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FELICIA DORNEA, SPRE NOI V I S C O L
TREPTE ALE MĂIESTRIEI

cest an 
pen’ru 
schiorii 
decern oi 
pregătirea

Dintre reprezentantele „noii generații" de gimnaste, Felicia 
Dornea este la ora actuală, fără îndoială, cea mai autorizată 
să aspire la galoanele de componentă a echipei noastre repre
zentative. Mai matură de la un concurs la altul, cu exerciții 
din ce in ce mai valoroase, băcăoanca a îndeplinit la Timi
șoara pentru a doua oară norma de maestră a sportului.

Iat-o la un antrenament, surprinsă de prof. Valeriu Bog- 
dăneț — Bacău*

tn pag. a Il-a — alte rezultate înregistrate In „Cupa 
federației" și în finala Campionatului național.

LA POIANA BRAȘOV

IN MIJLOCUL
PATINATORILOR

n-a 
să

Sandu Dragoș, în vizibil 
progres. Elevul antrenorului 
Gheorghe Roncea a prezen
tat unul din cele mai fru
moase 
libere 
tr-o 
Sandu 
notat 
ori cu 5,1). 
rului, fostul 
pion Marcel

programe de figuri 
văzute vreodată în- 
lntrecere autohtonă, 
a fost cel mai 
de arbitri (de 

Replica 
nostru 
Comănici,

CEAȚA

Antrenamentele ho
herilor și biatloniștilor se
rios afectate de 
vremii • 
rîrea la

starea 
Salvarea? Cobo- 
o altitudine mai 

joasă
s-au dovedit in
gazdă neospitalieră 

biatloniștii și
Bucegii 

o 
boberii. 
sosiți la începutul lui 
ie să-și desăvirșească 

_____  i in vederea apropia
tului sezon. Intr-adevăr, visco
lul, ceața sau ninsoarea densă 
au stinjenit foarte mult sau 
au făcut chiar imposibilă des
fășurarea antrenamentelor spe
cifice.

Boberii, de pildă, veniți din 
Sinaia (unde efectuaseră antre
namente pe vehicule cu rotile) 
pentru a parcurge primele 
coboriri pe boburi cu patine, 
pe mini-pirtia din fața caba
nei Piatra Arsă, au fost siliți 
să-și modifice programul și să 
se preocupe din nou. ca în lu
nile de toamnă, de îmbunătă
țirea pregătirii fizice. ZĂPA
DA VISCOLITĂ ACOPERISE 
CU TOTUL CELE PATRU VI
RAJE SI. MAI MULT CHIAR, 
A OBLIGAT UNEORI PE 
PANȚURU, FOCȘENEANU, 
NEAGOE Și pe ceilalți com
ponent! ai loturilor de seniori 
și de tineret SA SE ADĂPOS
TEASCĂ IN CABANA SAU, 
CEL MULT, SĂ COMITĂ 
„EVADARI" ÎN IMEDIATA 
APROPIERE A PIETRII ARSE.

SE SPERA 
IN AMENAJAREA 
PÎRTIEI DE BOB 

DE LA SINAIA

La Poiana Brașov, în 
ultima zi a întrecerii pati
natorilor, ningea ca intr-un 
film cu Sonja Henie. Des
fătare pentru ochii privito
rilor, nu puțini, care urca
seră din oraș în pofida di
ficultăților de transport da
torate poleiului ce se așter
nuse pe asfaltul șoselei.

Pitorescul decorului 
avut darul, totodată,
contravină standardului de 
performanță, calitatea ghe- 
ții menținindu-se bună, prin 
efortul deosebit al celor ce 
au in grijă patinoarul ar
tificial din frumoasa noas
tră stațiune montană. Mulți 
dintre participanți au pro
fitat din plin de această 
circumstanță, demonstrind 
o formă satisfăcătoare, pen
tru început de sezon din 
mai multe motive șovăitor.

Ne-au plăcut, in special, 
ciștigătorii categoriilor ti
nere, juniorul Mircea Ion 
(care confirmă calitățile sale 
de săritor, dar și asam
blează mai bine acum pro
gramul de libere), ca și 
junioarele Gabriela Voica 
și Doina Mitricică, două va
lori de perspectivă pe care 
le considerăm deplin con
firmate.

In întrecerile seniorilor, 
am remarcat apariția de-a 
dreptul surprinzătoare a lui

bine 
șase 

lide- 
cam- 

a 
fost cu foarte puțin mai 
prejos. Am admirat sincer 
pe acest adevărat sportiv, 
care — în pofida unei pre
gătiri insuficiente — a ținut 
să-și apere șansele cu dir- 
zenie, patinind cu elan și 
prestanță. Ceea ce i-a asi
gurat menținerea locului I. 
deținut și după figurile obli
gatorii. O explicație trebuie 
dară per.rru locul ultim ocu
pat de Mihai Stoenescu. El 
s-a accidentat in cursul li
berelor, fiind nevoit să pă
răsească gheața înaintea 
epuizării minutelor regula
mentare.

Mai puțin convingătoare 
au fost — după părerea 
noastră — evoluțiile prime-

Radu VOIA

(Continuare tn pag. a 2-a)

IN campionatul DE tenis de masă DE la floreasca
l

Maestrul sportului Radu 
Negulescu, o permanență 
agreabilă pe scena campio
natelor naționale de tenis 
de masă, apără ți acum cu 
succes culorile clubului său, 

C.S.M. Cluj

Foto : N. AUREL

Publicul bucureștean a avut, 
ieri, ocazia să se reîntîlneas- 
că cu fruntașii tenisului de 
masă de la noi. Sub cupola 
de la Floreasca a început par
tea a doua și ultima a campio
natului republican pe echipe 
masculine și feminine.

Spectatorii, e drept, puțini 
la număr, au putut urmări o 
serie de partide interesante 
mai mult datorită dîrzeniei cu 
care concurenții și-au disputat 
șansele. Din acest punct de 
vedere, 
arătat 
opus 
C.S.M.

cea mai atractivă s-a 
a fi întîlnirea care a 
formațiile masculine 

I Cluj și Voința Ar

Sala Floreasca a primit', 
noi oaspeți I .jucătorii de 
tenis de masă care își 
dispută în aceste zile titlu
rile de campioane repu
blicane la echipe. Iată-i 
pe 
tori

i l

cîțiva dintre competi- 
la primele schimburi 

de mingi

Victoria « revenit la un scor 
strins echipei clujene. O e- 
voluție care s-a bucurat de a- 
precierile unanime a avut fos
tul multiplu campion al țării, 
doctorul Radu Negulescu al că
rui aport în determinarea în
vingătoarei a fost decisiv. De 
la învinși, cel mai bine s-a 
prezentat campionul României. 
Adalbert “ 
cea mai 
prima zi

In întrecerea feminină, cam
pioana republicană. 
Arad a pierdut 
ciul cu Spartac 
cauza absenței 
jucătoarei Iudit 
sosit în sală cu 
peste două ore !

Rethi, jucătorul cu 
bună comportare din 
a competiției.

Voința 
fără joc me- 
București din 
hemotivate a 
Krejec. Ea a 

o întirziere

REZULTATE TEHNICE 
MAI IMPORTANTE

de

ECHIPE BĂRBAȚI : Poli
tehnica București — Politehni
ca Timișoara 9—2 (Dumitriu a 
înscris trei victorii, în timp ce 
Nicolae Stelian a pierdut la 
Eleonora Mihalca 
Voința București
Tg. Mureș 9—2. Victorie aștep
tată dar nu la un scor atit de 
categoric. Succesul bucurește- 
nilor este însă pe deplin me
ritat. Citeva rezultate indivi
duale': Stamatescu — Senti- 
vani 2—0, Panait — Singeor- 
gian 2—0, Geambașu — Naftali 
0—2. Panait — Sentivani 2—0. 

• Geambașu — Singeorgian 2—1,
Danielis — Naftali 1—2, Geam
bașu — Sentivani 2—1, Danie-

cu 1—2),
Comerțul

ÎNTOTDEAUNA

L-. ■-

Acum, însă, antrenorii Hari- 
ton Pașovschi și Tita Rădu- 
lescu și-au coborît elevii la 
Sinaia unde SE SPERA CA, 
IN ClTEVA ZILE, SĂ SE 
AMENAJEZE O PARTE DIN 
PÎRTIE ȘI SA POATĂ FI 
ÎNCEPUTE --------------- - ~
astfel ca Ia plecarea la cam
pionatele europene de la Cor
tina d’Ampezzo să aibă „in pi
cioare” măcar citeva coboriri, 
Totul depinde de starea tim
pului care, sperăm, va per
mite înghețarea unei porțiuni 
a pistei din Sinaia.

PREGĂTIRILE,

Deocamdată munții sînt neprimitori pentru iubitorii drumețiilor de iarnă ți ai 
sporturilor albe. Dar, curind, decorul de basm din această fotografie va fi 0 ima

gine obișnuită și de foarte mulți admirată
SITUAȚIA PREGĂTIRII 

BIATLONIȘTILOR
Vremea nefavorabilă i-a pri

vat și pe biatloniștii lui Mar
cel Stuparu și Niculae Burchi 
de efectuarea programului de 
antrenament stabilit inițial și 
care prevedea, pentru această 
perioadă, punerea la punct a 
tragerilor. Vizibilitatea 
redusă 
acești 
partea 
bei. ei 
lergări 
După toate probabilitățile biat
loniștii loturilor de seniori și 
de tineret 
acestea de 
mind să-și 
general al

Curs de perfecționare 
a antrenorilor de box

foarte 
i-a obligat, insă, și pe 
sportivi să renunțe ia 
pur specifică a pro- 
putind efectua doar a- 
de fond pe schiuri.

vor coborî zilele 
la Piatra Arsă, ur- 
stabilească cartierul 
pregătirilor la al-

Intre 16 și 21 decem
brie, la Snagov, se 
desfășoară cursul de 
perfecționare a antre
norilor de box.

Cursul, organizat de 
federația de speciali
tate, cuprinde 
matica sa
caracteristici — în ma
joritate noi — pe care 
le reclamă antrena-

în te- 
o serie de

(Gcntinuart tn pag. a 2-a)

meniul sportiv con
temporan. La lecțiile 
practice și teoretice 
participă antrenori din 
majoritatea secțiilor de 
box din țară. Cursul 
constituie astfel și un 
minunat prilej pentru 
efectuarea unui util 
schimb de experiență 
între specialiștii noștri.

Trimisul nostru special in Franța, DAN GÂRLEȘTEANU, transmite:

NU PUTEM ZlMBh
i
I
I
I
I

ngajîndu-se într-o întrecere 
sportivă, fiecare vrea să ob
țină victoria și nutrește spe
ranța că ea va fi de partea 
lui chiar dacă adversarul se 
numără printre cei mai pu

ternici din lume. Dar cineva trebuie să 
piardă, la fiecare zîmbet al victoriei 
găsind, de partea cealaltă lacrima în- 
frîngerii. Iar cel ce astăzi este atît de 
fericit, mîine poate fi el cel îngenun- 
chiat, deznădăjduit. Acest carusel al 
succeselor și i ’ ’ _ .
insăsi noțiunea de întrecere sportivă 
si nu se sfîrșește niciodată.

S-au adunat multi ani de cînd spor
tivii noștri, întreeîndu-se cu cei ai altor 
țări, ne dăruiesc mai numeroase mo- | 
mente de satisfacție, decît de amăra- | 
ciune. Dar ei nu pot cîștiga întot
deauna, după vrerea lor și a noastre. I 
Măiestria sportivă nu este echivalentă, ,| 
cu un mecanism de înaltă precizie, ea. 
manifestîndu-se, mai ales, în întrecerile I 
care pun față în față echipe și nu | 
forțe individuale, în funcție de nenu- 
mărați factori de moment. Credem, de 
altfeC că se greșește treeîndu-se întot
deauna rezultatele pe seama slăbiciu
nilor noastre, deși ae multe ori repre
zentanții țării își fac pe deplin datoria 
sportivă, dar trebuind să se încline 

buni ca

I
iăjduit. Acest carusel al I 
insucceselor este legat de |

I

I
I
I
I
!
I

I
i
I

sportivă, dar trebuind 
în fața unor adversari mai 
ei, măcar în momentul acela, în con
dițiile întrecerii respective.

Ceea ce ni se pare însă de-a dreptul 
inadmisibil, este oprobriul care se adre; 
sează sportivilor noștri, ori de cîte ori 
ei nu ne aduc victoria. Desigur, nu e 
vorba de un fenomen general, dar, 
chiar izolate, aceste glasuri aspre, 
necruțătoare, te izbesc neplăcut. Ele 
n-au nimic comun cu critica, fie ea și 
exagerată, violența lor jignind, în loc 
să invite la reflecții lucide. Un ase
menea atac, în primul rînd inelegant, 
l-au suportat baschetbalistele de la 
Rapid. învinse la o diferență aproape 
de nerecuperat (22 de puncte), în pri
mul meci susținut cu Universite Club. 
Clermont-Ferrand, în cadrul Cupei cam
pionilor europeni, ele n-au mai putut 
întoarce soarta calificării, în cea de-a 
doua partidă, susținută pe teren 
priu, trăind însă satisfacția unei 
torii (la 7 puncte diferență). Mult 
mult nu puteau face. Și totuși, 
semnătura P. Ovidiu, un condei 
tînăr (presupunem) și mai vijelios,

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
Ipro- 

vic- 
mai 
sub 
mai 

u___ , , , . le-a
pus la'zid, permițîndu-și să reproducă, 
în loc să combată, o necuviință din 
galerie, așa cum poale fi etichetată 
expresia „băbuțele lui nea Ferencz*. 
Mărturisim că am roșit, în numele în
tregii bresle, citind aceste cuvinte adre
sate unor sportive (maestra emerită a 
sportului Eva Ferencz, maestrele spor- 

Elena Ivanovici și Anca Raco- 
pagini frumoase

I
I
I
I
iw

ROMANIA, 0 ECHIPA „TOTDEAUNAi
IDIFICILĂ

COTITURA DE
160 DE GRADE

A NATAIIEI
PL01ESTENE
Nu-i vorba de un miracol, 
de schimbarea unei con- 
,3 „Exemplul Slavic" 

spune mult • Primele rezul
tate arată că se 
un drum bun 9 
specialiștilor la o 

inițiativă

ci
cepții •

merge pe 
Răspunsul 
frumoasă

S-a consumat multă cerneală, 
s-au scris pagini întregi, pentru 
a-i determina pe unii oameni să 
facă, totuși, loc unui sport atît 
de util cum este ÎNOTUL în fa
milia disciplinelor practicate de 
către tineretul acestui mare oraș 
care este PLOIEȘTIUL. Dar. pe 
atunci se părea că totul e în 
zadar. Fiecărui articol i se dă
dea același răspuns : „la noi, 
natația nu prinde". Și, intr-ade
văr. nu prindea. De ce ? Pentru 
că. în ciuda unei baze materi
ale incomparabil mai bună decit 
in alte părți, cei ce încercau să 
urnească treburile din loc se lo
veau de Upsa de inițiativă a 

măsurilor con- 
se înlătura o 
de loc de lău-

unora, de Upsa 
crete pentru a 
stare de lucruri 
dat.

