spre maturi
tate. Sperăm că ele vor a- 
meliora pînă Ie optim rela
țiile jucător-antrenor-club si 
federație-cluburi. Așteptam, 
de asemenea, să fie acor
date cluburilor toate prero
gativele necesare.

2) Prin instituirea unor ra
porturi simple și clare, prin- 
tr-un control sever asupra 
datoriilor și drepturilor cu 
ajutorul unor instrumente 
eficace.

3) Devotamentul nostru 
pentru cauza fotbalului nu 
așteaptă decît acel cadru 
propice in care să se poată 
manifesta.

mergea, nu mergea, subven
țiile veneau si oamenii se 
complăceau întrio postură ce 
amintește de pensionari. Am 
uzat noțiunea de responsa
bilitate în lumea fotbalului, 
tocmai fiindcă am supralici
tat-o dar fără să existe me
canismul ei declanșator Mul
te atitudini excelente vora- 
pare «ie acum înainte, cînd 
după cum ne vom așterne 
a<a vxxn «tocmi. Dar noua 
conceppe nu are proprietăți 
miraculoase In f*e Să fie 
bine înțeles acest lucru. Ea 
deschide perspective excelen
te. car va trebui să o înțe
legem bine și să muncim 
mult pet-t-u impiinirea ei. 
Sper că vcc dupere toeor-- 
petentede și arurtta’ra ne 
•rinrua’A

3) Am oe gisd să ju
cătorii să-p rao&fce cptoca. 
Ei trebuie debarasați de e- 
ehimcul care le împăirs e- 
nește mintea Vreau să M2tr - 
duc în cocșriința lor. preci
zia. Ob : gătii precise, drep
turi precise, «meă. «Sercs-t- 
ment pentru fotbal p răspla
tă propcrțjooală Este nece
sar sâ-i facem să aceep’eeă 
fotbalul nu trebuie să mai 
reprezinte pentru et ocar o 
activitate anexă oarecare Vi
sez la vremea dnd Jucătorii 
se vor uita în tritxrse să 
vadă tfți spectatori au ve
nit, la vremea cînd se vor 
simți factorii direcți ai spec
tacolului sportiv. dependent 
numai de strălucirea sau pla
titudinea lui.

PETRE STEINBACH

I. REINHARDT
(V.TJM

ȘTEFAN CÎRJAN
(A.S.A. Tg. Mureș)

GOLURI MULTE ? DA, DAR PRINTR-UN
JOC COMPLET, EFICACE...

(„U“ Cluj)

1) Prin dobîndirea unui 
grad de autonomie sporit, 
fotbalul nostru a făcut un 
serios pas înainte pe planul 
concepției. Era absolut nece
sar să se renunțe la tipare, 
la 
va ajuta cluburile să ajun
gă la o cale de dezvoltare 
specifică. Fiecare club este 
o entitate aparte și pînă a- 
cum acest lucru a fost cro
nic ignorat. Toate erau ali
niate, conduse uniform și ri
gid. Fiindcă au fost înstrăi
nate de suportul lor natural, 
majoritatea cluburilor noa
stre sînt deocamdată unități 
palide și mediocre.

2) Modificarea adoptată ne 
va face să înțelegem că nu 
mal sîntem bugetivori. In 
subconștientul antrenorilor și 
jucătorilor s-a menținut la
tent această Idee. Treaba

scheme. Noua condiție

1) Viitoarea concepție este 
excelentă în sine. Aș vrea să 
cunosc însă precis ce haină 
concretă va primi. Fiindcă 
în cazul cînd va fi mai mult 
o idee fără corespondenți 
reali, atunci revirimentul de
vine utopie.

2) Corelînd profund datori
ile cu drepturile, stabilind co
respondențe directe între 
muncă, între calitatea jocu
lui, a performanței și moda
litățile de retribuție. Aceste 
lucruri n-au existat cu ade
vărat pînă acum.

3) Să recunoaștem

atitudinea definitorie 
fotbalistul de perfor- 
atur.ci forța ccznpeti- 
acestei ramuri sporii- 
spori considerabil.

că am

Ca la orice sfîrșit de sezon, 
statisticienii sportului cu ba
lonul rotund sînt în apele 
lor: adună și scad, împart și 
înmulțesc, după care compa
ră cu cifre din ediția pre-e- 
dentă pentru a trage anumite 
■onciuzii. Obținînd rapid și 
ușor numărul total al golu
rilor înscrise (349) fn turul 
campionatului. ceea ce ind â 
o medie (2J>) superioară față 
de anul trecut, unii s-au și 
grăbit să vadă în aceasta o 
creștere a eficacității și. im
plicit a pctefițLJulu: ofensiv 
la echipele noastre diviziona
re. Lăsl.nd la o parte faptul 
că la această medie au concu
rat unele rezultate jenante 
pentru o întrecere a aivizi'v- 
r are'or A fSfetma — .4-S. .4-- 
rrtata Tg. Afxre» 10—L Stea .3 
— Dinamo Bacun 8—0. Duta- 
n*o București — U.T-4. 6—d, 
P.C. Argeș — Criței 5—11. 
precum și curiozitatea că I-- 
tr-un clasament european ai 
eficacității LuxembcrrJ ocu
pa locui I. iar Italia uKîaui. 
să părăsim și noi acest do
meniu al eifrelnr (nu Inux- 
deeuna grăitoare) pentru a 
vedea ee an ne s-a petre
cu» HAI KIjOCVEXT K se- 
.-xxnU ce toazead PE PLX.VLL 
JOCL’tXT PUCPfUV-ZLS.
O BECaUMSCENTA A FOT*A- 

lclui rvAirsr

Spre deosebire de e-dițr e 
precedente, de astă dată toc 
mal mul to formați: divrrio- 
nare au bnbrățzțat ideea să
nătoasă a jocului realist, ins- 
pirtr.du-se dia concepția des
pre fotbal a tnar.’.or echipe 
de pe CTjr.rinent, pe care ttX 
mai muiți antrenori au avut 
positaiitatea să le vacă la 
lucru _de risc* sau prin ip- 
termedrul sucului ecran.

tăcere, deir-xe ft- 
losajare* «p'tse un vechi dic
ton cu apLcabiiitate. după 
cwn se vede, și în sfera 
-portuit^ in generai, și a fot
balului. îa particular. Sin-p- 
lomatieă în ceea ce privește 
rerrudesceoța fotbalului rea
list aste, des sur. și aderen
ta arriencrjlai Teașcă (ulti
mul mohican fn materie de 
apărare te I.nie : Robert Do- 
—jSTto și P.erre Sinibaldi se 
lăsaseră mai «le ttrJ») Ia #s- 
ral ca mai nuce prudenfă în 
ăe'etsrră. prin utilizarea du- 
—permanent sau a 
kn .ii Iloero". cu marcaj 
strict. Și nu se poate spune 
că acest cunoscut tehnician 
in fotbalul nostru s-ar fi în- 
șeiat cu ceva trecind de la.. 
SBozofie la viată. Tată, fără 
să posede prea multe nume 
de marcă tn formația pe care 
o pregă'.esto. F C Argeș ocupă 
la încheierea turului locul IV, 
cu 18 puncte, aflîndu-se nu
mai la 2 p de lider. (Cu punc
tele pierdute In ultimul mi
nut la Iași și la Craiova sau 
ca cele cedate Rapidului pe 
teren propriu. F.C. Argeș ar 
putea fi lider «ie toamnă). „Ce 
m<i încoace p încolo — îmi 
spunea deunăzi Valentin Stâ- 
ne'c’j, antrenorul Steagului 
roșu. Cu ce cm rtLcirt la e- 
eiupele cere ne-au. vizitat la 
Brcwe, c« și la formațiile cu 
care am jucat tn deplasare, 
pot «ă afirm câ, fn ultima 
creme, aproape toți anireno- 
rfi au renunțat total la fot
balul nair, demonstrînd prin 
•oral echipelor lor preocupa
re sporitd pentru un joc mai 
prudent*. Fie că joacă cu un 
«xn liber în fața apărătorilor, 
Ce că folosesc un „libero" 
(permanent sau temporar) in 
spatele ultimei linii, echipe
le noastre dau dovadă acum 
de o mai mare maturitate.
JOCUL CU LIBERO NU EXCLUD! 