Și totuși, _ la___ „ bazinele de la 
Rafinăriile Ploiești-Sud și Nord, 
la Unirea, la Dorobanțul, în zi
lele de vară era multă lume. 
Duminică de duminică. In apa 
acestor ștranduri se zbenguiau 
sute de copii. Alții plecau cale 
de 5—6 km ca să se scalde In 
apa Teleajenului. de unde se 
întorceau abia seara, tirziu. după 
asfințitul soarelui. Nimeni insă 
nu se încumeta să-i inițieze pe 
acești copii tn tainele înotului. 
Motivul ? Același : La Ploiești

CA MANIERA DE JOC"
Nu va surprinde, desi

gur. pe nimeni afirmația 
că de duminică, după acel 
minut 81 al meciului 
Franța — România, tar- 
bezii, mari amatori și 
buni cunoscători de rugby, 
comentează pretutindeni 
scorul și, mai ales, ma
niera în care s-a desfă
șurat primul joc interna
țional în frumoasa așeza
re de la poalele Pirineilor. 
Este ceea ce fac și cro
nicarii de rugby, atit de 
numeroși în Franța, care, 
în plus, au colecționat nu-

a ll-a, 
avut un 
oră ex- 

de altfel

în repriza 
„francezii au 
prim sfert de 
celent, în care 
și-au asigurat avantajul.
Apoi am asistat la o 
puternica revenire a ro
mânilor care au atacat 
spectaculos"... cînd „au 
reușit un frumos drop
goal".

i
(„France Preș se")

ș tului 
viță) care

I (de 3 ori, 
cartea baschetului nostru și cărora le 
datorăm, în 
respect.

Dintr-o trăsătură de condei, erau 
ofensate, deopotrivă, sportiva și femeia. 
Mărturisim că am roșit, în numele în
tregii bresle, al cavalerismului, în ge
neral. Iar surprinderea a fost cu atît 
mai mare, cu cît astfel de rînduri au 
putut apare într-un ziar — „Scînteia 
Tineretului' — apreciat pentru mate
rialele sale educative, pentru frumoa- , 
sele idei pe care le cuprind acestea. |

Rîndurile acestea nu propovăduiesc 
iertarea păcatelor (dacă ele < 
Dar, știm prea bine că vorba necîn- - 
tărită poate răni mai tare ca piatra. * 
Și acest lucru nu este în i 
nimănui. Al sportului, în

au scris
locul 4 la europene) în

I

I
!

continuare, stimă Și I
meroase și diverse opinii 
după meciul de duminică.

Tonul general al comen
tariilor pare să fie un 
reproș făcut, in primul 
rind. rugbyștilor francezi, 
pentru că așa cum scrie, 
de exemplu, „La Depeche 
du Midi" de luni, ÎNAIN
TEA UNEI ECHIPE RO- ; 
MÂNE, TOTDEAUNA DI- [ 
FICILA CA MANIERA 
DE JOC, „XV“-LE FRAN- j 
ȚEI ASACRIFICAT

I
I

i

I
I
R 
I

I

exista). I 
necîn- •

i piatra. ■ 
interesul |

AVANPREMIERA CAMPIONATULUI MONDIAL
DE HOCHEI-UN SUCCES
h Amănunte de la reuniunea
reprezentanților țârilor
participante • Impresii ale

oaspeților

(Continuare în pag. a 4-a)

Se discută programul campionatului. Dificultatea temei nu-i va împiedica 
pe reprezentanții țărilor participante să ajungă ia un acord deplin.

De la stingă: Marinka Jerala (Iugoslavia), ziariștii români Valeriu Ghiose 
~ ) și Romuald Izynski (Polonia).

„A fost o excelentă reuniune de lucru, 
desfășurată într-un spirit colegial, plin de 
amiciție și înțelegere, căreia gazdele noas
tre s-au străduit, și au reușit, să-i creeze 
un cadru adecvat. Este absolut clar că 
LI.H.G. nu s-o înșelat încredintînd Româ
niei misiunea de a organiza 
din 
mom

Această declarație ne-o făcea duminică 
seara MIROSLAV SUBRT, vicepreședin
tele Ligii internaționale, prezent din 
partea forului de conducere a hocheiului 
pe gheață la consfătuirea de la București 
a reprezentanților țărilor participante în 
grupele B și C ale campionatului lumii.

Punctul cel mai amplu dezbătut al 
adunării a fost, cum lesne de

prevăzut, 
două turnee. Schema propusă 
de organizatori (realizată du
pă îndelungi studii și reflec
ții de ing. Alexandru Teodo- 
rescu), a fost în principiu 
acceptată, pentru că ea răs
punde clauzelor de echitate 
față de toate echipele par
ticipante. Conform progra
mului adoptat, fiecare for-

întrecerea 
grupele secundare ale Campionatului 

idial".

ți Constantin Diamantopol, Reto Tratschin (Elveția)
(Continuare in pag. a 2-a)

LISTA ARBITRILOR

Valeriu CHIOSE

(Continuare in pag. a 4-a)

Foto t A. NEAGU

L.I.H.G. a manifestat o 
deosebită grijă față de omo
logarea listei arbitrilor acrc-

teresele, Inclusiv pe acela 
comercial, nu lipsit de im
portanță pentru organizatori.

programul celor

Constantin ALEXE

va pleca în Albania, într-un turneu de

cu Rapid astăzi, la ora 18, in sala Giuleșli.

volei PENICILINA IAȘI, care va efectua, intre 
împreună cu lotul ieșean a făcut deplasarea

(Continuare in pag. a 4-a) mație va avea pauză de o 
zi după două jocuri și un 
repaus de aproximativ 24 de 
ore între meciuri.

Retușurile pe care vicepre
ședintele Subrt le-a adus for
mulei, cu competența și în
țelegerea proprie unui fost 
mare jucător, au avut darul 
să definitiveze un program 
care va satisface toate in-

FORMAȚII ROMANEȘTI DE VOLEI PESTE HOTARE
Azi părăsește țara echipa feminină de 

și 24 decembrie, un turneu în U.R.S.S. 
arbitrul Dumitru Radulescu.

Joi, o altă echipă — VIITORUL BACAU 
zile, la invitația clubului Dinamo Tirana.

Ca urmare, băcăuanii vor susține partida
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AU TRECUT 50 DE ANI DE-ATUNCL. Ședința de lucru 
a Comisiei centrale DIN FIȘELE DE REZULTATE ALE „CUPEI

Prima organizație cultural-sportivă muncitorească „Prietenii de medicinâ sportivâ

își serbează o jumătate de veac de

Un grup de membri ai asociației „Prietenii naturii*1 in excursie 
la Virful Omul

Una din preocupările din tot
deauna ale Partidului Comunist 
Român a fost educarea tinere
tului muncitor in spiritul luptei 
de clasă, tn spirit revoluționar. 
In acest sens, partidul a acordat 
țoală atenția creării de organi
zații cultural-sportive muncitorești 
tn numeroase centre industriale 
ale tării.

Perioada avlntuiul revoluționar 
din România. între anii 1913 — 
1921. a înregistrat — paralel cu 
intensificarea' activității politice 
a clasei muncitoare — șl un 
interes crescînd pentru activita
tea educativă, pentru dezvoltarea 
sportului muncitoresc.

Astfel. acum 50 de ani, 
din inițiativa unor mem
bri al „grupelor comuniste" 
din secțiunea București a Parti
dului Socialist șl a unor membri 
din sindicatele muncitorești, a 
luat fttntă prima organizație 
cultural sportivă muncitorească 
„Prietenii Naturii".

Printre cei care au activat tn 
această organizație cultural-spor- 
tivă muncitorească s-au numărat: 
Dumitru Petrescu. Aurel Kahanc, 
Constantin ștefănescu. Mlrcea 
Kruk. Alexandru Novac. I E- 
rucbtman. Odisie Ptrvulescu, 
Anatol Creteanu, Spiridon Calu, 
Stefan Voicu șl multi alți tova
răși.

Măsurile represive ce nu ur
mat după greva generală din 
1920 (Închiderea tuturor sediilor 
partidului și ale sindicatelor) au 
îngreunat, citva timp, activitatea 
grupării „Prietenii Naturii" dar. 
la Începutul anului 1921, ea a 
te’ntrat. in normal.

Tn cursul anului 1921 s-au 
constituit primele secții, pe ra
muri de sport ale acestei gru
pări care In anul următor 
a desfășurat o activitate rod
nică. Prin secțiile de turism șl 
fotbal „Prietenii Naturii" au 
organizat deplasări șl excursii 
la Brașov. Turnu Severin, Rm. 
Vilcea. Tîrgoviște si in alte 
localități, contribuind tn acest 
fel. la înființarea de grupări 
sportive muncitorești în diferite 
orașe ale țării. Presa muncito
rească din anul 1922, semnala 
existența si activitatea unor gru
pări „Prietenii Naturii» la Iași;

Galați. Brăila. Rm. vecea. Tr. 
Severin. Constanta. Btrlad. Huși. 
Sibiu șa.

In acest moment al dezvoltă
rii grupărilor „Prietenii Naturii" 
a apărut și preocuparea pentru 
închegarea unei organizații spor
tive muncitorești pe tară cm 
unirea grupărilor existente In 
diferite orașe șl prin formarea 
de noi grupări in centrele Indus
triale. Acestei preocupări li co
respunde constituirea, la 10 no
iembrie 1922. In București, a 
Comitetului central provizoriu pe 
tară al Asociației „Prietenii Na
turii", care avea menirea să 
desfășoare, mai departe, acțiuni 
în vederea înfăptuirii unei orga
nizații sportive muncitorești cen
tralizate. El urma să funcționeze 
pînă la convocarea unei confe
rințe cu delegat! din provincie 
pentru a se vota noul statut și 
a se alege Comitetul central 
permanent.

Faptul că grupările „Prietenii 
Naturii" din tară au recunoscut 
Comitetul central provizoriu și 
au intra» In legătură cu el a 
echivalat cu existenta unei orga
nizații sportive muncitorești cu 
însemnate ramificații în tară.

Una din caracteristicile princi
pale a grupărilor „Prietenii 
Naturii", a constitult-o împleti
rea permanentă a activității 
sportive cu cea educativă. în 
mațoritatea grupărilor erau or
ganizate ședtnte șl conferințe pe 
teme de educație muncitorească 
și sportivă. Foarte des aveau 
loc reuniuni șl șezători literare. 
Un mod deosebit de activitate 
a grupărilor „Prietenii Naturii" 
11 reprezentau manifestările si 
serbările ce se desfășurau de 
1 Mai.

Mijloacele financiare ale orga
nizației „Prietenii Naturii" pro
veneau din cotizațiile șt contri
buțiile membrilor el precum șl 
din fondurile obținute cu prile
jul serbărilor sau reuniunilor. 
Deși grupările „Prietenii Naturii" 
dispuneau de slabe mijloace 
financiare și se loveau, tn fo
losirea sălilor și a terenurilor 
de antrenament. de piedicile 
puse de grupările sportive fi
nanțate de burghezie, ele au 
reușit să desfășoare o activitate

«g? jV.. Ui .. .
(Urmare din pag. I)

titudine mal Joasă, unde sta
rea timpului să le permită în
deplinirea planului de pregăti
re tn vederea marilor compe
tiții la care vor lua parte și 
în primul rînd Ia campiona
tele mondiale din Suedia.

A NINS
1N TOATE CENTRELE 

DE MUNTE
Cu amabilitatea caracteristi

că și datorită căreia, de-a lun
gul anilor, am putut informa 
amatorii de schi și de turism 
de iarnă asupra posibilităților 
de practicare a sporturilor fa
vorite, Serviciul prevederi de 
scurtă Girată din cadrul Insti
tutului meteorologie ne-a co
municat, ieri, că în ultima 
vreme in regiunea de munte 
a njns intens. Cîteva cifre pri
vind grosimea stratului de ză
padă sînt elocvente in acest 
sens : Sinaia (Cota 1 500) — 
45 cm, Bucegi (Vf. Omul) — 
57 cm, Predeal — 40 cm, Bra

șov (oraș) — 18 cm, Paring — 
20 cm, Semenio — 50 cm, Păl
tiniș (Sibiu) — 28 cm, Cuntu 
(Munții Banatului) — 10—20
cm.

în următoarele zile, vremea 
se va încălzi, dar cerul va con
tinua să fi? acoperit și vor 
cădea precipitații sub formă 
de ninsoare și, la altitudinile 
mai joase, sub formă de ta pri
vită. VOR FI CONDIȚII PEN
TRU PRACTICAREA DIN 
PLIN A SPORTURILOR DE 
IARNA, MAI ALES DACA 
SE VA ÎMBUNĂTĂȚI VIZI
BILITATEA, PÎNĂ ACUM 
FOARTE REDUSA.

In orice caz. DIN INFOR
MAȚIILE PE CARE LE DE
ȚINEM. ÎN MULTE CENTRE. 
SCHIORII, PROFITÎND DE 
ZAPADA ABUNDENTA. AU 
SI PORNIT LA FAPTE. EFEC- 
TUÎND PRIMELE ANTRENA
MENTE DE ACOMODARE pe 
care le vor Intensifica, astlel, 
ca în prima duminică a anului 
viitor să se lanseze tn startul 
oficial al sezonului.

la constituire
sportivă largă și multilaterală, 

în majoritatea grupărilor s-a 
dezvoltat. îndeosebi, activitatea 
In domeniul fotbalului *1 turis
mului. în unele, ca !n cea din 
București, au fost constituite, 
de asemenea secții de gimnas
tică; patinaj, schi, săniuțe. Aid 
au fost organizate. totodată, 
concursuri de atletism si demen- 
stratlt de box si lupte greco- 
romane.

Tn cursul anului 1K3. activi
tatea -Prietenilor Naturii* a luat 
a mare amploare. Au apărut 
grupări noi la Craiova. Caracal. 
Fălticeni și tn alte orașe.

Un moment hotărî--r pentru 
Asociația .Prietenii Naturii- avea 
să-l constituie conferința pe 
tară convocată pentru ianuarie 
1W4 la București. In scopul 
unificării tuturor organizați-lor 
sportive muncitorești. In acel 
moment, ta taxnânia. alături de 
vechile grapă rl „Prietenii Na
turii" se formau altele noi dar. 
tn acetagl timp. existau grupăr. 
sp—rti'-e muncitorești eu alte 
denumiri.

Convocarea conferinței din 
Ianuarie avea ca seen să cu
prindă Si aceste asocia::’ tntr-o 
organizație soorttvâ centralizată, 
capabfă să îndrume dezvoltarea 
sportului muncitoresc din țara 
noastră. In atingerea acestui 
obiectiv ca șl In pregătirea ecn- 
fertntei. asociația a fost îndru
mată de Partidul CcanamM 
Român, șl spriPnltâ de Uniunea 
Tineretului Comunist, ca ți de 
presa muncitorească.

Conferința s-a ținu» tn zilele 
de 1. 8 șl S Ianuarie lKt la
București, tn str. Academiei XT 
tn localul Sindicatelor Unitare 
la ea lulnd parte aproape toate 
grupările existente. Craiova și 
încă două centre au lipsit fiind 
Impled-cate de autorităt-.le poli
țienești să-și trimită delegați’ 
Sau primit. Insă, de la ele 
mandate șt scrisori de adeziune 
>a hotărî rile ce aveau să se la 
După dezbateri. conferința a 
aprobat toate documentele. De
legații au cerut întreținerea 
legăturilor cu organizațiile mun
citorești revoluționare si educa
rea membrilor tn spirit revolu
ționar.

Conferința a ales Comitetul 
central al asociației si un Brmi 
executiv. Au fost aleși In con
ducere, comuniști. social-dem->- 
crațl șl membri fâră de partid.

A urmat, apoi, o perioadă 
deosebit de grea pentru „Prie
tenii Naturii". Autoritățile, alar
mate de influenta P C R. asup-a 
acestor grupări. au început 
să-1 aresteze pe conducătorii si 
pe membrii organizațiilor spor
tive muncitorești. La cererea 
Siguranței. Uniunea Federațiilor 
Sportive din România a hotât. 
tn marile 1924. excluderea d’n 
rirldurile sale a asociației -Prie
tenii Naturii", cu toate cele 19 
filiale.

Asociația „Prietenii Naturii" 
șl-a continuat totuși activitatea 
ptnâ la 19 Iulie 1924. clnd. ca 
urmare a ordonanțelor nr. 1 s’ 
2 ale Corpului II Armată, o dată 
cu Partidul Comunist din Ro
mânia, cu Uniunea Tineretului 
Comunist și cu Comitetul Femei
lor Comuniste, asocia’ia „Priete
nii Naturii" împreună cu cel" 
19 filiale ate el, au fost scoase 
In afara legU.

Totuși; așa cum Interzicere» 
Partidului Comunist din Româ
nia nu a însemnat Încetare» 
activitătîl comuniștilor tn rtndul 
maselor; nici Interzicerea asoci
ației „Prietenii Naturii" nu a 
însemnat încetarea luptei mun
citorilor înaintați pentru promo
varea sportului muncitoresc. 
Sportul muncitoresc avea să-și 
continue existenta — e adevărat 
In condiții grele șl ta , noi 
forme — dar netncetlnrl nici «un 
moment să exprime 't> firească 
năzuință a clasei muncitoare 
din țara noastră, spre sănătate, 
mișcșre ta aer liber, spre sport.

Aurel KAHANE

AVIZAREA
REGULAMENTULUI

PRIVIND CONTRO
LUL ANTIDOPING 
AL SPORTIVILOR
Rocrnt s emt Toc la CowiiKul 

pentru Edueațte Fizică fi 
Sport țaduttM trimestrială de lu- 
cfm a Comicei centrele da m«- 

I d’C»wd fporuvd. Dî*! partea eon- 
Idacerti C.N.EFS. a participat toc. 

vtcepretedinte Emd GAtdu.
| In uimi dezbiteri’or COMISIA 

A AVIZAT SOIL REGULAMENT 
PRIVIND CONTROLUL ANTTDO- 

I PING AL SPORTIVILOR elaborat 
I In concordanți cu noile norme 

ale forurilor sportive internal.o- 
! nale.

De asemenea, comisia a analizat 
fi avizat repa’vzarea medicilor la 

I loturi'e sportive naționale pe pe- 
I noada 191»—1972.

în contlwuarea Inserărilor comi- 
I fia a analizat sarcinile care rev.n 
I vnitdptor wred’eo-rportire, In iu- 
I mina H C M. ttr. 2924 1969 privind 

normarea personalului T.edcj- 
sa niter făcind propuneri In ceei 
ce privește controlul med-cal și 
as*ourarca asistenței medicale a 
sportivilor.

Inițiative doi jena.

ȘCOALA CU CEA 
MAI FRUMOASĂ
BAZĂ SPORTIVĂ

Tn ultimii doi ani. în de
Scoli generale din județul Dolj 
s-au amenajat frumoase tere
nuri de sport In urma unor ini
țiative locale, demne de eviden
țiat Es»e vorba de organizarea 
unei întreceri dotai cu premiul 
wCra mai frumoasa bază spor
tivâ amenajată In școlile gene
rale". Inițiativa aparține Consi
liului județean pentru educație 
flztcâ si sport. Consiliului jude
țean al pionierilor și Inspectora
tului școlar din județul Dolj. La 
Întrecerea din acest an au parti
cipat 40 de școli.

Zilele trecute a avut loc de
cernarea premiilor. Primul loc In 
aceasta frumoasă acțiune a re
venit Școlii generale din comuna 
Drânic (director — C. Nicolae). 
premiată cu materiale sportive in 
valoare de 5 «00 lei. Curtea de 
aici a fost transformată Intr-un 
microstadion. ce cuprinde tere
nuri de baschet, volei, handbal, 
sectoare de atletism și portic d? 
gimnastică. Pe locurile 2 și 3 
s-au clasat Școala generală nr. 
23 Craiova (care a primit pre
mii In valoare, de 4 000 lei) și 
Școala generală din Coțofenii 
din Fată (premii In valoare de 
3 000 lei). Comisia a mai acordat 
patru mențiuni — constînd In 
materiale sportive Tn valoare de 
cite 2 000 lei — școlilor generale 
din Perișor. Ostrov. Catane și 
Băilești (Școala geqerală nr. 7).

La festivitatea de premiere, 
care a avuț lcc chiar 4a sediul 
școlii dîn Drânic. au pârtiei nat 
directori de școli generale. pro
fesori de educație nrică. coman
danți de detașamente de pionieri 
și președinți ai consulilor popu
lare comunale.

Inițiativa va continua. Tn anul 
1970 se va desfășura cea de-a 
Il-a ediție a acestei întreceri 
deosebit de utile.

ȘT. GURGUI, coresp. princip»!

PiNÂ SiMBÂTĂ, IN DIVIZIA A

PERFORMERA ETAPEI A IX-a
-RAFINĂRIA TELEAJEN

Revelația eta
pei a IX-a a 
fost, fâră îndo
ială. noua pro, 
movată în cam
pionatul mascu

lin. Rafinăria Teleatfen. care a 
obținui o splendidă victorie în 
București, tn dauna echipei 
Constructorul. în urma acestui 
succes. Rafinăria a urcat pe lo
cul V tn clasa nent. Succesul 
tocătorilor de la Teleajen este 
deosebit de valoros — 5235 p d, 
eifră ce reprezintă o medie de 
peste 812 p <1 de fiecare tucător 
Si. lotodaiă. al doilea rezultat al 
etapei (primul fl'od al echipei 
C.S M. Roșită — 5258 p d — din 
Partida cu Raold Bucureștii. în 
plus, tunătorii prahoveni se pot 
mîndri că dețin acum recordul 
arenei Constructorul din Bucu
rești. De remarcat că cel mai 
ntecisi popicari ai Raîioărlei au 
fost ivilnca Silvestru (sas p d) și 
Gheorghe Silvestru 1953 p d). 
adică talăl șl fiul I

Etapa a IX-a a constituit pen
tru formațiile bucureștene un 
insucces nemaiîntilnit în campio
nat. Sase dir. cele șapte echipe 
au fost învinse, dintre care trei 
pe arene proprii (Voința de că
tre Voința Te. Mureș cu 4917— 
3119. Constructorul de către Ra
finăria Teleafen cu 5079—3233 — 
la masculin șl Gloria de către 
Petrolul Ploiești CU 2299—2334 — 
la feminini. Singura echipă bueu- 
resteană care a scăpat de tn- 
frîneere a fost Laromet Bucu
rești. Învingătoare la Constanta, 
tn meciul cu Voința tnou pro
movată în- campionatul feminin), 
cu 2255—2232.

Un alt rezultat din această 
etapă • Flacăra Cimpina — Voin
ța ciul 5208— 5006 p d.

Iată clasamentele la zi :

FEMININ

1. voința Tg. Mures
9 9 9 0 21752 27

2. Votata Buo. 9 8 0 1 21578 25
3. Petrolul1 PI. 9 6 0 3 20884 21
4. C.S.M. Reșița 9 5 0 4 21940 19
5. Rapid Buc. 9 5 0 4 2’465 19
6. Laromet Buo. 9 5 0 4 21182 19
7. Votata Cluj 9 5 0 4 20813 19
8. u.T. Arad 9 4 0 5 20610 17
9. Hidro. Brașov 9 2 0 7 20968 13

10. Voința c-ta. 9-2 0 7 20376 13
11. Met rom Brașov 9 2 0 7 20309 13
12. Gloria Buc. 9 1 0 a 20749 U

MASCULIN
1. Petroluli PI. 9 8 0 1 47359 25
2. Flacăra Cîmpina 9 7 0 2 46035 23
3. Olimpia Reșița 8 7 0 1 40765 22
4. Voința Tg. Mureș

9 6 0 3 46013 21
5. Rafinăria Teleajen

9 S 0 4 45522 19
6. C.F.R. Timișoara

9 4 0 3 44339 17
7. Rapid Buo. 8 4 0 4 41611 16
8. Voint» Buc. 9 3 0 6 43416 15
9. Gaz metan Mediaș

9 3 0 8 434«O 13
10. Voința Ciul 9 3 0 8 44558 19
11. C.S.M. Reșița 9 2 0 7 4433? 13
12. Constructorul Buo.

9 1 9 9 44618 11

• Restanta dintre Rapid Bucu
rești si Olimpia Reșița (mi se 
va tuca la 19 decembrie. pe 
arena de la stadionul GiuieștL

(Urmare din pag. li

Tn cursul aces
tei săptămîni se 
vor disputa cîte
va meciuri, res
tanțe sau devan
sări, în cadrul

diviziei A. Astăzi sînt pro
gramate partidele Universi
tatea Cluj — Rapid (etapa a

III-a a campionatului femi
nin) și Politehnica Brașov — 
Universitatea Timișoara (eta
pa a Xl-a a campionatului 
masculin). Mii ne, la ora 20, 
se dispută in sala Progresul 
întîlnirea feminină Progre
sul București — Constructo
rul București (etapa a VII-a).

CLASAMENTELE
MASCULIN

1. Steaua 9 9 0 810—614 18
2. .U" Cluj 9 7 2 «29—591 16
3. Dinamo 7 7 0 550—473 14
4. .U" Timiș. 8 6 2 613—580 14
5. I.E.F.S. 9 5 4 611—610 14
6. Polit. Brașov 9 4 5 609—675 13
7. I.C.H F. 9 4 5 «54—727 19
8. Rapid 9 3 6 683—682 12
9. Polit. Buc. 9 3 6 562—373 12

10. Polit. Galați 9 2 7 672-685 11
11. Comerțul Tg. M.

8 2 6 533-590 10
12. Voința Buc. 9 0 9 581—704 9

FEM1NTN

1. Pont Buc. • 8 • 534—403 14
2. I.E.F.S- « « 2 4M—452 M
3. Rapîd 7 « 1 4^4—363 13
4. Mureșul Tg. SL 8 5 3 40-4Î6 13
5. A.S.A. CuJ 8 4 4 5»-<ie 12
«. Crișul I 4 4 471—467 12
7. Votata Brașov • 3 5 435—4’1 11
9. Constr. Bus. 7 1 « m-rr «
9. Progresul Buc. 7 1 « »1—460 8

1«. aU’ CuJ 7 • 7 322—4® 7

REZULTATEI,E LA „B-
MASCULIN : Universitatea 

Buc. — Petrolul Ploiești 
83-46 (48—29), Universita
tea Craiova — Crișul Oradea
56— 61 (26—36), Steagul roșu
Brașov — Știința Sf. Gheor- 
ghe 73— 59 (32—23), Farul
Constanța — Constructorul 
Iași 99—52 (41—22). Știința 
Media? — Utilajul Timișoara 
102-86 (56—49). Politehnica 
Iași — Academia militară 
82—71 (46—25), Constructorul 
Arad — Medicina Timișoara 
108—57 (57—23). A.S.A. Ba
cău — Progresul București
57- 67 133-31). FEMININ : 
Sănătatea Satu Mare — Me
dicina Timișoara 103—21 
(45—7), Forests Arad— A.S.A.

II Cluj 56-41 (31—21), Uni
versitatea Iași — Politehnica 
Brașov 71—61 (33—27), Voin
ța Tg. Mureș — Voința Ora
dea 71—43 (35—20), Universi
tatea Timisoara — Spartac 
Salonta 63—58 (31—30).