SPECTACOLUL

Faptul, verificat cu priso
sință, de-a lungul anilor, în 
partidele susținute de o se
rie de echipe puternice de 
club (Internazionale, A. C. 
Milan, Bayern Munchen) sau 
reprezentative (R.F. a Ger
maniei, U.R-S-S., Iugoslavia), 
ne-a fost demonstrat elocvent 
și la noi lntr-o serie de me
ciuri cum au fost acelea din
tre Dinamo București — 
Stezua și, mai ales, F. C. Ar
geș — D-.namo București, joc 
disputat nu de mult și In

care ambele echipe au folosit 
pe „il libero*. Intr-adevăr, 
deși programat la sfîrșit de 
sezon (3 decembrie, la Pi
tești!. meciul a satisfăcut in
tegral. atît pe amatorul da 
fotbal diletant, cit și pe spe- 
ciaiișii. prin ridicatul temyo, 

multă vreme, prin, 
preocuparea pentru construc
ția jocului, prin desele faze 
de gol ivite la ambele porți. 
Lur-atit s-au dăruit jocului 
cele două formații, într-atît 
de echilibrat a fost raportul 
de forțe. îndt nouă, ca spec
tatori neutri ai întilnirii, a- 
proape că ne-a părut rău că 
ea a dat în cele din urmă un 
Învingător.
Șl TOTUȘL JOCURILE DE BUN 
NIVEL TEHNIC SÎNT EXCEPȚII

N-am pomenit aici, desigur, 
de toate meciurile care în 
arest tur de campionat au sa- 
tistă.ut din punct de vedere 
calitativ. Pentru simplul mo
tiv că toate celelalte care au 
nemui,umit au fost în număr 
mai mare, constituind REGU- 
1-4. Cauza ? Echipele noast re 
•m man festă intoideauna pre- 
ocunare pentru o rațională or
ganizare a forțelor in teren, 
emru un joc gîndit, echili- 

:-*« și elastic. De aici incon- 
scarța dovedită pe parcursul 
ctrecerii, uneori chiar și in 

•utnpul unei partide, de aici 
rezultatele atît de contra

dictorii Ia majoritatea forma- 
t-.-or noastre începind de la 
'.cer (din această cauză locul 
I și-a schimbat atît de des 
proprietarul) și pînă la echi
pele aflate la periferia cla- 
sazDeatuluL Citeva exemple 
de inconstanță la formațiile 
noastre slut, credem noi, edi
ficatoare. Rapidul învinge pe 
F.C. Argeș, Ia Pitești, după 
un joc foarte dud, dar va 
pierde fără drept de apel par? 
t. ia cu A5.A. Tg. Mureș ; tot 
Rapidul <5ști ,ă un meci di- 
r.iil (2—0 cu Dinamo Buc., pe 
terenul din șos. Ștefan cel 
Mare) după care se chinuieș
te, literalmente, în fieful său 
din Giulești, întrecînd extrem 
de greu pe Farul și Petrolul. 
După scurta perioadă de între
rupere a campionatului, Stea
ua a realizat o frumoasă sui
tă. cbținînd 6 puncte în pa
tru partide (0—0 cu F. C. 
Argeș, 2—0 cu Farul, 0—0 cu 
Petrolul, 8—0 cu Dinamo Ba
cău). Următoarele două par
tide susținute de Steaua, în 
deplasare, vor fi tot atîtea în- 
frîngeri: 0—1 cu Universi
tatea Craiova și 1—2 cu Cri
șul.

Și, din păcate, cu exemple 
de genul acesta arn putea 
continua.
INCONSECVENTA ÎN JOC — 
PRINCIPALA HIBA LA ECHI

PELE NOASTRE

Nu se poate spune eă an
trenorii echipelor noastre di
vizionare nu cunosc principi
ile de bază ale fotbalului mo
dern, cu aplicabilitate la cele 
două mari situații ale jocului, 
DE APĂRARE ȘI DE ATAC. 
Cu toții au luat parte Ia nu
meroase cursuri de perfecțio
nare, organizate de F.B. Fotbal 
tn ultimii ani, cu toții au avut 
posibilitatea să vadă, și prac
tic. cum sînt aplicate aceste 
principii pe dreptunghiul ga
zonului. De ce să n-o recu
noaștem, chiar și jocul unora

dintre formațiile pe care le pre
gătesc no arată că o parte 
dintre tehnicienii noștri și-au 
însușit bine aceste adevărate 
precepte ale fotbalului modern. 
Numai că, din păcate, jocuri 
de o asemenea manieră, la ni
velul standardului internațio
nal, sînt foarte rare la noi. 
In campionatul diviziei A, sînt 
încă foarte multe partide în 
care... ce vezi ? Să studiem 
mai întîi o mostră de joc cînd 
o formație se află in posesia 
mingii. Cum procedează ea de 
regulă ? Unul dintre apără
tori a efectuat corect depo
sedarea și imediat, a fost sau 
nu cazul, s-a grăbit să trimită 
o pasă decisivă, punîndu-și 
coechipierul din linia de atac 
in luptă directă cu adversarul, 
care, de cele mai multe ori, 
fiind cu fața la minge și avînd 
posibilitatea să anticipeze, in
tră cu ușurință in posesia ba
lonului. Jucătorul care a utili
zat un asemenea procedeu — 
pasa decisivă' — nu a avut 
nici un fel de preocupare pen
tru construcția jocului, pentru 
jocul combinativ, pentru pre
gătirea metodică a alaculiii.

Să urmărim, acum, echipele 
noastre cînd se află în defen
sivă. Cite din ele aplică cu 
consecvență importanta armă 
de apărare care este pressin- 
gul ? A pierdut, să zicem, 
înaintașul balonul ; din mo
mentul acela el și-a conside
rat misiunea încheiată și asis
tă nepăsător Ia continuarea fa
zei. Marcajul așa-zis „gură 
cască" îl caracterizează — mai 
grav — și pe jucătorii din li
niile dinapoi: mijlocașii la.să 
voit cîmp liber de acțiune ad
versarului, care operează in 
zona sa, fundașii nu sint de
prinși să îmbine armonios, la 
o apărare mixtă, marcajul in 
zonă cu cel individual, ș.a.m.d.

Se ridică firesc mal multe 
întrebări : nu cunosc jucătorii 
noștri de divizia A aceste se
crete” ? Sau dacă cumva au 
cunoștință de ele de. ce nu le 
aplică ? Părerea noastră e ur
mătoarea : nimio din toate a- 
cestea nu sînt străine fotba
liștilor noștri divizionari. Ei 
APLICA însă, cu CONSEC
VENTA numai ceea ce li sa 
PRETINDE cu CONSECVEN
ȚA. Să pe aducem aminte cit 
de CURSIV ies, de pildă, din 
defensivă apărătorii echipei 
noastre naționale (portarul tri
mite balonul cu mina parte
nerului cel mai bine plasat, 
fundașii pasează pe jos coechi
pierului liber), să ne aducem 
aminte cit de des și de opor
tun vin aripile Dembrovschi 
și Lucescu în sprijinul liniilor 
dinapoi, cum se luptă (uneori 
cu prețul efectuării unui fault 
de joc) pentru balon Dumi- 
trache cu fundașul din fața 
sa. De ce ? Pentru că 11 se 
cere, pentru că o asemenea 
manieră de joc — care a adus 
tricolorilor rezultate de nebă
nuit — a ajuns, prin repetare, 
un obicei, O METODĂ ; o me
todă de joc, adaptată la po
sibilitățile reale ale fotbaliști
lor care alcătuiesc echipa noas
tră reprezentativă. Se petrece, 
intr-adevăr, un fenomen : na
ționala noastră nu-și mai do
mină teritorial adversarul 
(pierzind, ca pînă nu de mult, 
în intilnirile cheie), ci îi este 
superioară TACTIC (cîștigînd. 
de la o vreme, partidele-cheie). 
Folosind aceiași jucători care 
activează în campionatul nos
tru intern (G dintre ei de la o 
singură echipă) ; aceiași jucă
tori. dar care in scurta peri
oadă de pregătire la Iot asi
milează mai mult decît luni 
în șir la formațiile lor de club. 
Aici e... secretul !

G. NICOLAESCU

EPILOG LA MECIUL JIUL-CRIȘUL

Adversara echipei

KILMARNOCK
Dinamo Bacăa In turul HI al „Capei

■ ■■ DIN 1890 [!] Șl
eoropene a tirgurilor"

PÎNĂ ASTĂZI

Comisia centrală de compe
tiții și disciplină a Federației 
române de fotbal, în ultima 
sa ședință, a analizat, în con
tinuare, incidentele petrecu
te la partida Jiul Petroșani 
—Crișul Oradea.

In urma discuțiilor purtate 
cu arbitrul jocului, observa
torul federal și delegații ce
lor două echipe, COMISIA A 
HOTARÎT SA SANCȚIONE
ZE SECȚIA DE FOTBAL 
JIUL PETROȘANI CU UL
TIM AVERTISMENT pentru 
insuficiente măsuri organiza
torice. De asemenea, s-a fă
cut precizarea că președintele 
secției de fotbal Crișul Ora
dea, V. Ștrengaru, nu a asis
tat la acest meci (cum dintr-o 
greșită informare a apărut în 
unele relatări de presă), fiind 
reținut de probleme profesio
nale în orașul Oradea.

N.R. Ar fi, totuși, intere
sant de aflat cine s-a ascuns 
sub identitatea tovarășului 
Ștrengaru.

MECIUL
F.C. ARGEȘ-RAPID 

A FOST AMÎNAT
Dîn cauza timpului nefa

vorabil, meciul amical de 
fotbal F. C. Argeș — Rapid, 
care urma să aibă loc dumi
nică la Pitești, a fost amî- 
nat pentru perioada de pre
gătire dinaintea returului 
campionatului.

PRONOSPORT
SUCCESUL BILETELOR COLEC

TIVE LA PRONOSPORT

La concursul Pronosport nr. 48 
din 7 decembrie a.c., succesul bi
letelor colective s-a concretizat 
prin obținerea unor premii tn 
valoare totală de 93.028 lei de că
tre un singur participant.

Astfel, participantul Iile Nlcolale 
din com. Fusea — Titu, Județul 
Dîmbovița a obținut pe un colec
tiv acoperit 20%, următoarea sultă 
de premii :

2 premii cat. I (10%) a 43.992 lei 
-= 87.984 lei.

12 premii cat. a II-a (10%) a 341 
lei = 4.092 lei.

. 34 premii cat. a Hl-a (10%) a 28 
l>i = 952 lei.

eficacitatea — partlclpînd pe bi
lete colective.
• Publicăm programul 

cursului Pronosport nr. 51 din 21 
decembrie 1969 : I : Bari — Ca
gliari; II : Bologna — Torino ; 
III : Juventus — Lazio ; IV : La- 
nerossi — Brescia ; V : Milan — 
Florentina ; VI : Napoli — Inter- 
nazionale ; VII : Roma — Paler
mo ; VIII : Verona — Sampdoria; 
IX : cesena — Catania; X ; Como 
— Reggiana ; XI : Livorno — 
Mantova ; xn : Modena — Pisa; 
XIII : Regglna — Varese.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 12 DECEM

BRIE 1989 :

con-

Total
------- 1—
93.028 lei

Deci biletele colective sînt for
me de participare foarte avanta
joase, întruclt dau posibilitate 
participanților de a juca scheme 
mari cu sume mici, Iar ciștdgurile 
sînt dintre cele mal importante.

Astăzi fiind ULTIMA ZI pen
tru depunerea buletinelor pentru 
cor,cursul Pronosport de mîine. nu 
vă rămîne decît să le verificați

EXTRAGEREA I : 83 18 4 44 1 
36 80 75 71 81 8 52.

FOND DE PREMII : 495.240 lei.
EXTRAGEREA a n-a : 73 68 

11 87
FOND DE PREMII : 209.661 lei.
Plata premiilor pentru această 

tragere se va face astfel ;
— tn Capitală : de la 20 decem

brie 1969 pînă la 26 ianuarie 19«0 
inclusiv.

— In țară : de la 24 decembrie 
1969 pînă la 26 Ianuarie 19,0 In
clusiv.

Kilmarnock este una din 
echipele cu cele mai vechi 
state tn divizia I a Scoției 
(înființată în 1890/91), dar 
cu toate acestea a cucerit 
doar o singură dată titlul de 
campioană în anul 1965, 
nereușind să țină pasul cu 
„așii“ din Glasgow (în cele 
73 de ediții, Rangers a de
venit campioană de 34 ori, 
iar Celtic de 24 de ori). Este 
însă adevărat că între 1909 
Și 1947 (!) a activat fără în
trerupere în prima divizie, 
ca performanță reușind însă 
un singur loc 3 (în 1918). A 
revenit în primul eșalon în 
1955, și de atunci a 
o echipă de temut, 
de titlul cucerit în 
ocupat locul secund 
ori (în 1960, 1961 și 
locul trei de două 
1957 șl 1966). Anul 
a fost a 4-a din cele 18 for
mații participante.

în cele 83 de ediții 
Cupă s-a comportat 
onorabil : 
două ori (in 1920 și 1929), fi
ind finalistă încă de cinci ori 
(1898, 1932, 1938, 1957 și
1960).

Echipa Kilmarnock — 
din orașul cu același 
nume — urmează să În
frunte în turul al treilea 
al «Cupei europene a tir- 
gurilor" pe Dinamo Ba
cău.

In cupele europene pai
antă astfel tmaresul ,1a zi

C.C.E. :
C.E.T. : «4 65 

un
4111 4— 1 
«ies s—io 
iii: îs— s 
4til »— »

devenit 
Alături 
1965. a 
de trei 
1964) și 
ori (în 

acesta

20 J J I 34—32 52,r.

de 
foaite 

a cîștigat-o de

Rezultatele tehnice spun 
lucruri mai edificatoare: 
64/65 : Eintracht Frankfurt 
0—3, 5—1, F. C. Everton 
0—2, 1—4. 65 66 : 17 Nendohi 
Tirana 0—0, 1—0, Real Ma
drid 2—2, 1—5 ; 66/67 : F. C. 
Antwerp I—0 si 7—2, La 
Gantoise 1—0. 2—1, Loko
motiv Leipzig 2—4, 0—0. Tn 
toamna aceasta : 2—3, 
cu F. C. Ziirich și 4—1, 
cu Slavia Sofia.

Kilmarnock a 
cur>'sculă, însă, 
turneelor anuale

3—1 
0—2

inai
pri’ejul

devpnit
cu 
de la New

York la care a fost invitată 
de patru ort

La primul turneu, în i960, 
a cucerit primul loc fărtîn- 
fringere — to grupă — în 
fața uncr formații ca Ba
yern Munchen, Nice, Burn
ley, Selecționata New York, 
pierzind numai finala dis
putată cu cealaltă câștigă
toare de grupă, F. C. Bangu 
din Brazilia, cu 0—2! Invi
tată din nou tn 1961, a fă
cut parte din aceeași grupă 
cu Dinamo București (0—0, 
în meciul lor direri), ocu- 
pind locul 5.