„CUPA SPORTUL"
1. Steaua ieo p
2. -U- Cluj «2 P
3. Dinamo *e p
4. „V" Timișoara 54 P
5. I.E.F.S. « p
S. Rapid 39 p
7. Politehnica București 3? p
8. Politehnica Galați 33 P
9. Politehnica Brașov 32 p

W. I.C.H.F. 32 p
ÎL Comerțul 25 p
ÎS. Votata 12 p

S-a stins din viață, in urma 
unui infarct cardiac, la etatea 
de 69 de ani. Constantin Io
nescu. binecunoscut rugbyst și 
animator al sportului cu balo
nul oval. In mai multe rin- 
duri international, el a purtat 
cu cinste culorile țării, fiind 
și participant la întrecerile din 
cadrul J.O. de la Paris, din 
anul 1924, cînd „XV“-le țării 
noastre a cucerit medalia de 
bronz. Pasionații sportului cu 
balonul oval îi vor păstra o 
pioasă amintire.

înhumarea va avea loc as
tăzi, la ora 14, la cimitirul 
Bălăneanu (șo». Mihal Bravu).

natațla nu prinde". Dar nu era 
așa. pentru că pe lîngâ fotbal, 
handbal sau volei, sporturi cu 
tradiție pe aceste meleaguri, 
s-ar fi găsit șt numeroși copii 
care să Îndrăgească și natația, 
iar dintre ce! mal detail să ră
sară apoi si campionii. SI. exem
plul lui Marian Slavic, azi unul 
dintre cei mal buni Înotători ai 
tsrii. este cit se poate de con- 
< ingător.

Acest băiat locuia ta apropie
rea bazinului de la Rafinăria 
Ploiești Sud. S-a simtlt atras de 
înot șl. de unul singur, in ati- 
tea ducâ-amleze. se lua la între
cere cu el însust. fără start 
tehnic", fără întoarceri de .kino- 
eramă", fără eronometre. De la 
o zi la alta, el simțea aă merge 
mal bine, mal repede. Trebuia 
lotuși Ca cineva să-l îndrume. 
Dar cine 7 Cei ce spuneau că tn 
Ploiești nu pot apare campioni 7 
A trebuit să vină in orașul pe
trolului un entuziast pronagator 
al nstatlel — Mihal Mitrofan — 
ca In cele din urmă Slavic '5 
fie trlmU în secția clubului 
Steaua. SI iată, azi Marian sta 
vie. băiatul din Ploiești, unde se 
spunea că naiatla „NU PRINDE" 
a ajuns la performante ne care 
unit le considerau doar la tade- 
mtaa copiilor crescuți ta „centre

F. R. G,“ Șl FINALEI CAMPIONATULUI
Iată primii clasați în concursul dotat cu „Cupa Federa

ției" la categoriile de clasificare a TV-a, a IH-a, a Il-a, 1 șl 
la gimnastică modernă, precum și rezultatele concursului pe 
aparate din cadrul campionatului național:

REZULTATE TEHNICE IN bCUPA 
FEDERAȚIEI*

FEMININ î cat. a IV-a ; săriturii 
Doina Silaghi (Șc. sp. Reșița) 9,30, 
Felida Bejan (Dinamo Bacău) 
9.10, Luminița Boieru (Șc. sp. Lu
go) 9 00 ; paralele : Bejan 9.40, 
Ecaterina Pataky (C.S.M. Cluj) 
9.05. Adriana Rădulescu (Petrolul 
Ploiești) 8 90 : birnă : Silaghi 8.80, 
Ij’ ana Ione-iAu (Dinamo Bacău) 
8.70, Bejan 8.79 ; sol : Ionescu 9.05, 
Bc;an 9.00 ; Ildiko Tuzhanyl 
(C.S.M. Cluj) 9.00 ; Individual 
compus : Bejan 36,20, Silaghi 35.35, 
Ionescu 35.15 ; cat. a IU-a : sări
turi : Gabriela Trușcă (Dinamo 
Bacău) 9.20, Tatiana Pru- 
teanu (Dinamo Bacău) 8.90, 
Lucia Bordea (Șc. sp. Re
șița) 8.90 ; paralele : Pru-
teanu 9.20. Truscă 9.05, Bordea
8.35 : birnă : Trușcă 9.05, Pru- 
teanu 8.90, Nona Opriș (C.F.R.
Tim.) 8.45 ; sol î Trușcă 9.00. Pru- 
teanu 8.85. Bordea 3.60 ; indivi
dual compus : Trușcă 36,30, Pru- 
teanu 35.85. Bordea 33.95; cat. a
II-a : sărituri : Daniela Brezan 
(Petrolul Ploiești) 9.20, O felia Po
rumb (Dinamo Bacău) 9.05, Iuliana 
Simonfi (C S.O. Baia Mare) 9.00 ; 
paralele : Porumb 9.60, Doina Le- 
saru (C.S.O. Baia Mare) 9.10, Ma
na Antinie (Șc. sp. Sibiu) 9.05 î 
birnă : Simonfi 9.25, Antinie 8.85, 
Brezan 8.80 ; sol : Rodica Sabău 
(Vagonul Arad) 9.20. Simonfi 9.15, 
Brezan 9.05 ; individual compus : 
Simonfi 36.20. Porumb 36.10, Bre
zan 35.60 ; cat. I : sărituri : Paula 
Ion (C.S. București) 9 53. Marcela 
Păunescu (Sc. sp. Craiova) 9.25, 
Maria Mocanu (Dinamo Bacău) 
9.25 : paralele : Mocanu 9.35. Pau
la Ion 9.25, Păunescu 9.25; birnă : 
Paula Ion 9.20. Maria Constanti- 
nescu (Petrolul) 9 oo. Păunescu 
3 95 ; sol : Mocanu 9.50. Paula Ion 
9 35» Constantinescu 9.35; indivi
dual compus : Paula Ion 37.35, 
Păunescu 36.65, Mocanu 36.55.

MASCULIN : cat. a IV-a : sol: 
Gh. arian (C.F.R. Tim.) 9 20, Ni- 
co’ae Damache (Șc. sp. Cluj) 9 00. 
' dar (C.F.R. Tim.) 8.96 ;
cal : Cirian 9.15. Ion Antohi 
(C.S.M. Reșița) 9 15, M. A pol za n 
(Șc. sp. Sjo u) 9.10; inele: Antohi 
9 ia. ion Stoica (C. S. București) 
9.23. Apolzan 9.20 ; sărituri : Clr- 
îan 8.975. C. Cruceru (Șc. sp. Re- 
s’ta) 8^23. Stoica 8.850 : paralele : 
Cirian 9.40, Apolzan 9.30, Klaus 
Eck (Șc. sp. Sibiu) 9.30 ; bară : 
Stoica 9.50. Cirian 9.35. Apolzan 
9.73 ; individual compus : arian 
54 773. Stoica 54.550. Apolzan 54.350: 
cat. a Iil-a : sol : C. Lecampă 
(Sc. sp 2 Buc.) 9.36. Nicolae Mi
hai (C.S. Buc) 9.90. L. Popa
(C.S.M. Chaj) 9.89 : cal. : Mihai 
9.15. Clu'dar 9.19, I. Ponoran (Șc. 
sp. Lugoj) 9.90 ; inele : D. arian 
(Sc. sp. Reșița) 9.25. T. Checicheș 
(Sc. sp. Reșița) 9.25. Leoampă 9.18; 
sărituri : Mihai 9.2». A. Breșteanu 
(Lie. 4 Timișoara) 9.08. Cirian 
8.93 ; paralele : Cirian 9-30, Ciur
da 9 25. I. Szabo (C.F.R. Tim.) 
9.23 : bară : aurdar 9.15, Ponoran 
9.19. M:hai 9.05 ; individual com
pus: Mihal 54.45. arian 53.65, 
Leoampă 53.45 : cat. a n-a : Ll- 
vtu Morovan (C.F.R. Tim.) a ocu
pat locul I la sol (9.15). cal (9.05), 
sărituri (9.19). bară (9.4C) iar co
legul său de dub Carol Covaci a 
cfstigat la inele (9.15) șl paralele 
(9.25) ; Ia individual compus : Mo
rovan 54 85. Li’riu Muram 53.60, 
Caro! Ccvad 53.00 (toți de la

C.F.R. Tim.); la cat. I — trei 
locuri. I a ocupat Uviu Mazl]u 
(Șc. sp. 2 Buc.) : sol (8.80), inele 
(9.10) șl sărituri (9.15); două apa
rate a cîștlgat Mlhal Borș (C.S. 
Buc.) : paralele (9.00) șl bară 
(9.05); iar la cal primul s-a cla
sat L. Grindean (C.S.M. Cluj) : 
9.00 ; Individual compus s Borș 
52,55, Mazilu 52,45, Grindean 52.20.

GIMNASTICĂ MODERNA : e- 
xerclțlu cu cerc : Victoria VIlcu 
(Univ. Buc.) 9.40, Iulia Zaharia 
(f.E.F.S.) 9.30, Ileana Nicolae
(Univ. Buc.) 9.20; exercițiu cu 
coardă : Zaharia 9.35, Vîlcu 9.25, 
Nicolae 9.20 ; exercițiu liber, fără 
obiect : VHcu 9.60, Zaharia 9.50. 
Nicolae 9.45 : individual compus t 
Vîlcu 28.25, Zaharia 28.15, Nicolae 
27.85, Sabina Șerbănescu (Lie. 35 
Buc.) 26.93.
CLASAMENTE PE APARATE IN 

CAMPIONATUL NAȚIONAL
FEMININ: sărituri: Felicia Dor- 

nea (Dinamo Bacău) 19.075, Elena 
Ceampelea (Petrolul Ploiești) 
13.950. Eiisabeta Turcu (Petrolul 
Ploiești) 13.825, Alina Goreac (Șc.

sp. Lugoj) 18.700, Rodica Apăteanu 
(Dinamo Buc.) 18.525, ștei’ania Ba- 
coș (Uc. 4 Tim.) 18.450 ; paralele: 
Olga ștefan (Dinamo Buc.) 19.075, 
Ceampelea 18.925, Goreac 18.850, 
Apăteanu 18.675, Dornea 18.325, Mia 
Variu (C.F.R. Tim.) 18.200 ; bîi-nâ : 
Ceampelea 18.375. Turcu 18.350, 
Goreac 18.125, Bacoș, 18.100, Apă
teanu 18.025, Rodica Secoșan (Lie. 
4 Tim.) 17.950 ; sol : Ceampelea 
19.150, Dornea 19.025, Variu 18.700, 
Goreac 18.550, Turcu 18.525, Lucia 
Chlrltă (I.E.F.S.) 18.475.

Masculin : sol : Petre Mihaluc 
(Steaua Buc.) 13.850, Mircea 
Gheorghiu (Steaua Buc.) 18.050, 
Dan Grecu (Dinamo Buc.) 17.950, 
Nicolae Achim (Steaua Buc.)
17.600, Constantin Bălan (Steaua
Buc.) 16.825; cal : Gheorghiu 18.325, 
Mihaluc 18.300, Grecu 18.100, A- 
chim 15.600, Ludovic Buh (Dina
mo Buc.) 15.225, Cornel Serdinean- 
țu (I.E.F.S.) 15.050 ; inele : Mihaluc 
18.725, Grecu 18.300, Gheorghiu 
18.225, Bălan 18.100, Buh 17.950 : 
sărituri : Mihaluc 18.650, Ni
colae Oprescu (Dinamo Buc.)
18.600. Gheorghiu 18.200. Achim 
17.775, Buh 13.550 ; paralele : 
Mlhaiuc 13.750, Achim 18.375. Gre
cu 18.200, Gheorghiu 17.600. Bălan 
17.050 ; bară : Mlhaiuc 18.750, 
Gheorghiu 18.675, Ion Buduruș 
(Steaua) 17.975, Grecu 17.950, Buh 
17.900.

SCRIMA GĂLĂȚEANĂ SE AFIRMĂ
Biografia scrimei gălățene 

este relativ scurtă, dar sufi
cient de semnificativă. Prin 
1965 funcționa la Galați o 
secție de scrimă, însă cei 
care și-au asumat răspunde
rea pregătirii sportivilor n-au 
manifestat suficientă pasiune.

Și iată-ne în 1967- Este a- 
nul cînd în orașul de la 
Dunăre și-a făcut apariția 
un tînăr profesor, absolvent al 
Facultății de educație fizică 
din Iași. Numele său — 
Mircea Alecu. Fost scrimer. 
Adică exact ce-i trebuia clu
bului Dunărea, care avea 
secție de scrimă, dar îi lip
sea un antrenor.

N-au trecut decît doi ani 
și tînărul profesor-anti enor 
a oferit clubului o primă 
satisfacție t promovarea e- 
chipei de spadă în divizia 
B. Cea mai tînără echipă 
din competiție. Media de 
vîrstă — in jur de 18 ani. 
Iată și pe componenții ei i 
V. Ștefănescu, N. Hie, V. 
Butuman, C. Trifu și P. 
Irimia.

în secția de scrimă a clu
bului Dunărea activează însă 
mai bine de 30 de trăgători, 
spadasini și floretiști, selec
ționați din rîndul elevilor 
școlilor gălățene, dintre care

ria I de clasificare. Alți 10 
vizează și ei o asemenea 
performanță- Să recunoaș
tem i după numai doi ani 
rezultatele sînt destul de 
revelatoare.

Alături de tinerii spadasini 
amintiți mai sus, cuvinte 
frumoase se pot spune și 
despre floretiști și floretiste, 
în frunte cu Anișoara Toma, 
Ligia Ghițescu, A. Gbițu, 
I. Drăgoi, A. Cernac și M. 
Gospodinov.

★
Deci, începutul este promi

țător. La demarajul bun aî 
scrimei gălățene aportul con
ducerii clubului Dunărea nu 
este de neglijat, la fel ea 
și cel al profesorilor de la 
liceele „Vasile Alecsandri", 
nr. 3, de la Liceul de mu
zică și de la Școala gene
rală nr. 28.

în final, o doleanță i poate 
că se va găsi o soluție mai 
bună, astfel ca scrimerii să 
nu mai lucreze în comun (ca 
acum) cu reprezentanții sec
ției de gimnastică. O dolean
ță pe care și antrenorul, și 
elevii săi o așteaptă să se 
împlinească...