In 1968, a fost a treia în 
grupă, după West Ham Uni
ted și Mantova, iar în 1965 
a terminat pe ultimul loc în 
grupă, dar cu rezultate ono
rabile : 1—1 și 0—2 cu Po
lonia Bytom (care avea să 
cîștige turneul în fața Iui 
Dukla Praga), 1—2 și 1—4 
cu Ferencvaros și 0—2 și 
2—0 cu West Bromwich Al
bion.

După 13 etape se afla pe 
locul 7 cu 14 puncte (lide
rul avea 19). cu un golave
raj de 29—25.

Frederic MOISES
— Rupea —

După însănătoșirea 
actorului Ștefan Bănică

TEATRUL BULANDRA

ANUNȚĂ PENTRU

mărfi 23 dec. și miercuri 24 dec., ora 15 

ÎN SALA PALATULUI 

două spectacole extraordinareD-ALE CARNAVALULUI
»

de I. L. Caragiale

TOMA CARAGIU

GINA PATRICHI

AUREL CIORANU

cu
OCTAVIAN COTESCU 

ȘTEFAN BĂNICĂ
RODICA TAPALAGA 

MARIN MORARU
GHEORGHE NOVAC

regia i LUCIAN PINTIIIE

Biletele s-au pus în vînzare la casele teatrului din 
B-dul Schitu Măgureanu nr. 1 (tel. 14.60.60) ți str. Alex. 
Sahia 76 A, Gradina Icoanei (tel. 12 44.16).



Trimisul nostru special, CĂLIN ANTONESCU, transmite telefonic:

EXPLICAȚIILE UNUI SCOR
SURPRINZĂTOR DE STRÎNS

O dată cu jocul disputat 
joi seara In .Olma Hallen" 
din St. Gallen, o primi e- 
tapă a turneului pe care-l 
întreprinde reprezentativa 
masculini de handbal a Ro
mâniei s-a încheiat. Adică, 
acea parte considerată a fi 

' o bună .încălzire" in ve
derea dificilelor jocuri pe 
care, de fapt, de abia de 
acum incolo le vor avea ăe 
susținut jucătorii români 
cu reprezentativele R. b. 
Germane ți Cehoslovaciei.

bazăcu această 
găzduiește frec

Fază din ultima confruntare rugbystiaă franco-română, găzduită de Franța (Nantes, 10 de
cembrie 1967). In echipament alb — românii.

Trimisul nostru special in Franța, DAN GÂRLEȘTEĂNU, transmite telefonic

• PRIMIRE CALDA SI UN COCTAIL LA MARE ÎNĂLȚIME • SURPRIZA PE 
PERONUL GĂRII DIN TARBES • UN PRIM CONTACT CU STADIONUL „MAU- 

_ FRANCEZA MANIFESTĂRICE TRELUDE" 9 PRESA UN DEOSEBIT INTERES

•D

De-a lungul a 24 de ore 
de călătorie, cu un scurt in
termezzo turistic și... proto
colar, echipa de rugby a 
României a străbătut distan
ța București — Tarbes, via 
Paris. Desigur, noutățile pen
tru cititori nu lipsesc. Să 
începem, 
însă 
decît 
lor.

La

deci, respectînd 
mai degrabă .cronologia 

ierarhia importanței

Paris — PRIMIRE 
CALDĂ, AMICALĂ. DIN 
PARTEA OFICIALITĂȚI
LOR RUGBYSTICE FRAN
CEZE. în schimb, vremea, 
cam rece, nu prea îndemna 
la plimbări pedestre pentru 
după-amiaza de așteptare a ; 
legăturii de tren. Așadar, au- ’ 
focarul ! S-a făcut turul (ne- ' 
clasic) al Orașului Lumină, . 
cu un ghid ad'hoc, dar ver
sat, respectiv doctorul M. 
Constantinescu, asistat, pen
tru problemele... edilitare si 
de urbanistică, de arhitectul 
Nicolescu, mijlocașul la des
chidere.
COCTAIL LA... ÎNĂLȚIME

Spre seară, revista „Miroir- 
Sprint" a oferit delegației un 
cocktail 
înălțime, 
rantului 
Cu acest 
tul specialist în rugby Ro
bert Barran i-a prezentat pe- 
jucătorii români membrilor 
redacției pe care o conduce, 
de altminteri cu toții evident 
pasionați și competenți in
tr-ale balonului oval. S-ati 
numărat printre invitați și 
trei celebri jucători interna
ționali francezi, cu toții în 
cîteva rînduri parteneri de 
întrecere ai reprezentanților 
noștri, respectiv : Amădee 
Domenăch, Pierre Albala- 
dejo și Aldo Gruarin.

SPRE TARBES
Seara — start în cursa de

cu adevărat la... 
în saloanele restau- 
din Turnul Eiffel, 
prilej binecunoscu-

\ 1

circa 900 km-cale ferată Pa
ris — Tarbes (în noaptea de 
joi spre vineri) în care, de
sigur, plecarea și sosirea au 
avut loc... în pluton. Iar pe 
peronul gării (vineri dimi
neața), ne-a așteptat o fru
moasă surpriză : alături de 
Radu Demian, sosit cîteva 
minute înainte,, sute de ti
neri tarbezi veniseră să-i în- 
tîmpine pe români. Wussek, 
mai... vrednic, adică sosit 
mai înainte, ne . aștepta la 
reședința temporară din Tar
bes.

Au urmat installarea, o bi
nemeritată odihnă, masa și, 
apoi, la ora 15 (aceeași cu 
ora de începere a meciului 
de duminică), un antrena
ment de 90 de minute pe 
stadionul „Maurice Trelude” 
(22 000 de locuri), care va 
găzdui partida.

în cursul după-amiezii, 
ECHIPA A FOST VIZITATA 
DE PRIMARUL ORAȘULUI, 
dl. Paul Boyre.

ECHIPA PROBABILA 
A ROMÂNIEI

In ce privește echipa ro
mână, formula probabilă 
(susceptibilă totuși de modi
ficări) este următoarea : Ma
rinescu ; Nica, Irimescu, Dra- 
gomirescu, Wussek ; Nico
lescu, Florcscu ; Demian, 
Rășcanu. Ciobănel ; Țuțuia- 
nu, Șerban ; Dinu, Onuțu, 
Baciu (în ordinea numere
lor — de Ia 15 la 1). Este 
posibilă o multiplă schim
bare, respectiv să joace Dra- 
gomirescu mijlocaș la des
chidere în locul lui Nico
lescu, variantă în care Wus
sek ar redeveni centru, iar 
Suciu ar juca aripă. Proba
bil că aceste lucruri se vor 
decide vineri seara.

Despre echipa 
PROBABIL CĂ

.IMPORTANTE DIN CORES-

PONDENTA DE LA PARIS 
NU VOR SUFERI RECTIFI
CĂRI.

Rezumăm, însă, opinia ge
nerală a specialiștilor fran
cezi, conform căreia excep- 
tindu-1 pe Savitski, care re
prezintă totuși o apariție 
surprinzătoare, toate modifi
cările sint logice și nu slă
besc forța de ansamblu a 
formației. Evident, ultimele 
antrenamente ale gazdelor, 
în dimineața și după amiaza 
zilei de simbătă, vor defini
tiva totul.