T. SIRIOPOL 
corespondent

CLASAMENTELE 
DIVIZIEI A 
LA VOLEI

FEMrNIN
1. Penicilina 10 9 1 28: 6 19

Rapid 9 8 1 25: 3 17
3. D: namo 9 8 1 25: 5 11
4 ,U- Timiș. 9 7 2 23:11 16
L Farjl 9 5 17:17 14
C. Medicina 9 5 4 16:17 14
T. IEFS. 19 4 6 1»:18 14
8. C.P.B. 9 3 6 13:20 12

C.S.M. Sibiu 9 3 6 12:19 12
19. Ceahlăul 9 2 7 12:22 11-
11. Progresul 9 2 7 7:22 11
12. Voința 11 0 11 0:33 11

MASCULIN
1. Dinamo 10 9 1 29: 7 19
f. Steaua 18 1 1 28: 8 19
x Politehnica Galați 10 8 2 2614 18
4. Rapid 10 7 3 25:11 17
5. Viitorul 10 7 3 23:13 17
6. Unirea Tricolor

10 5 5 17:19 15
7. Minerul B. Mare 10 4 6 14:21 14
S. T ractorul 10 3 7 14:25 13
9. Univ. Craiova 10 3 7 12:27 13

19. Politehnica Tim. 10 2 8 15:26 12
11. Petrolul 10 2 8 9:26 12
12. Progresul 10 1 9 13:23 11

în ultima etapă a campionatului divizionar al municipiului București

ȘAPTE RECORDURI NAȚIONALE
AU FOST DEPĂȘITE

Ultima etapă a 
campionatului di
vizionar al muni
cipiului București 
s-a încheiat cu 
rezultate bune. 
Cu acest prilej,

au fost depășite 3 recorduri 
R.S.R. șl s-au stabilit alte 4 
recorduri, dintre căre se de
tașează recordul realizat de 
Petre Sandor (Steaua) la armă 
cu aer comprimat cu 585 p, 
care depășește cu 6 puncte 
actualul record mondial al pro
bei. Menționăm și recordul 
stabilit de Gavrilă Maghiar 
(Dinamo) la pistol cu aer com
primat — 380 puncte — per
formanță de valoare interna
țională.

REZULTATELE TEHNICE — 
Armă cu aer comprimat 40 f 
în picioare, seniori: 1. P. San
dor 385 p — record R.S.R. (v.r. 
382 p); 2. G. Vasilescu (Olim
pia) 364 p; 3. Th. Caldea 
(Steaua) 362 p. Senioare: 1.

3 Șl STABILITE 4

Veronica Stroe (Dinamp) 365 țJ 
record R.S.R. stabilit; 2. Ma
riana Borcea (Dinamo) 362 p; 
3. Eda Baia (Arhitectura) 357 p. 
Juniori: 1. Gh. Paștea (Dina
mo) 348 p — record R.S.R. (v.r. 
346 p)| 2. E. Stan (C.P.M.B.) 
339 p; 3. D. Stoian (Dinamo) 
333 p. Junioare : 1. Marina Va- 
siliu (Dinamo) 370 p — record 
R.S,R. (v.r. 339) : 2. Magda
Borcea (Dinamo) 360 p ; 3. Ce
cilia Lujeru (Dinamo) 343 p. 
Pistol aer comprimat 40 f. Se
niori : 1. G. Maghiar 380 p — 
record R.S.R. stabilit; 2. L. 
Giușca (Construcții) 377 p ; 3, 
M. Roșea (Dinamo) 375 p. Se
nioare : 1. Anișoara Matei (Di
namo) 353 p — record R.S.R. 
stabilit; 2. Mariana Antonescu 
(Arhitectura) 323 p ; 3. Magcla 
Borcea 319 p. Juniori: 1. A. 
Tudorică (Dinamo) 351 p — 
record R.S.R. stabilit ; 2. M. 
Stan (Olimpia) 350 p ; 3. Gh. 
Neacșu (Dinamo) 347 p.

P. GORETI

ÎN MIJLOCUL PATINATORILOR
(Urmare din pag. 1)

tar două clasate la senioare, 
Elena Moiș și Rodica Dîdă. 
Prima, cu aceeași grație și fru
moasă alunecare pe care o 
cunoaștem de multă vreme, 
prezintă totuși un program cu 
prea puține elemente de difi
cultate. Sau poate, ea le păs
trează pentru viitoarele con
cursuri, cele cu miză mai 
mare ? în ce privește pe Didă, 
la care am remarcat o bună 
pregătire la obligatorii, am 
spune că mai are de lucrat 
la proba liberelor. Ce
lor două patinatoare, an
trenorul Radu Ionian, cu mul
tiplele sale cunoștințe în mate
rie, le poate fi de un real 
sprijin. Dintre celelalte echi
piere ale I.E.F.S.-ului, o notă 
bună pentru Adina Caimacan, 
ocupanta unui prețios loc III.

Iată acum, clasamentele fi
nale, In ordinea categoriilor :

BAirn : Juniori n : 1. D. Pa- 
nait (Constructorul) 4-159,8 : Z. 
P. Dragomir (Constr.) 5-157,6 : 
Juniori I : 1. M. Ion (Școala
sportivă nr. 2) 7-473.3 ; 2. O.
Goga (IEFS) 3-466,6 ; 3. A. Bu
lele (Șc. sp. 2) 15-391,3. seniori :
1. M. Comănici (IEFS) 6-766,2 ;
2. D. Sandu (Constr.) 9-D7.8 ;
X D. Czeisner (Petrolul Brașov) 
ÎS--. 1.4 ; 4. E. Tăujan (IEFS)
19-SSI3 ; 5. M. Stoenescu (Șc.

sp. 2) 35-606,9. FETE : Junioa
re II : 1. Gabriela Volca (ASCPM) 
3-233,8 ; 2. Valentina Buciumea- 
nu (Șc. sp. 3) 8-184,6 ; 3. Mire- 
la Goieanu (Dinamo) 9-130,8 ; 
4. Cornelia Picu (Șc. sp. 2) 
10-181,2 5 5. Doina Bigică (Constr.) 
16,5-157,3 ; 6. Gabriela Ion (Șc. 
sp. 2) 16.5-153,4. Junioare I: 1. 
Doina Mitricică (Șc. sp. 2) 

5-484,3 ; 3. Anca Tănase (Șc. sp. 
2) 11-4474» î 3. Adriana Preda
(Constr.) 17-435,4 ; 4. Marianne
Kldckner (Petr.) 17-431,7. senioa
re : 1. Elena Moiș (IEFS) 5-775,2; 
3. Rodica Dtdă (IEFS) 10-762,9 ; 
3. Adina Caimacan (IEFS) 
15-689,7 ; 4. Constanța Ionescu
(Constr.) 19-658,2 ; 3. Doina Ghi- 
șerel (Șc. sp. 2)26-627,3 ; 6. Cris
tina Formagiu (Șc. sp. 2) 39-626,4; 
7. Mariana Ionel (Șc. sp. 2) 
34-611,4. PERECHI : 1. Letiția
Pâcuraru - Dan Săveanu (IEFS) 
5-174,1 : 2. Daniela Popescu - Ma
rian Chiosea (Dinamo) 10-168,1.

în clasamentul general al 
„Cupei României14 la patinaj 
artistic — care va căpăta for
mă definitivă după întrecerile 
categoriilor de copii, progra
mate în Capitală — conduc 
patinatorii de la I.E.F.S. Bucu
rești (17 p). Aceștia, cu forma
ția întărită de spectaculoasele 
achiziții din ultima vreme, as
piră justificat la cucerirea de
finitivă a trofeului. Urmează : 
Școala sportivă nr. 2 Bucu
rești 13 p, Constructorul Bucu
rești 9 p, A.S.C.P.M. Bucu

rești 4 p, Dinamo București 
3 p, Petrolul Brașov 1 p.

O remarcă suplimentară, nu 
lipsită de importanță. Din nou 
am observat prezența pe gheată 
a unor slabe valori competi
tive. Patinatori și patinatoare 
fără calități deosebite sau în 
evidentă stagnare. Tuturor a- 
cestora, dar mai aleș antreno
rilor lor, le-am putea reaminti 
că patinajul artistic, la noi, 
nu poate crește anonimi ai 
sportului, cifre care să com
pleteze doar o listă de parti
cipare. Pentru orice sport, dar 
pentru patinaj în special, tre
buie multă, foarte multă mun
că, dirijată în direcția perfor
manței. Iar talentul, chiar dacă 
el există, nu este suficient pen
tru aceasta.

Mal cu seamă ne gîndim Ia 
importantele mijloace finan
ciare deplasate în vremea din 
urmă pentru această atît de 
pretențioasă disciplină sporti
vă.. Stagii în străinătate, par
ticipări la mari concursuri, sau 
chiar această competiție orga
nizată cu efort Ia Poiana Bra
șov (deși pe gheață n-am re
marcat decît doi patinatori 
brașoveni) toate acestea trebuie 
neapărat și minuțios justifica
te. Dacă e să se facă o trea
bă serioasă.

COTIIIRA DE 180 DE GRADE A NATAȚIEI PLOIEȘTENE
cu tradltle* wj r*... malurile 
Dunării st ale rr.ârii.

♦
Au trecu» cfttva an! de-atunct 

Acum, la Ploiești, cînd se aduce 
vorba despre r.autie. frunțile se 
descrețesc, fetele se înseninează, 
.tn sfirți». spun activiștii spor
tivi. se poate scrie Si pozitiv 
desore aatatia de aici*. ȘL in- 
tr-adevâr. așa e. Baza sportivă 
a toeeout să fie folosită pentru 
soort. pentru a-i invăta pe copii 
să încaie. O da'ă cu stabilirea 
in localitate a soților Anca si 
Mihai Mitrofm — ver.iti de la 
Bucure** ceea ce trebuie reți
nut — s-a creat un nucleu de 
SDedaltsti ce a colindat fără 
tihnă orin școli, prin cluburi și 
asociații să depisteze talente 
pentru natatie. Și antrenorii 
aceștia tineri, dar dornici să 
muncească, deși s-au lovit la 
incenut de unele greutăți. cu 
sorliinul organelor sportive șl cu 
hotărîrea de a face ceva bun. 
au reușit să găsească elemente 
de perspectivă, să se angaieze 
Intr-o activitate asiduă, de pers
pectivă Si roadele n-au întireiat. 
Cine stat acești entuziaști ?

ANCA Si MIHAI MITROFAN. 
OVIDIU IONESCU. fostul pololst 
international ALEXANDRU BĂDI
ȚĂ (toți la Petrolul); W. SCHUL- 
LERI «1 mal de curtad VASILIU

— de la arca » rportlvă. la care 
trebuie să-l mai ammr-n pe 
ELENA BARTA sl pe dmplnea- 
nul D. COVALTUC.

★
La Ploiești, de aproape d<i 

ani s-a dat In folosință unul 
cbntre cele mai frumoase târne 
acoperite din tară. Lucrarea a 
necesitat mari investiții- lată de 
*e acum tn prag de iarnă, mai 
mult ca orteînd. interesează 
modul cum este ea folosită. 
Pentru a aOa răspunsurile ne-am 
deplasat la fata locului.

O după-amiază oarecare. E 
ora 19.25. Ca de obicei, la ba
zin i-am găsit pe soții Mitrofan 
lucrfnd cu 24 de copii. Era vorba 
de două grupe, de Începători și 
avansa'.!, de copil de la 19—12 
ani și alții de la 13—15 ani. ce 
se pregătesc cu sirg să calce pe 
urmele profesorilor. Aceasta era 
.secvența- unei ztle de lucru, al 
cărei nrogram l-am rugat pe an
trenor .1 Mihal Mitrofan sâ ni 1 
puncteze pe scurt. Și dorința a 
fost tmediat indeolitată : De la 
8—10. antrenament cu copiii pînă 
la clasa a Vlll-a. pentru stler- 
tie ; de la 10.30, vizită la un bă
iat acasă pentru rezolvarea unor 
probleme privind școala, orele 
de învățătură șl antrenament ; 
următorul popa* t la «coala ge

nerală nr. 21 unde împreună cu 
o profesoara de aici s-a discu
tat posibilitatea creării unei 
erupe de învățare a înotului : 
17—29J9. antrenament cu două 
grupe de începători ș’. avansați. 
în genera], programul la bazin 
este de trei oti pe săptămină 
Intre orele 8—19 și ta fiecare zi, 
de ta 17—2X4».

— După cite ne dăm seama 
există și timpi nefolosiți.

— De acord. Trebuie să ținem 
seamă și de timpul afectat în
vățăturii. ca «1 de cel necesar 
deplasărilor de acasă la școală, 
la bazin etc. In fiecare zi se 
lucrează cu 60 de copil, cite o 
oră sl 15 minute, o oră și Ju
mătate. două ore. După gradul 
de pregătire.

— Totuși, acest număr cores
punda cu posibilitățile de folo
sire la maximum a noului ba
zin acope-’t din Ploiești 2

— Nu. Se poate si mal mult. 
Dar ta acest oraș tacă ne mal 
lovim de mentalitatea unor pă
rinți ce nu vor să-și ta.se copiii 
la înot, argumenttad cu fel și 
iei de motive, mai mult sau 
mal puțin Întemeiate. Unora le 
este frică să nu le răcească 
odraslele, să nu neglijeze școala 
etc. Aș vrea să profit de acest 
prilej să le spun acestor părinți 
= dintre e«r« multi nu «tiu să

înoate — că rezultatele realizate 
de noi pînă acum dovedesc con
trariul. Cei ce vin la natatle sînt 
mal sănătoși, se dezvoltă armo
nios și învață bine. Sportul șl 
școala, și nu sînt primul care o 
afirm, se pot îmbina în mod fe
ricit. Azi. noi ne prezentăm cu 
următorul bilanț : în campiona
tele naționale pentru copii, plo- 
ieștenti. de care cu 4—3 ani în 
urmă nu se prea auzea; au ocu
pat 8 locuri I. 7 locuri II și 12 
locuri III. Si aceasta doar după 
doi ani de lucru în bazinul aco
perit și de trei ani de cînd am 
venit la Ploiești. La polo, copiii 
lui Bădiță au constituit șl el o 
mare revelație — locul IV la 
campionatele naționale pentru 
luntort mici. ClT PRIVEȘTE 
ÎNVĂȚĂTURĂ. REZULTATELE 
SÎNT DINTRE CELE MAI 
BUNE. MAJORITATEA CELOR 
CARE AU OBȚINUT LOCURI 
FRUNTAȘE LA CAMPIONATELE 
■NAȚIONALE SÎNT PREM1ANTI 
LA ÎNVĂȚĂTURĂ. Din 80 de 
ccpll pe care îi avem, doar unul 
Învață mat slab. îl avem ta ve
dere șt oe vom ocupa sl mal 
mult de el.