Deosebit de mare este in
teresul manifestat de presă. 
Astfel, prestigiosul cotidian 
de specialitate „l’Equipe" a 
publicat un amplu interviu 
cu Radu Demian, iar în „De- 
peche du Midi", în cadrul 
paginii speciale intitulate 
„XV-LE ROMÂNIEI VA 
PUNE ÎN JOC LA TARBES 
TITLUL SĂU EUROPEAN”, 
cițiva internaționali francezi 
de faimă exprimă păreri 
despre intilnire, iar cca a 
lui Michel Crauste le rezu
mă foarte bine : „MECIUL 
NU TREBUIE PIERDUT !“

Ca și In primul meci sus
ținut in Elveția, joi seara 
adversarii selecționatei noas
tre au fost handbaliștii echipei 
naționale a țării gazdă. De
sigur că cititorii, avind la dis
poziție doar o laconică știre 
(ora extrem de înaintată ș-a 
dovedit necruțătoare...), se în
treabă, pe bună dreptate, cum 
a fost posibil ca, după o vic
torie comodă Ia 12 goluri di
ferență, intr-un interval de 
numai 48 de ore. echipa noas
tră să se impună greu, ciști- 
gind in final cu un avantaj de 
2 goluri, ceea ce in handbal 
nu înseamnă prea mult.

O primă explicație ar 
aceea a CONDIȚIILOR „SPE
CIALE" in care s-a desfășu
rat partida : „Olma Hallen" 
este, mai degrabă, un loc de 
expoziție : o sală cu ciment 
pe jos. fără instalații de încăl
zire și cu o iluminație insu
ficientă. Obișnuiți eu căldura 
și cu elasticitatea parchetului, 
jucătorii români au fost dez
avantajați in raport cu gaz
dele (Gruia s-a și accidentat),

TOOMEY RECORDMAN
MONDIAL Șl... FERICIT 

LOGODNIC

fi

Americanul Bill Toomey, 
campion olimpic la Ciudad de 
Mexico, a reușit, la a t e a 
tentativă din acest sezon, să 
corecteze recordul mondial a 
probei de decatlon, cu ocazia 
concursului care a avut loc la 
West Wood (in apropiere de 
I.os Angeles), totalizing 8 417 
puncte (vechiul record ti a- 
partinea vest-germanulul Kiir1 
Behdltn cu 8 319 p). lată per
formanțele realizate de Too
mey : 100 m 10,3 : lungime 7,76. 
greutate 14,38: înălțime 1,93: 
400 m 47.1 : 110 mg 14,3; disc 
46.49 ; prăjină 4.27 ; suliță 
65,74; 1 SOO m 4:39,4. După con 
curs, Toomey le-a declarat 
printre altele, reprezentanților 
presei că este fericit : deține 
regordut mondial, iar săntă- 
mina viitoare, la santa Bar
bara, se vă căsători cu engle
zoaica Mary Rand, camptoani 
olimpică la săritura in lungi
me in anul 1964.

acomodate 
sportivă ce ________
vent partide din prima ligă 
a campionatului elvețian.

Ceea ce considerăm insă 
mai important decît condițiile 
in care s-a desfășurat intil- 
nirea este comportarea echi
pei române. După acel 22—10 
de la Berna, jucătorii noștri 
au abordat a doua intilnire cu 
o prea mare încredere in ca
pacitatea lor de a se impune 
cu ușurință. Ei au comis ci- 
teva erori, cu precădere in 
apărare, mai ales in prima 
repriză și in finalul meciului, 
cind au primit cu o ușurință 
greu de crezut o serie de go
luri. Pe acest fond de su
perficialitate s-a instalat și o 
lipsă, de atenție, de ambiție in 
atac. FAPT CARE A DETER
MINAT RATAREA UNOR 
BUNE OCAZII DE A ÎNSCRIE.

în contrast cu această pla
ciditate a jucătorilor 
(să fie oare vorba de 
nomisire a forțelor 
meciurile ulterioare ?) 
babil ambiționată de 
înfrângere pe care i-o admi
nistrase echipa română în pri
mul meci, selecționata Elveției 
a acționat de această dată 
tactic mai disciplinat, cu o a- 
părare avansată și extrem de 
dirză. cu atacuri prelungite cit 
se putea de mult.

Din aceste motive, în meciul 
de la St. Gallen scorul nu i-a 
fost tot timpul favorabil e- 
chipei noastre. Ea a fost con
dusă cu 4—3 (min 11), după 
care însă a condus ea perma
nent la 2—3 goluri diferență, 
avind chiar cu 5 minute îna
inte de fluierul final un avan
taj de 5 goluri (scor : 14—9). 
Dar, in timp ce românii fă
ceau, in final, demonstrații 
de pase, adversarii lor înscriau 
3 goluri...

Desigur, aceste observații 
critice nu pot diminua valoa
rea unor victorii pe teren stră
in, chiar dacă am fi dorit 
ca al doilea succes să fie mai 
clar, pe măsura diferenței de 
valoare dintre handbalul el
vețian și cel românesc. De 
aceea, nu e lipsită de impor
tanță precizarea că jucătorii 
români au făcut în Elveția o 
bună propagandă sportului 
nostru, atrăgindu-si elogii pu
blice (ZIARELE ELVEȚIENE 
NU AU PRECUPEȚIT SU
PERLATIVEI,E ÎN TITLURI), 
meritate pentru tehnica, fan
tezia și ritmul cu care au ac
ționat uneori.

★
In continuarea turneului 

pe care-l întreprinde in 
R. F, a Germaniei, selec
ționata masculină <le hand
bal a orașului București a 
întrecut, la Wolfsburg, for
mația locală Vf. L. cu 18— 
10 (9—6).

români 
o eco- 
pentru 

și pro- 
severa

Franței,
ȘTIRILE

Corespondență specială din Belgia:

0 FOARTE ONORABILĂ ÎNFRÎNGERE
DINAMO 87-73RACING BELL

a doi jucători 
Chlvulescu, ca 

_ ____ (gripat), dlna- 
moviștiî bucureșteni au reușit to
tuși să realizeze o excelentă par
tidă joi seara la Malines, in com
pania puternicei formații locale- 
Racing BELL.

Nevrind să se recunoască învinși 
din start și, astfel, eliminați din 
C.C.E., în pofida celor 22 de 
puncte handicap cu care s-a în
cheiat partid-tur de la București,, 
acum opt zile, oaspeții au jucat 
cu hotărîre, ȚINlND PIEPT AD
VERSARILOR DE-A LUNGUL ÎN
TREGULUI MECI, exceptind fina
lul. Belgienii au inceput furtunos, 
dar dinamoviștii și-au apărat re
marcabil onoarea, ba chiar, spre 
surprinderea tuturor, au reușit să 
încheie prima Jumătate a întilnl- 
rii cu un avantaj de un punct • 
Aceasta, în special grație exce- 
lenților Dragomirtscu și Albu, 
care le-au arătat pur și simplu 
coechipierilor lor drumul spre 
coș. Prima jumătate a meciului a 
fost pasionantă ; a doua insă, 
ceva mai puțin, ambele echipe 
scăzînd vizibil (poate și justificat 
tactic) ritmul de joc. Racing 
BELL obținuse, la un moment 
dat, un avans de 9 puncte, dar 
Dinamo a redus din diferență, 
incit, cu 7 MINUTE ÎNAINTE DE 
FLUIERUL FINAL, SCORUL ERA 
58—53 IN FAVOAREA GAZDE
LOR. In aceste ultime minute ro
mânii au scăzut și mai mult din 
ritm, permlț!ndu-le jucătorilor de 
la Racing BELL să se detașeze și

Lipsiți de aportul 
de bază, Novac și 
și de al lui Bradu

să încheie Jocul cu scorul de 87-73 
(42—43).

Fără îndoială, echipa belgiană 
s-a dovedit și acum mai bună, 
dar dinamoviștii n-au nici un mo
tiv să roșească pentru această în- 
fringere, întrucit făcuseră, poate 
cu excepția finalului, totul pen
tru a se apăra onorabil în fața 
unei echipe care va ajunge de
parte în competiția europeană.

Sîntem însă datori să mai sub
liniem ceva, anume ATMOSFERA 
DE REMARCABILA SPORTI
VITATE IN CARE S-A DESFĂ
ȘURAT PARTIDA ȘI. FAPT POA
TE UNIC (în orice caz în compe
tițiile continentale intercluburi...), 
NICI UN JUCĂTOR NU A FOST 
ELIMINAT PENTRU 5 GREȘELI 
PERSONALE ! Putem să-i asigu
răm pe cititorii români că vom 
revedea întotdeauna cu mare plă
cere, mal ales dacă va fi în pleni
tudinea mijloacelor, această foarte 
bună echipă care este Dinamo 
București.

Formațiile și marcatorii : RA
CING BELL MALINES — Hillen 
26, Eygel 4, Cruz 20, De Permen- 
tier 18, Michelet 4, Jacobs t, de 
Vinck 0, London 4, Pistelak 7, 
Van Kersschaever 4 ; DINAMO 
BUCUREȘTI — Albu 28, Diaco- 
nescu 6, Cernea 16, Dragomfrescu 
12, Giurgiu 2, Vlssner 5, Mazilu 2, 
Haneș 2; arbitri : R. An euser (R.F. 
a Germaniei) șl B. Besek (Ceho
slovacia).

Fernand BOUVIER
„Les Sports" — Bruxelles

De data acea
în pragul unei săptă- 
mint competiționale tn 

care fotbalul, izgonit de in
temperii și, oricum, dornic (cel 
puțin tn emisfera boreală) de 
a-și trage sufletul, se mai o- 
dihnește. Mai rămîne doar de 
stabilit, prin barajul Austra
lia — Israel, 
ma calificată pentru turneul 
final 
1970. 
nută 
arată

e data aceasta, ne aflăm leganța splendidelor zboruri 
ale săritorilor. Iată că ne a- 
flăm chiar în zilele „Criteriu
lui primei zăpezi" de la Val 
d’Isfere și rezultatele de pînă 
acum confirmă prevederile le
gate de supremație. Se afir
mă, tot conform prevederilor, 
nume tinere, pentru care se-

cine va fi ulti-

al C.M. 
Victoria 
de Israel în partida-tur 
un echilibru de forțe 

care ne face să credem în e- 
ventualitatea unei a 
confruntări, desigur pe teren 
neutru, dar în orice caz tot 
în această săptămână. In rest 
doar „Cupa europeană a târ
gurilor", dar prezența în op
timile de finală a dinamoviș- 
tilor băcăuani ne îndeamnă 
să... pasăm rubricii comenta
riul.

din apropiatul 
la limită obți- .

treia

A intrat, aproape exploziv, 
în actualitate, schiul. E- 
vident, pe prim plan se 

situează disputele „alpinilor", 
al căror ava-itaj — calitatea 
spectacolului oferit — nu are 
încă „șanse" prea mari de a 
fi anihilat prin dramatismul 
curselor de fond echilibrate, 
ba nici măcar (pe meleaguri
le noastre, cel puțin) prin •-

mici Înotă tori In pra gul afirmării

Natația maghiară are acum un nou centru — Bekescsaba — 
care, după părerea specialiștilor din Ungaria, are toate șan
sele de a concura în scurt timp natația de performanță buda- 
pestană. Bazinul cu apă termală din Bekescsaba este o auten
tică pepinieră a performerilor de mîine: zilnic, vin la pis
cină zeci de copii intre 7 și 14 ani, care efectuează, sub con
ducerea antrenorilor centrului, o intensă pregătire de concurs. 
Nelipsiți sînt și copiii de la grădinița din vecinătate, care, 
deocamdată, învață să plutească, în cadrul așa-numitei grupe 
preșcolare. Iată, în fotografie, pe cei mai buni înotători din 
Bekescsaba.

Trimisul nostru special, ROMEO CĂLĂRĂȘANU, transmite;

LODZ

LA VIENA, CĂLĂREȚI DIN 11 ȚARI
INTR-0 REUȘITA CAVALCADA A TINEREȚII

Dacă la concursul 
de călărie 
„Stadthalle' 
de locuri) nu 
zenți celebrii 
frații Piero și Raimondo d’Inzeo 
(avînd la un loc venerabila vîrs- 
tă de 90 de ani...) șl experimen
tați! Quiepo de Llano (Spania), 
Paul Weier (Elveția), Guy Le- 
frant (Franța) și Peter Lichtner- 
Hoyer " ' *
spune 
tînără 
țională 
tinerii 
Vittorio Orlandi (Italia), 
Bachmann (Elveția), 
Schridde și Lutz Merkel 
Germaniei) au apărut 
noi. care, prin evoluțiile lor pe 
parcursurile destul de dificile pe 
care le-au avut de executat, au 
lăsat să se întrevadă calități 
ce le prevestesc mari succese 
într-un viitor foarte apropiat. 
Printre aceștia, am remarcat pe 
Derek Kent șl Lionel Duning 
(Anglia), Bertrand Mirabeau 
(Franța), Ernst Eglin (Elveția) 
și, îndeosebi, pe foarte tinerele 
călărețe Pilar Cepeda (Peru), 
List Rumwolf (Austria), Juana 
Holroyd (Portugalia), Sarah Ro
ger-Smith (Anglia) și Marfa Pa- 
gliai (Mexic), care, deși se gă
sesc de abia -în al doilea ~ 
concursuri internaționale, 
însușit tehnica necesară 
dării probelor grele de 
cole. J>e altfel, cele 12 
zoane prezente la acest concurs 
au stabilit la o treime propor
ția dintre numărul 1 
concurenților bărbați, 
nul s-a manifestat, de 
tot cursul acestui an, 
la uneia campionate 
cum au fost, de pildă, cel de 
obstacole pentru juniori de la 
Di na rd (Franța), unde elemen
tul feminin a avut 15 repre
zentante, șl cel al concursului 
complet de călărie (Juniori), dis
putat în Italia, la care au luat 
startul șl... 9 fete. Pe bună
dreptate, se opinează pentru 

introducerea probelor olimpice 
de călărie și pentru femei, ca 
o recunoaștere a virtuozității lor 
In practicarea sportului călare.

La Vlena s-au făcut multe 
greșeli la obstacole, dar nu s-a 
supărat nimeni. Toată lumea 
vrea să învețe și să se expe
rimenteze, însă cu conștiința 
că... -fugit irreparabile tempus". 
Bâtfnd pasul pe loc, se riscă să 
se rămină la o distanță ce 
crește de la an la an și care 
la un moment dat devine im
posibil de recuperat

Referindu-mă la sportul nos
tru călare, oonsider că este ne-

internațional 
disputat recent la 

din Vlena (10 00C 
ar fi fost pre- 
călăreți italieni,

(Austria) s-ar ti putut ■ 
că am asistat Ia cea mal 
reuniune hipică internal 
a acestui an. Alături de 
călăreți care au faimă : 

Monika 
Herman
(R.F. a 
călăreți

an da 
și-au 
abor- 

obsta- 
ama-

lor șl al 
Fenome- 

s altfel. In 
chiar șl 
europene

șl...

răspunsurilor. Iar salba da 
stațiuni prin «are trece me
reu vesela caravană a așilor 
alunecușului pe tălpici (din 
diferite materiale, numai din 
lemn nu.„) se simte mereu 
onorată de a avea ocazia să 
aplaude, bucuroasă gazdă, 
șerpuirile incredibil măiestre.