— Ce v-at! gtadlt să faceți ta 
perioada de iarnă I

— Ne dăm seama că un ase
menea bazin trebui* folosit în 
perioad» d« ternă; cu mal mar»

eficientă. Pentru noi izvorul da 
cadre îl constituie școala, iată 
de ce ne-am gîndit că în lunile 
ce urmează, în baza unei pro
gramări precise și respectată în
tocmai, școlile generale. fiindcă 
tot nu dispun de săli de sport; 
să-și propună ca toti elevii 
claselor II—IV să învețe să 
înoate. Bazinul acoperit si noi 
profesorii de specialitate le stăm 
la dispoziție. Ar fi un mare cîș- 
tig să se realizeze acest lucru. 
Tn Ploiești o singură școală ge
nerală dispune de sală de gim
nastică cu o suprafață de 8x16 m,- 
în care nu se poate juca hand
bal. baschet, volei. Atunci, na 
întrebăm, ce eficiență vor avea 
orele de educație fizică 7 Așadar, 
propunerea noastră este cît se 
ponte da întemeiată.

în urmă cu cîteva săptămînli 
de Ia Ploiești a pornit o fru
moasă acțiune. E vorba de che
marea părinților elevilor de la 
Școala generală nr. 23. El s-au 
adresat organelor sportive, pro
fesorilor - da educație fizică, ca
drelor de specialitate cu rugă
mintea de a acorda tot sprijinul 
pentru ca elevii claselor I—IV să 
învețe să înoate. Frumoasă ini
țiativă. Șl fată, un om de spe
cialitate ca Mihal Mitrofan și 
colegii lui de la bazinul acope
rit sînt dispuși să-și aducă con
tribuția la îndeplinire» acestui 
deziderat,
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2. BRAZILIA—favorita nr. 1 
a actualei ediții a C.M. de fotbal 

~ -> -
• Pele —intr-o nouă postură • Tostao „virful de suliță"4 al 
11-lui brazilian • Saldanha pune un mare accent pe pregă
tirea fizică si crede că Brazilia va cuceri campionatul 

mondial

DINAMOVIȘTII BĂCĂUANI
AU PLECAT-CU SPEBANȚE 

ÎN SCOȚIA

Va tbV'ostao. golgeterul^actualei ediții a C.M. r

re- 
zi- 
lu-

a preluat exemplul lui Mo
reira. El a hotărît că Peli nu 
trebuie si mai fie un virf de 
atac, nici in meaturile pentru 
calificare, niei in Meric. Iată 
de ce l-a reintrodus pe Tostao 
ca virf de atac.

Cîteva cuvinte și despre E- 
duardo Gonțalves de Andrade, 
poreclit Tostao din cauza as
pectului său fizic neînsemnat 
(tostao era cea mai mică mo
nedă braziliană, iar, în urma 
reformei monetare a și dis
părut din circulație). După a- 
firmația unui specialist bra
zilian, Tostao transformă 
balul în artă. In clubul 
Cruzeiro, el joacă rolul 
fului de suliță". Cum se 
pacă tandemul^ „Zeul 
(Tostao) 
(Pele) ?

fot- 
său, 
„vir- 
im- 
alb“ 

„Diavolul negru" 
,___ , . Dacă adversarul tl
urmărește cu atenție pe Pele, 
acest lucru oferă un cimp larg 
acțiunilor de atac și mișcării 
adevăratului vîrf — Tostao. 
Justețea tacticii lui Saldanha 
s-a putut vedea și din faptul 
că Tostao a marcat in cele 6 
meciuri din grupa prelimina
ră — nu mai puțin de 10 go
luri !

PREOCUPĂRI PENTRU 
VIITORUL ECHIPEI

Acum, Saldanha este foarte 
preocupat de viitorul echipei. 
El pune mare accent pe dez
voltarea calităților atletice in 
cadrul unui joc colectiv. El 
vrea ca selecționata să ajun
gă să joace, intr-un ritm sus
ținut, 90 de minute, după care, 
dacă ar mai fi nevoie, să 
poată juca tot in același ritm 
încă 90 de minute. El își dă 
seama foarte bine 
„călciiul lui Ahile* 
baliștii brazilieni: 
TILE FIZICE. De 
perioada pregătirii 
Jocurile din grupă, Saldanha 
a lucrat foarte mult cu ju
cătorii Ia centrul de pregă
tire fizieă al Academiei mi
litare „Negrasca", șub condu
cerea unor instructori mili-

Dinamo Bacău, singura, 
echipă rămasă a represent a 
fotbalul românesc de club in 
competițiile continentale — 
mai precis în .Cupa europea
nă a tirgurilor" — are la ora 
actuala. dintr-un anumit 
punct de vedere, situația cea 
mai puțin de invidiat. Deși 
jucătorii tuturor celorlalte 
formații divizionare au intrat 
fn obișnuita și binemeritata 
vacanță, băcăuanii se mențin 
intr-o intensă activitate și 
este puțin probabil că vor 
putea beneficia in această 
iarnă de o prioadă suficien
tă de timp pentru odihnă și 
refacerea forțelor in vederea 
noului sezon competițional.

Acest mic sacrificiu al di- 
namoviștilor băcăuani este 
impus de programul jocuri
lor din cel de-al treilea tur 
al „Cupei europene a tirgu
rilor", competiție în care ei 
au avut pînă acum o com
portare 
de care 
devenit 
etapele 
mari.
echipa din Bacău are ca ad
versară in acest al treilea 
tur al 
țiană 
pania 
dublă
VA AVEA LOC, DUPĂ CUM 
S-A ANUNȚAT, MIERCURI 
17 DECEMBRIE IN SCO
ȚIA, URMÎND CA MECIUL 
RETUR SĂ SE DISPUTE LA 
BACĂU IN ZIUA DE 14 IA
NUARIE 1970.

Data foarte 
partidei de la 
i-a determinat
viștii băcăuani nu numai că 
nu-și îngăduie nici un răgaz 
în pregătire după disputarea 
ultimei etape de campionat, 
ci să intensifice și mai mult 
antrenamentele, comparativ 
cu perioada competițională. 
în ciuda timpului nefavora
bil, întreg efectivul, sub con
ducerea antrenorilor Valeriu 
Neagu și Costică Rădulescu, 
au efectuat zilnic antrena
mente cu o durată și o inten-

meritorie, dar 
obligațiile lor 

— proporțional 
depășite — mult

După cum se

față 
au 
cu 

mai 
Știe,

„C.E.T.“, formația sco- 
Kilmarnock, fn com- 
căreia va susține o 
partidă. PRIMUL JOC

REZULTATE ÎN GRUPAI REZULTATE tN GR 
/ PRELIMINARĂ:
' Columbia—Brazilia 0—2 

(a marcat Tostao — 2) ; Ve
nezuela—Brazilia 0—5 (Tos
tao —3, Pele — 2) ; Para
guay—Brazilia 0—3 (Men
doza autogol, Jairzinho și 
Edii) ; Brazilia—Columbia 
6—2 (Tostao — 2, Jairzin
ho, Pele, Edil șl Rivelino); 
Brazilia — Venezuela 6—0 
(Tostao — 3, Pele — 2, Jair
zinho) ; Brazilia — Para
guay 1—0 (Pelă).

Iatș celelalte 
înregistrate în 
Xl-a ;
3—0, 
1—1, 
0—2, 
0—1, 
1—0, 
2—1.

rezultate 
grupa a 

Columbia-Venezuela 
Venezuela-Columbia 
Venezuela-Paraguay 
Columbia-Paraguay 
Paraguay-Venezuela 
Paraguay-Columbia

CLASAMENT
1. Brazilia
2. Paraguay
3. Columbia
4. Venezuela

FINAL
6 6 0 0 23— 2 12
6 4 0 2 6— 5 8
6 114 7-12 3

6 0 15 1—18 1

V- După venirea la cîrma 
prezentatlvel braziliene a 
aristului Joao Saldanha, 
crurile s-au schimbat radical. 
Intimpinat cu neîncredere de 

’ unii, cu Invidie și rea voință 
’ de alții, Saldanha nu s-a lă
sat influențat de nimeni și a 
Început munca pentru pregă
tirea unei selecționate solide, 
capabilă să treacă cu bine 
meciurile din grupa prelimi
nară și, apoi, să readucă, pen
tru totdeauna, trofeul suprem 
al fotbalului. „Spuneți că Bra
zilia nu mai are echipă din 
1962 2 lat-o in țața dv.!" Sal
danha a precizat componența 
echipei și a declarat că vor 
fi efectuate tchimbări numai 
tn cazul cind vreunul din ju
cători nu va fi in condifie fi
zică perfectă. Saldanha a mai 
subliniat faptul că SELECȚIO
NATA 
BUIE 
CARE 

.. TEZE
PERE

-

BRAZILIEI NU TRE
SA FIE UN LOC IN
SA SE EXPERIMEN- 
SAU SA SE DESCO- 
JUCĂTORI.

TREI REABILITAȚI

PARTICIPĂRI 
C.M.

ULTIMELE 
LA

1950 : învinsă în finală cu 
1—2 de Uruguay. 1954 : e- 
eliminată în sferturile de 
finală cu 2—4 de Ungaria 
1953 : campioană mondială: 
5—2 cu Suedia, in finală. 
1962 : campioană mondială: 
3—1 cu Cehoslovacia, în fi
nală. 1968 : eliminată In 
grupă.

Antrenor: Joao Saldan- 
ha.

Lotul actual: Felix, Lo
la, Claudio, Carlos Alber
to, Ze Maria. Scala, Diaz, 
Joel, Rildo, Brito, Everal- 
do, Clodoaldo, Gerson, Piaz
za, Rivelino, Jairzinho, Tos
tao, Pel£, Edu, Borges, To- 
ninho, Lopes. Cezar.

----------- (

Continuăm cu Brazilia ! Deși 
Ia ultimul campionat mondial 
a pierdut supremația mondi
ală, Brazilia rămîne pentru 
toată lumea țara cafelei și a... 
fotbalului. De la Fortaleza în 
nord pină la Porto Alegre în 
sud, un întreg -„oontinenf’ se 
închină zeului fotbal. Brazi
lia (cei mai mulți fotbaliști 
legitimați și nelegitimați din 
lume) este cea care a avut 
cele mai bune rezultate, în 
ansamblu, la C.M. Dar, a ve
nit anul 1965 și, în țara in
ventatorilor fotbalului modem, 
brazilienii au trebuit să-și a- 
mîne tentativa de a cuceri de
finitiv „Zeița de aur", sufe
rind și un afront nemaivăzut, 
pină atunci : au fost elimi
nați în . grupă de către portu
ghezi și unguri.

După acest fiasco, toată țara 
a căutat cauzele prăbușirii și 
metodele readucerii fotbalului 
brazilian în fruntea socceru- 
lui mondial.. Cauza principală: 
echipa a demonstrat’un fotbal 
învechit.

Echipa are In componenta 
sa trei jucători reabilitați de 
noul antrenor și reintegrați 
după ce Aimore Moreira ii 
dăduse la o parte. Aceștia 
slat apărătorul Djalma Diaz 
șl atacanții Jairzinhb șl Lo
pes. Apariția acestuia din ur
mă tn națională, o adevărată 
senzație, este foarte interesan
tă, ea caracterizînd concepția 
lui Saldanha. Lopes (21 de 
ani) conduce mingea mai iute 
decit oricare alt jucător din 
Brazilia și, în plus, joacă în 
clubul Cruzeiro alături de Tos- 
tao și Piazza. Acesta a și fost 
principalul motiv pentru care 
Saldanha a hotărît să-1 păs
treze pe toți trei în selecțio
nată, ziaristul-antrenor fiind 
lin adept convins al jocului 
colectiv. Din aceeași cauză a 
introdus și opt fotbaliști de 
la Santos: Carlos Alberto, 
Joel, Rildo, Clodoaldo, Tonin- 
ho, Peld, Edu, Claudio.

PEL® NU VA MAI JUCA 
VIRF DE ATAC

Dar problema Pele ? în 
noua selecționată, braziliană, 
el deține un alt rol. Ne a- 
mintim că, in 1966, Pele a 
fost marcat foarte sever de 
adversari și chiar accidentat. 
Atunci „Perla neagră" a spus 
că, niciodată nu va mai juca 
în echipa reprezentativă a 
Braziliei. Rezolvarea „proble
mei Pele" este meritul a doi 
antrenori. Primul se numește 
Moreira. El a declarat că Bra
zilia ar trebui mai întîi să-și 
alcătuiască o echipă și apoi 
să-1 „aclimatizeze" în cadrul 
acesteia pe Pele. Echipa a e- 
fectuat un turneu fără Pele 
în Europa, Mexic și Peru. A- 
poi, la sfirșitul anului trecut, 
cînd Brazilia a jucat cu R.F, 
a Germaniei și Iugoslavia, ju
cătorii s-au preocupat mai 
mult de jocul lor decît de 
jocul „pentru Pele". Saldanha

LOTO PRONOSPORT
TRAGERILE SPECIALE 

ALE REVELIONULUI 1970

1 IANUARIE 1970 -
CONCURS SPECIAL 

PRONOEXPRES

2 IANUARIE 1970 — 
TRAGEREA SPECIALA

Administrația de Stat 
Pronosport organizează tn

LOTO

Loto- 
zilela

2 de 1 ianuarie 1970, Concursul 
țt special Pronoexpres al Revelio- 
?nului iar in ziua de 2 ianuarie 
% 1970, tragerea specială Loto a Re- 
ț velionului.
X Concursul special pronoexpres 
F și tragerea specială Loto a Re- 
>> velionului 1970, atribuie partici- 
- panților premii în autoturisme, 

excursii și bani.
Astfel, participînd la tragerile

Revelionului 1970 puteți
I„ ------ - :
în Japonia (Expo „70“),.

-dial de'fotbal 1970), Italia, 
Bulgariei. Turul Austriei.

speciale Loto și Pronoexpres ale 
 "" pvitți cîștlga 

în număr NELIMITAT : excursii 
■ __________ _ , Mexic
(cu prilejul Campionatului mon- 
~ Turul

~  Bel
grad—Budapesta—Sofia șl auto
turisme j Dacia 1 300* Dada 1100,

care este 
pentru fot- 

CALITA- 
aceea, in 

pentru

FAȚA TACTICA A 
REPREZENTATIVEI

Cum arată „fața" tactică 
reprezentativei ?

i a 
__r__________ în primul
rînd, brazilienii au renunțat 
la apărarea în linie, Piazza 
îndeplinind rolul unul libero. 
Au existat voci care au spus 
că această transformare ar slă
bi atacul, deoarece Gerson ar 
rămîne singur în linia de mij
loc. Și doar lozinca tradițio
nală a fotbalului brazilian a 
fost întotdeauna „Totul pe a- 
tac, cu scopul de a marca mal 
multe goluri decit adversa
rul și nu întărirea apărării 
cu scopul de a împiedica ad
versarul să înscrie. Actual
mente, mingea a început să 
circule mai repede în cadrul 
liniei de atac Jairzinho—Tos
tao—Pele—Edu. Retragerea lui 
Pelă mai spre centrul tere
nului și jocul spre centru și 
înapoi al aripilor Jairzinho și 
Edil dă un real ajutor mijlo
cașului titular Gerson. Teme
rile că Brazilia va marca mai 
puține goluri in noua sa alcă
tuire, au dispărut: niciodată 
brazilienii n-au marcat atitea 
goluri in meciurile prelimina
re, niciodată perspectivele a- 
tacului lor nu au fost atit de 
optimiste !

„SÎNT SIGUR CA BRAZI
LIA VA CUCERI CAMPIO
NATUL MONDIAL", a decla
rat zilele trecute Saldanha, iar 
marea majoritate a brazilieni
lor este de aceeași părere.

Al. SIMOC

Moskvici 408 cu 4 faruri șt ra
dio, Skoda 1 000 MB. Trabant 
601 și numeroase premii în bani.

La concursul special Prono
expres al Revelionului din 1 
nuarle 197o — se participă 
bilete de 3, 6 și 15 lei.

La tragerea specială Loto 
Revelionului " 
se participă 
și 15 lei.

Amănunte 
Pronosport.
• Astăzi

ia- 
cu

a 
1970din 2 Ianuarie 

pe bilete de 2, 5

la agențiile Loto-
_ ______ este ultima zi "în

care vă mai puteți procura bi
letele pentru concursul Prono
expres d miercuri 17 decembrie 
1969.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES

DIN 10 DECEMBRIE 1969 :
EXTRAGEREA I S 

II-a : 102,3 premii 
Categoria a IlI-a : 
a 39 lei.

EXTRAGEREA a 
gorla A : 1,9 premii 
Categoria B : 
897 lei : Categoria 
premii a 25 lei.

Categoria 
a

a 
_ 1.920 lei ; 
2499,7 premii

211,8

Il-a : Cate- 
a 44.164 lei;
premii a

O î 8404,8

apropiată a 
Kilmarnock 

pe dinamo-

sitate speri te. în cursul zi
lei de sunHtA, dinameviștu 
băcăuani s-au deplasat la 
Roman, unde a« «-usținut un 
□UI joc de verificare in com
pania echipei locale. Victoria, 
din divizia C.

Duminică dnpă-amiază. por
nind in Ignga lor călătorie 
spre Scoția, ei au venit — 
cu trenul — la București, 
unde au rămas peste noapte, 
fiind găzduiti la .Nord-He- 
tel“.

In cursul dimineții de luni, 
băcăuanii au părăsit Capi
tala, plednd cu o cursă 
TAROM pină la Frankfurt și 
de aici — tot pe calea aeru
lui și apoi cu trenul — spre 
Kilmarnock, unde urinau să 
sosească aseară tîrziu.

Au făcut deplasarea 15 ju
cători : Ghiță, Fugaciu. Kiss, 
Nedelcu, Velicu, David, Co- 
mănescu, Vătafu, Duțan, F.ne 
Daniel, Dembrovschi, Pană, 
Rugiubei, Bătută și Hrițcu. 
Ei sînt însoțiți de antreno
rii Valeriu Neagu și Costică 
Radulescu, precum și de to
varășul Ion Pruteanu, pre
ședinte de onoare al secției 
de fotbal Dinamo Bacău.

înainte de plecare, am 
avut prilejul să discut cu 
jucătorii băcăuani, cu antre
norii și conducătorul lor. Am 
remarcat la toți un moral 
ridicat, care are ca justifi
care jocul bun al echipei și 
victoria din ultima 
campionat asupra 
clasamentului. In 
dinamoviștii speră 
editare 
moașei 
tida cu 
sens o
dinaintea deplasării în capi
tala Norvegiei, cînd remar
cabila lor evoluție și victo
ria din meciul de campionat 
cu Crișul s-au dovedit de 
bun augur pentru confrunta
rea cu Skeid Oslo.

Nu ne rămîne decît să le 
urăm — din partea tuturor 
iubitorilor de fotbal și a re
dacției noastre — mult suc
ces !

etapă de 
liderului 
corpore, 

într-o re
ia Kilmarnock a fru- 
comportări din par- 
Rapid, făcînd în acest 
analogie cu situația

C. FIRANESCU

Niță, Tătaru II, Cristache, talente care, acum cifiva ani, au 
atras atenția antrenorilor de la prima selecție

SELECȚIA - LATURA COMPLEXA
4

A FOTBALULUI DE PERFORMANTA
Procesul de formare a 

unei echipe de fotbal nece
sită o muncă susținută, eșa
lonată pe mulți ani, avînd o 
serie de componente, prin
tre care selecția ocupă un 
loc de rnare importanță.

Mulți identifică noțiunea 
de „selecție'' cu „depistarea" 
elementelor talentate și acest 
lucru nu corespunde întru 
totul realității. In această 
idee, vom da următorul 
exemplu. Cu ani în urmă, 
prin munca neobosită a an
trenorilor Bibi Smărăndescu 
și Traian Ionescu, cluburile 
Farul și, respectiv, Petrolul, 
și-au format eșaloane puter
nice de juniori, care au rea
lizat obiective diametral opu
se. Pe cînd echipa de ju
niori Farul a cîștigat cam
pionatul național, dar nu a 
promovat nici un jucător în 
echipa de divizia A, echipa 
de juniori Petrolul, califica
tă doar în faza finală a 
campionatului de juniori, a 
dat primei echipe elemente 
remarcabile : internaționalii 
Dridea și Badea, Florea, re
gretatul Tabarcea etc., care 
au contribuit ani de-a rîn- 
dul la o reprezentare valo
roasă a echipei lor pe plan 
național și chiar internațio
nal.

Prin exemplul arătat, sus
ținem teza că nu este sufi
cientă doar depistarea unor 
tineri jucători, munca de for
mare a lor fiind de maximă 
importanță.

Considerăm că o adevărată 
muncă de selecție trebuie să 
aibă la bază cîțiva para
metri preciși.

a) Indiferent dacă este 
vorba de un tînăr de 13 sau 
17 ani, pentru a fi selecțio
nat (sau promovat) trebuie 
observat într-o suită de 
jocuri, acasă și în deplasare 
(foarte mulți se comportă di
ferit în deplasare, datorită 
unor stări emoționale exce-

sive și a lipsei de curaj), ob
servare care trebuie făcută 
de o singură persoană.

b) După o atentă urmărire 
într-o suită de jocuri în e- 
chipa proprie, în care trebuie 
să apară (dacă este cazul) 
îndemînarea și capacitatea 
tehnică, gîndirea, personali
tatea, eventual 3—4 acțiuni 
cu execuții excelente (peste 
nivelul colegilor din echipă), 
va fi încercat în 2—3 jocuri 
amicale în echipa în care va 
fi promovat.

Pentru reușita acestei pro
be, antrenorul trebuie să-i 
asigure, pe cît posibil, cli
matul și sarcinile de joc 
(apropiate de cele interpre
tate în echipa de unde a 
provenit) avînd răbdare, pen
tru că manifestările noului 
încercat s-ar putea să-l ne
mulțumească la început.

c) In eventualitatea reuși
tei, se vor face expertize de 
ordin fizic, pentru stabilirea 
calităților fizice de bază. 
Fără calități de viteză și re
zistență, viitorul proces de 
pregătire, indiferent de vo
lumul de muncă și de anii 
de lucru, nu va avea eficien
ță, iar tehnicienii respectivi 
vor ajunge să motiveze așa- 
zisa „plafonare", care, de 
fapt, a existat în aceste ca
zuri din momentul selecțio
nării tînărului lipsit de cali
tățile amintite.

d) Din experiența muncii 
cu tineretul, s-a constatat că 
cea mai eficientă selecție — 
privind criteriile amintite — 
se face între 15—17 ani, așa 
cum viața practică a dove
dit-o în ultimii ani în cazu
rile jucătorilor Dumitrache, 
Dinu, Dumitru, Cristache, Pe- 
treanu, Beldeanu ș.a.

e) Aspectul selecției tre
buie urmărit în perioada de 
cunoaștere a tînărului și prin 
investigații în direcții mai 
greu de "cunoscut, subiective, 
cum sînt pasiunea pentru

fotbal, dorința de afirmare, 
perseverența în joc și în pre
gătire etc.

Lipsa acestor trăsături, 
prezența, în schimb, a unor 
vicii declanșate deja la 
vîrste fragede, indiferent de 
talentul care se manifestă în 
teren, sînt date obiective care 
prevestesc un viitor- fără 
perspective, cu o durată me
teorică, și în fotbalul nostru 
astfel de exemple, spre re
gretul nostru, au fost sufi
ciente.

f) De mare ajutor — spri
jinul științelor medicale, care 
ne furnizează date obiective, 
de maxim interes.

Astăzi, cînd procesul de 
antrenament a devenit ex
trem de dur, medicina, pusă 
în slujba realizării marilor 
performanțe, ne asigură nu 
numai starea de sănătate -r 
condiție elementară pentru 
orice sportiv —, ci și inves
tigații care facilitează atit 
cunoașterea capacității uma
ne, cît și dirijarea efortului 
spre acumulări pînă la ni
velul maxim al posibilități
lor organismului.

g) Mult controversata pro- 
. blemă a gabaritului o consi

derăm oportună, dar, deocam
dată, greu de rezolvat în f 4- 
balul nostru, datorită taliei 
medii a jucătorilor actuali.

Pentru a descoperi ele
mente de valoare, a le crește 
și a le forma, atît la clubu
rile de performanță, cit și 
la nivelul echipelor naționale, 
trebuie să lărgim sfera de 
cunoaștere și să stabilim ja
loane călăuzitoare pentru 
munca de selecție, cu atit 
mai mult cu cît literatura de 
specialitate este lipsită de 
materiale și date ajutătoare.

\

Ghsorghe OLA 
antrenor federal 

prof. M. TATARASCU 
membru al comisiei 
centrale de juniori

Tur de orizont la sfirșitul sezonului de toamna

„PE TABLA DE SAH“
A FOTBALULUI DIVIZIONAR A- 

PIESE DE COTITURĂ, PE ALB 
SI PIESE TACTICE NEGLIJATE PE NEGRU

Continuăm turul nostru 
de orizont la sfirșitul se
zonului de toamnă, prin- 
tr-o suită de articole ce 
vor exprima opiniile unor 
specialiști și tehnicieni ai 
sportului cu balonul ro
tund.

Nu putem trece cu vederea 
că după 1—0 de la Lausanne, unii 
tehnicieni și gazetari prevesteau 
o toamnă de aur pentru fotbalul 
românesc. Afirmau acest lucru, 
gindindu-se, in principal, la even
tuala calificare a naționalei noas
tre pentru turneul final al cam
pionatului mondial. Visul nutrit 
de mulți dintre noi, timp de 31 
de ani, s-a împlinit, dar nu ca în 
basme, unde toate necazurile se 
uită și dispar ca prin farmec... 
Ne-am calificat în dauna unor re
prezentative apreciate, inițial, ca 
fiind superioare nouă — excep- 
tind echipa Greciei — și despre 
această performanță presa lumii 
întregi a comentat favorabil și 
deci... trebuie să acceptăm că fot
balul românesc este într-un oare
care progres, că are rezerve ne
bănuite.

Performanța echipei naționale, a 
fost completată și de performan
țele obținute de celelalte reprezen
tative, întrucît selecționata olim
pică a învins la Chorzow prima 
garnitură a Poloniei, selecționata 
de tineret a învins la București 
echipa similară a R.F. a Germa
niei șj a terminat nedecis la Weiss- 
wasser cu R.D.G., iar echipa 
noastră de juniori, la Gori a fă
cut 0—0 cu selecționata U.R.S.S. 
în preliminariile turneului UEFA.

Deci, la nivel reprezentativ, pu
tem consemna — sub semnul mo
destiei —că teama jocurilor în 
deplasare s-a diluat și că încrede
rea în atitudinea de performanță 
a început să-și facă loc.
îndrăzneală sau întâmpla
re ? PUNCTELE ÎN DEPLASARE 
CONFIRMĂ PREGĂTIREA ȘI MA
TURITATEA SPORITĂ A ECHI

PELOR DIVIZIONARE A
Faptul că doar două echipe nu 

au „adus“ puncte din deplasare 
doar alte două nu au înregis

trat cel puțin cite o victorie pe 
terenul adversarului, denotă că 
restul de 12 echipe participante la 
campionatul divizionar A au făcut 
un oarecare progres în aceasta 
direcție, lucru constatat și prin- 
tr-o analiză comparativă, „la 
lupă**, Jtatre ce au arătat jocurile 
și cum au fost ele pregătite în 
antrenamente. In primul rind la 
unele dintre aceste echipe s-a 
constatat o mai mare capacitate 
de efort, dobindită prin mărirea 
volumului de lucru în antrena
mente (F.C. Argeș, „U” Craiova, 
Dinamo Bacău ș.a.). La alte echi
pe, pe lingă acest aspect, orga
nizarea jocului in apărare și la 
mijlocul terenului a fost mult 
modernizată (Sțeaua, Jiul). In 
sfîrșit, un alt aspect care a oglin
dit felul cum s-a lucrat la antre
namente, a fost îmbinarea măsu
rilor defensive cu caracterul elas
tic și ofensiv evidențiat prin res
pectarea sarcinilor duble, a circu
lației permanente în teren și a 
schimbărilor de tempo. Nu la 
toate partidele, dar la o bună par
te dintre ele, s-au văzut aseme
nea aspecte ca de pildă la Dinamo 
București, Steaua și Rapid caro 
de altfel, au avut In componența 
loturilor și cei mai mulți jucători 
de valoare.