pra biletelor de avion „olim
pice 1972“ în direcția mirifi
cului, exoticului Sapporo din 
îndepărtata Japonie. Astăzi, 
în schi, cei 18 ani ai unei 
Franțoise Macchi, ca să dăm 
doar un singur exemplu, nu 
mai reprezintă „vîrsta între
bărilor" (iertată fie-ne imixti
unea în treburile interne ale 
muzicii ușoare...), ci cea a

prea mai avem) în asemenea 
situații, deși aparent, tehnica 
lor nu e sensibil inferioară 
celei a marilor campioni. 
Dar, ca să revenim la „oile 
negre pe cîmp alb“, iată ,me- 
nu“-ul săptămînii : în Franța, 
la Les Contamines, se dispu
tă a patra ediție a «Marelui 
Premiu al sărbătorilor de 
iarnă* (slalom și slalom

Tiparul I.P. fjnformația", str. Brezoianu nr. 23—25, București

Monika Bachmann (Elveția), cu calul 
start. Talentata „amazoană" elvețiană a

Erbach, înainte de 
făcut parte 

echipa olimpică a țării sale la Ciudad de Mexico.
din

cesar să reintrăm cit mal cu- 
rind posibil In angrenajul com
petițiilor Internaționale. chiar 
cu mijloacele existente, pentru 
a putea crește In mod progre
siv călăreți șl cal capabili sâ 
deschidă drumul succeselor vi
itoare.

Am stat de vorbă cu mal 
mulțl călăreți tineri pentru a 
afla cum au reușit să progre
seze Intr-un timp relativ scurt 
și mi-au răspuns aproape toți 
că au participat In fiecare an 
la cel puțin 7—8 concursuri in
ternaționale. „Caii pe care II 
încăleca m sint șl ei foarte ti
neri, dar se formează o dată 
cu noi de la concurs la concurs". 
O • statistică făcută la concursul 
de la Vlena a avut următorul 
rezultat : 45 de cai 
șl numai 25 de cal 
Toți călăreții tșl 
atenția asupra J.O. 
ehen și 
tineri, 
plină 
nu este o condiție sine qua non, 
Insă talentul nu trebuie să ’ 
aească, șl mal ales forța, ce 
zolvă cu 
•tacolelor mari, chiar dacă 
Iul clasic al călăreților se 
bandonează în favoarea stilului 
In șa, care le pare mal sigur 
în obținerea succesului.

de aceea 
care tn 1972 

vigoare.

de 6—9 ani 
peste 10 ani. ■ 
concentrează 
de la Mun- 
preferă cai 

I vor fl In 
Gabaritul cailor

succea abordarea

llp- 
re- 
ob- 
stl- 

a-

uriaș, numai pentru bă
ieți), în Austria, la Lienz, 
un mare concurs (mascu
lin și feminin) de sla
lom șl coborîre, iar în Italia, 
la Cortina d’Ampezzo (între
cere de gradul B), coborîtorii 
și slalomiștii se vor întrece 
pentru „Cupa Ilio Colii”. în
tre timp, în Elveția, la St. 
Moritz, fondiștii, deocamda
tă numai în probe rezervate 
ștafetelor, iau parte la „Săp- 
tămîna pregătirii și a ștafete
lor", titulatură exemplar e- 
locventă. Pentru completarea 
informării privind importanța 
fiecărui concurs în parte, a- 
mintim că în ' clasamentul 
„Cupei Mondiale” contează a- 
tît „Criteriul primei zăpezi", 
cit și' concursul de la Lienz.

Pentru noi, week-end-ul 
mai prezintă însă și pe alt 
plan o importanță ieșită din 
comun, anume confruntarea 
rugbystică dintre reprezenta
tivele Franței și României. E- 
vident, rubrica revendică 
drepturi majore, pe bună 
dreptate. Asta însă nu ne 
împiedică să urăm, și prin 
intermediul săptămînalului 
nostru, deplin succes celor 
ce ne reprezintă la Tarbes, 
sub privirile Pirineilor I

G. RUSSU-ȘIRIANU

ca și In alte sporturi, 
călărie se vorbește de

șl la
„noul 

val- care încă de pe acum lasă 
să se întrevadă impetuozitatea 
cu care se Îndreaptă spre lima
nul consacrării. Ar fi de dorit 
să facem tot ce se poate pen
tru a merge cu acest val. Alt
fel, vom rămîne undeva în larg...

Felix TOPESCU

Ultimul boxer român 
care a evoluat joi seara 
în sferturile de finală ale 
turneului speranțelor olim
pice a fost „greul" Ilie Das- 
călu. El l-a întîlnit pe ma
ghiarul Varga, un pugilist 
mai mic de statură, care a 
încercat și a reușit uneori 
să angajeze schimburi de 
lovituri de aproape. Dască- 
lu a acționat foarte re
ținut, nu și-a folosit alon- 
ja. In loc să prefere lovi
turile directe, el a punctat 
mai mult cu croșee largi, 
uneori lovind chiar cu mă
nușa deschisă, ceea ce i-a 
adus un avertisment in re
priza a doua din partea ar
bitrului polonez Idziak. în 
ultimul rund, Dascălu 
punctează mai mult și mai 
corect, este tot mai agre
siv și, CU O PUTERNICA 
CONTRA — ------
TRIMITE 
PODEA, 
mărat șl 
jucat. în 
nul forțează victoria, Var
ga obstrucționează tot mai 
mult, se agață de adversar, 
acțiuni în urma cărora pri
mește și el un avertisment, 
învingător la puncte — Ilie 
Dascălu.

La cat. semiușoară, po
lonezul Caruk ne-a făcut o 

■ impresie deosebită în me
ciul susținut cu Muller (Ce
hoslovacia). Caruk este, de 
altfel, unul dintre puținii 
boxeri polonezi de valoare, 
pe care i-am văzut aici. El 
a plasat o serie rapidă de 
lovituri la figură, punîn- 
du-și adversarul k.d. Nici 
n-a apucat Muller să 
dezmeticească și din nou 
a fost numărat de două ori, 
iar în cele din urmă a fost 
oprit de arbitru să conti
nue lupta.

La semimijlocie, un meci 
de mare luptă între Kania 
(Polonia) și Kaisser (RDG), 
în care spectacolul a fost 
la înălțime. Beneficiind de 
o bună pregătire fizică, cei 
doi pugiliști n-au scăzut 
ritmul luptei nici un mo
ment. A învins, pînă la 
urmă, la puncte, polonezul 
Kania.

La mijlocie, cubanezul Co- 
rillo a ciștigat la puncte 
în fața lui Drodz (Polonia).

★
într-una din pauzele ga

lei de joi, l-am reintîlnit 
pe cunoscutul antrenor po
lonez Felix Stamm, care 
în prezent îndeplinește 
funcția de coordonator fe
deral, răspunzînd de fapt 
de Întreaga activitate a an
trenorilor din Polonia. Nu 
era în toane bune și mi a 
explicat imediat motivul :

DE DREAPTA, îl 
pe VARGA LA 

Acesta este nu- 
meciul este ca și 
continuare, româ-

se

„S-au făcut multe impro
vizații în cele două selec
ționate poloneze prezente 
la acest turneu. 20 dintre 
boxeri s-au pregătit la 
burile lor și se vede 
că n-au muncit 
trebuia. Ceilalți 
s-au preparat în 
lonez, ne-au 
ție. Secretul 
PREGĂTIREA 
BURI NU DA 
TE, pentru că 
cit și antrenorii 
cesc cu conștiinciozitate. In 
legătură cu turneul de la 
Lodz VREAU SA REMARC 
PE BOXERII SOVIETICI 
și ROMANI, care s-au pre
zentat bine pregătiți. Tur
neul este interesant și prin 
surprizele care au ioc a- 
proape în fiecare seară. 
Aici mă refer în special 
eliminarea lui Babarika 
Ulianov".

Printre particlpanții 
turneu l-am întîlnit și _ 
Alexei Kiseliov, fost pînă 
nu de mult titular în re
prezentativa U.R.S.S. De 
cîtva timp, Kiseliov a de
venit antrenor principal al 
naționalei sovietice, pe care 
de curînd a condus-o în 
turneul efectuat în S.U.A. și 
Canada. Am avut cu el o 
discuție interesantă legată 
de propunerea recentă a 
fostului său coleg de e- 
chipă Vaier! ~ ' 
opina pentru mărirea du
ratei luptei la 5 reprize a 
3 minute. „Propunerea Iui 
Frolov este rodul gindirii 
lui, pentru că boxul ama
tor nu vede necesitatea 
măririi numărului reprize
lor. Socot că este absolut 
suficient pentru un boxer 
amator să susțină 3 run- 
duri, în care el are timp 
suficient să-și dovedească 
măiestria. In ceea ce pri
vește turneul de la Lodz, 
am observat o diferență 
mare între meciuri, adică 
unele de nivel foarte bun, 
iar altele foarte slab. Re
gret că stilul de luptă al 
acestor tineri pugiliști este 
orientat tot spre

★
Simbătă seara 

loo semifinalele, 
își vor încerca șansele și 6 
boxeri români. Cat. mus- 

, că: V. Ivan—Warnke (RDG), 
cat. pană M. Dumitrașcu— 
Bagdasarov (U.R.S.S.), cat. 
semimijlocie : D. Moraru — 
Sapkin (U.R.S.S.), cat. mij
locie mică : I. Gyorffi — 
Klimanom (U.R.S.S.), cat. 
semigrea: V. Siliște — Nagy 
(Ungaria), cat. grea : I. Das
călu — Walesa (Polonia).

clu- 
bine 
cum 
care 
po-

ași 
10, 
lotul
satisfac- 
simplu.

CLU-

dat i 
e 
LA 
REZULTA- 
alît boxerii 

nu mun

la 
Și

la 
pe

Frolov, care

vor avea 
în care

TELEX- TELEX- TELEX- TELEX- TELEX- TELEX- TELEX
O După desfășurarea probei 

masculine de slalom uriaș de la 
Val d'Isere, in clasamentul pe e- 
chlpe al Cupei Mondiale conduce 
Franța cu 80 p, urmată de S.U.A. 
— 34 p, Italia — 25 p, Austria — 
20 p etc. In proba feminină de 
slalom special a „Criteriului pri
mei zăpezi", primele 5 locuri au 
fost ocupate de Michăle Jacuot 
(Franța) 
(S.U.A.) 
(Franța) 
(Franța) — 73,69 și Gertrud Gabl 
(Austria) — 73,97.
• După 16 runde, tn turneul 

masculin de șah de la Palma de 
Mallorca conduc Petrosian (URSS) 
șl Larsen (Danemarca) cu cite 10 
(1) p, urmați de Hort (Cehoslo
vacia) și Korcinol (URSS) cu cite 
10 p, Spasski (URSS) șl Dlei 
del Corral (Spania) cu cite 9 p. 
Mecklng (Brazilia) șl Unzlcker 
(R.F. a Germaniei) cu cite 8>/i P 
etc.
• Cu prilejul unul concurs da

natațle, 1» Brno, Lutz Unger 
(R.D. Germană) a ciștigat proba 
masculină de 200 m liber in 2:01,3, 
iar cea feminină i-a revenit com
patrioatei sale Rosita Krause in 
3:16.1.

• Spaniolul Josâ Llegra, fost 
campion mondial la categoria pa
nă, a reintrat după o îndelungată 
absență invingindu-1, la Barcelo
na, pe ecuadorianul Miguel Her
rera prin k.o. In rundul 2.

>

— 72.80, Barbara Cochran
— 73,10. Florence Steurer
— 73,25, Annie Famose

Ill COMPETIJlIlt CONE1NENTAEE DE BASCHET
• In cadrul „Cupei camplont- 

lor europeni" rezervați forma
țiilor masculine de baschet s-au 
disputat o serie de meciuri — 
retur. Rezultatele : E. K. E. Vlena
— Slavia Praga 79—93 (33—45) —
s-a calflcat Slavia ; Panathinalkos 
Atena 
83—75 
Steaua ___ _ , ____________
Hapoel Tel Avlv 86—61 (44—31)
— s-a _ ______________-______
Akademlk Sofia — Legla Varșovia 
79—88 (38—40) — s-a calificat 
Akademlk Sofia ; Honved Buda
pesta Madrid 15—41

— Steaua Roșie Belgrad 
(37—37) — s-a calificat
Roșie ; Vllleurbanne — 

~ "t ") 
calificat Vllleurbanne ;

calificat Real(41—37) — s-a
Madrid.
• In Întrecerea feminină au ,

avut loc trei partide retur, sol
date cu următoarele rezultate : 
Union Firestone Vlena — Sparta 
Fraga 47—62 (23T25) — s-a ca’l-
flcat Sparta ; wisla Cracovia — 
CREFF Madrid 76—41 (33-22) —
s-a calificat Wisla ; Akademlk 
Sofia — M.T.K. Budapesta 54—56 
(32—21) — s-a calificat Akademlk.
• In „Cupa Cupelor", la Liege, 

baschetbalist li de la Standard au 
întrecut pe Soina Stockholm cu 
127—90 (67—39), callfictndu-se pen
tru turul doi.

• MÎINE, LA SYDNEY, AUSTRALIA ISRAEL • F. C. SANTOS A DISPUS DE 
PENAROL • „STADIO AZTECA" VA FI REGAZONAT ÎN ÎNTREGIME

Duminică, în returul baraju
lui pentru calificarea în tur
neul
ney, 
o va 
lului 
tralia 1—0). Meciul, așteptat 
cu legitim interes, se anunță 
disputat, dar suficient de e- 
chilibrat pentru a determina 
o a treia partidă, pe teren 
neutru. Gazdele vor benefi
cia de astă-dată și de apor-

final al C.M., la Syd- 
selecționata Australiei 
intilni pe cea a Israe- 
(în tur : Israel — Aus-

tul celui mai bun jucător. 
Ray Baartz, restabilit de pe 
urma unui accident. Intr-una 
din partidele cu Grecia, Ba
artz a înscris 2 goluri.

în „Cupa Americii de Sud”, 
F. C. Santos a învins cu 2—0 
(0—0) formația Penarol Mon
tevideo. Autorii golurilor sînt 
Pelâ și Manuel Maria.

Stadionul „Aztec" din Ciu-

dad de Mexico (106 000 
locuri), una din cele mai 
derne arene de fotbal 
lume, viitoare gazdă a unor 
meciuri din turneul final al 
C.M. din 1970, nu va suferi 
nici o modificare, dar, după 
cum a anunțat directorul 
treprinderii proprietare, 
cardo Medarno, întreaga 
suprafață de gazon va 
schimbată.

de 
mo- 
din

în- 
Ri- 
sa 
fi

U.R.S.S. CONFIRMĂ PARTICIPAREA LA C.M. DE HOCHEI
MONTREAL, 12 (Agerpres). ehipa U.R.S.S.,

Selecționata de hochei pe trofeului, la
gheață a U.R.S.S. și-a confir
mat participarea la campio
natul mondial. Alături de *•-

deținătoarea 
----------- >, la ediția 1970 a 

competiției vor participa se
lecționatele Cehoslovaciei, 
Suediei, R. D. Germane, Fin-

landei și 
vor avea 
martie la .... 
22—29 martie 
(returul).

Canadei. Jocurile 
loc între 12 și 20 
Montreal (turul) și 
rtie la Winnipeg

40368