Se pune Întrebarea, firească, da
că victoriile In deplasare ale unor 
echipe mai modest estimate nu se 
datoresc și Întâmplării sau unei 
slabe prezentări a echipelor gaz
de. Și trebuie să fim de acord și 
cu această ipoteză, însă numai 
sub consemnul de accident.

Sîntem de acord că la obținerea 
unei victorii calitățile etalate de 
Învingător, cumulate cu deficien
țele manifestate de învins, duc la 
ruperea echilibrului de forțe și 
atirnă decisiv intr-unui din tale

rele balanței. Dar tiu totdeauna, 
dacă una din echipe joacă slab 
sau defectuos, cealaltă joacă «obli
gat” bine și deci... Victoria în 
deplasare este mai de grabă rodul 
unei mai bune organizări tactice, 
a unei mai competente pregătiri 
in funcție de cunoașterea adversa
rului, a unei mai corespunzătoare 
capacități de efort care, bineînțe
les, pune în valoare toate celelalte 
elemente, dintre care nu am a- 
mintit decît cîteva.
OMOGENIZAREA VALORILOR 
SPRE PISCURI ȘI NU PE PLAT

FORME JOASE
Pe lingă eternele candidate la 

titlu : Steaua, Dinamo, Rapid și 
după configurația clasamentului 
la ultima ediție, U.T.A., o serie 
de echipe, au evadat din anoni
mat ureînd trepte Importante în 
această toamnă, plasîndu-se, tem
porar, pe poziție de lider și men- 
ținîndu-se chiar în apropierea a- 
cestuia la sfirșitul turului. Rrin- 
tre acestea, Univ. Craiova și F»C. 
Argeș au încercat mai des spar
gerea plafonului, Iar Jiul și Stea
gul roșu s-au afirmat peste esti- 
mația ce li s-a acordat anticipat. 
Nu consemnăm acest lucru din 
dorința de a face o analiză a cla
samentului, ci pentru a evidenția 
faptul că această creștere valori
că a unor echipe se datorește în
săși unei creșteri valorice a com- 
ponenților echipelor respective. 
Amintim în acest sens pe Popa 
Iulică — excelent la club, dar și 
la lotul de tineret și cel olimpic, 
recent promovat în lotul A, Ange- 
lescu — „piesă tactică** cu ma
nevre de acoperire și surpriză; 
atît la club cît și la lotul olimpic, 
Bădin — care pe lingă sobrietate 
și dezinvoltura ca „strajă temută” 
în fața zonei periculoase, în ulti
mul timp se manifestă și ofensiv, 
copiind — încă nu perfect -? pe 
idolii săi mai vechi și mal recenți 
Nelu Nunweiller, Dinu și Lupescu. 
Popovici — „tăcutul mucalit'*, care 
înlocuiește viteza debordantă a 
altora cu Istețimea, anticipația și 
tehnica constructivă, Ion Constan
tin, Crîngașu, Moraru, Petre Ivan, 
Marin Olteanu și mulți alții ce 
întregesc lista celor în care tre
buie să avem încredere.

★
Dar manevrele de cotitură, înce

pute acum vreo doi ard tn soarta 
fotbalului nostru, nu au reușit 
nici în această „toamnă bună" să 
evite mișcările tactice ratate pe 
„pătratele negre".

Poate pentru a lăsa fotbalul să 
se răsfețe cli surprize neplăcute 
sau poate pentru câ sîntem totuși 
în „criză de timp". Poate pentru 
că eram obișnuiți să ne mulțumim 
cu puțin, dar s-ar putea ca, pe 
alocuri, să mai dăinuie nepricepe
rea unor dascăli, datori la Creș
terea și formarea copiilor și junio
rilor cu un bagaj tehnic sărăcă
cios. Sau poate chiar neglijența 
unor tehnicieni în pregătirea tac
tică de joc.

Vintild MARDARESCU 
antrenor federal

Meciul Ș. N. Oltenița — 
I.T. Constanța se va 
disputa în primăvară

Duminică trebuia să se 
dispute partida din cadrul 
campionatului diviziei C din
tre formațiile Ș. N. Oltenița 
și I. T. Constanța (seria a 
III-a), meci ce a figurat în 
programul etapei a Xl-a. La 
cererea echipei constănțene, 
susținută de faptul că mai 
mulți jucători sînt gripați, 
întîlnirea s-a amînat pentru 
anul viitor, înaintea reluării 
campionatului.

TITUS OZON-PARTICIPANT LA UN
COLOCVIU AL ANTRENORILOR

ÎN IUGOSLAVIA
Aseară, antrenorul Titus 

Ozon o plecat la Belgrad, 
unde va participa la un co
locviu pe teme fotbalistice, or

ganizat de Federafia de fot
bal din Iugoslavia, la care 
au fost invita|i antrenori din 
mai multe fâri europene.

DECEMBRIE
LUNA

CADOURILOR

.••/SAA.N 
M5r.
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VREȚI SA OFERIȚI CEL MAI POTRIVIT CADOU? 
SFÂTUIȚI-VÂ CU MOȘ GERILA !
Magazinele vă oferă un larg sortiment de cadouri:

— confecții
— tricotaje
— lenjerie
— încălțăminte
— marochinărie
— articole de sport.

— dulciuri
— băuturi
— jucării
— cosmetice
— ceasuri
— gablonzuri
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Trimisul nostru special, ROMEO CĂLĂRÂȘANU, transmite din Varșovia

APRECIERI FAVORABILE LA ADRESA LI II
Speranțele noastre olimpice 

și-au luat rămas 
de la boxerii cu 
s-au înfruntat timp 
o săptămînă pe ringul 
Lodz. Pentru români bilanțul 
cu care s-a încheiat competi
ția este evident superior ce
lui de anul trecut, de la Le
ningrad. Două medalii de aur, 
prin Gyorffi și Dascălu, una 
de argint, prin Moraru, și 3 
de bronz, Ivan, Dumitrașcu și 
Siliște, față de una de argint 
și una de bronz în anul tre
cut. în ansamblu, reprezenta
tiva țării noastre s-a prezen
tat bine de data aceasta, mo
tiv pentru care trebuie feli
citat atît
Furesz, cît și cei mai mulți 
dintre boxerii care au dus

bun 
care 

de 
din

antrenorul Geza

greul luptei aci Ia Lodz. Evo
luția sportivilor români n-a 
fost apreciată numai din 
punct de vedere al combativi
tății, cum se întîmpla în tre
cutul nu prea îndepărtat, ci 
și pe pian tehnico-tactic. Se 
impune însă o analiză seri
oasă 
luat 
unii 
Dar 
cînd

Cred că este interesant să 
redau cîteva aprecieri compe
tente făcute atît de gazdele 
noastre, cît și de specialiștii 
străini prezenți la Lodz. De 
pildă, Luciano Fileni, martor 
al întrecerilor și personalitate 
marcantă în A.I.B.A., a ținut 
să aprecieze stilul curat de

a modului cum au evo- 
băieții noștri, pentru că, 
dintre ei au avut lacune, 

despre acestea atunci 
ne vom întoarce acasă.

luptă al multora dintre 
xerii noștri i „ROMANII 
TEMPERAMENT, STIL 
LUPTA LATIN. CRED 
CIZELÎNDU-ȘI TEHNICA, EI 
POT FI RIVALI DEMNI 
ORICĂROR BOXERI". Dumi
nică seara, televiziunea polo
neză a redat în întregime fi
nalele de la Lodz, iar comen
tatorul aprecia : ;,Atît la eu
ropenele de la București cît 
și la turneul speranțelor de la 
Lodz, boxerii polonezi au de
cepționat. Aceste competiții 
au constituit o tristă școală 
pentru noi, BOXERII POLO
NEZI AU FOST DEPĂȘIȚI 
FIZIC ȘI TACTIC DE SO
VIETICI, ROMANI și în ge
neral, pregătirea fizică și teh
nică a adversarilor a fost mai 
bună ca a sportivilor noștri".

bo- 
AU
DE 

CA,

ANCHETĂ PRIVIND INFLUENTA
MAFIEI IN BOXUL PROFESIONIST
NEW YORK 15 (Agerpres). 

— Organizatorul american de 
box Teddy Brenner, match
maker la „Madison Square 
Garden", a fost convocat de 
procurorul Frank Hogan care 
întreprinde a vastă anchetă 
asupra influenței Mafiei în 
boxul profesionist din statul 
New York. După afacerea 
„Carbo", aceasta este cea mai

importantă dezvăluire făcută 
de justiția americană în le
gătură cu boxul profesionist. 
Intre altele se bănuiește că 
meciul dintre Nino Benvc- 
nuti și Dick Tiger, disputat 
în luna mai la New York, 
ar fi fast aranjat aducind 
mari beneficii bookmakerilor, 
boxerilor și managerilor in
teresați în această întilnire.

Z/G-ZAG FOTBAL/S77C

HANDBALIȘTII NOȘTRI
EVOLUEAZĂ ÎN CEHOSLOVACIA

După succesele obținute în compania Elveției și R. D. Ger
mane, reprezentativa României de handbal masculin susține 
o nouă întilnire, de data aceasta in compania naționalei Ceho
slovaciei, campioană mondială. Partida va avea loc la Ostrava 
și este așteptată cu un justificat interes, ținînd seama de va
loarea echipelor care se confruntă.
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AVANPREMIERA CAMPIONATULUI

ROMÂNIA, O ECHIPĂ „TOTDEAUNA

DECESUL 
UNUI FOTBALIST 

RENUMIT

DIFICILA CA MANIERĂ DE JOC“
(Urmare din pag. 1)

AGREABILUL. ÎN FAVOA
REA UTILULUI.

Selecționerii francezi moti
vează cumva (Michel Ce
laya t „S-A CIȘTIGAT, ȘI 
ACESTA ESTE PRINCIPA
LUL PENTRU NOI“). dar 
faptul că la sfirșitul meciului 
echipa Franței a fost fluie
rată de publicul tarbez nu 
poate fi uitat așa de repede. 
Trebuie, de asemenea, spus 
că în diferite cronici, apăru
te azi în „l’Equipe" și „La 
Depăche du Midi", sînt for
mulate critici și la adresa 
jocului prestat de rugbyștii 
români — deseori-- eficace, 
dar rareori spectaculos și 
uneori chiar distructiv. Cro
nicarii cotidianului parizian 
de specialitate insistă asupra 
faptului că s-a asistat Ia nu 
mai puțin de 87 de tușe (45 
în favoarea francezilor, 42 
în favoarea românilor), ceea 
ce spune destul de mult des
pre maniera în care s-a 
jucat.

APRECIERI INDIVIDUALE

Iată și cîteva aprecieri in
dividuale făcute după meci 
de tehnicienii! și cronicarii 
francezi. Villepreux i Două 
acțiuni ofensive magnifice, 
una pe partea deschisă, alta 
pe partea închisă, multă au
toritate și precizie în toate 
fazele; Bourgarel i și-a con
firmat talentul și calitățile, 
în primul rînd suplețea și 
viteza, care l-au făcut o 
aripă de reală valoare in
ternațională i Marot i cîteva 
intervenții strălucite, dar n-a

avut ocazia să dovedească 
decît talentul personal ; 
Trillo: în cîteva acțiuni — 
puține — a arătat că rămî- 
ne un jucător de mare clasă ; 
Bonal: un minimum de ba
loane cu care a reușit cîteva 
acțiuni care i-au confirmat 
selecționarea; Dehez: n-a 
strălucit în atac, în schimb 
se poate aprecia că a fost 
un șuteur deosebit de pre
țios ; Puget i este neîndoiel
nic în formă, dar n-a orien
tat jocul așa cum ne place 
să-l vedem că o face; Dar- 
bos i șî-a confirmat calită
țile cunoscute de mai bine 
de 10 ani; Dauga: șe în
dreaptă cu pași mari’ spre 
forma cea mai bună, iar la 
activul lui, în meciul de du
minică. se află cîteva prin
deri de baloane magnifice, 
un imens volum de joc și 
singura încercare a partidei; 
Yachvili t a acoperit o enor
mă suprafață de teren și, 
din acest punct de vedere, a 
jucat fără cusur; Bastiat: 
fără îndoială, cel mai bun 
jucător din echipa Franței 
și, probabil, i-a determinat 
ne mulți cronicari să-i amin
tească numele cu cele mai 
mari litere în cronicile de 
luni; Savitsky t a muncit 
mult, dar misiunea de a-1 
înlocui pe Cester a fost prea 
grea, ceea ce nu-1 împiedică 
să rămînă un element de 
perspectivă; Azarăte, Benesis 
și Iragabal: au constituit li
nia care a adus suporterilor 
una din cele mai mari sa
tisfacții ale meciului, remar- 
cîndu-se atît prin ținuta în 
grămadă, cît și printr-o acti
vitate cu adevărat debordan
tă în tot timpul jocului.

PĂREREA ANTRENORILOR ROMANI

încă afectați de înfrîngere, 
într-o partidă în care echipa 
a demonstrat progrese, avînd 
chiar o reală șansă de a-și 
înscrie în palmares o victo
rie de mare prestigiu, antre
norii Al. Teofilovici și D. lo- 
nescu ne-au împărtășit, la 
rîndul lor. o serie de apre
cieri pe marginea evoluției 
jucătorilor români la Tarbes. 
Linia I (Baciu, Onuțu, Dinu) 
n-a cedat nici un moment 
în grămadă, dar în schimb 
n-a strălucit în cîmp și n-a 
placat decît foarte rar. Din 
linia a Il-a s-a remarcat 
Țuțuianu, excelent la margi
ne. unde a prins 15 baloane 
în dueluri directe cu Bastiat, 
dar și în jocul de cîmp. Șer- 
ban a jucat mai puțin bine, 
dar are meritul că, alături 
de linia I, a ținut perma
nent grămada franceză a că
rei superioritate a atins 40

kg. Din linia a IlI-a, de fapt 
din întreaga echipă, cel mai 
valoros jucător a fost Ciobă
nel, care a muncit enorm, 
intervenind în situații extrem 
de periculoase și a acoperit 
un spațiu foarte mare. Sub 

. valoarea obișnuită a jucat 
Rășcanu, poate chiar unul 
dintre cei mai slabi din for
mația română. în ceea ce-1 
privește pe Demian, el n-a 
mai avut acea combativitate 
care-1 caracteriza* și s-a 
făcut remarcat mai mult în 
dueluri directe cu Dauga la 
tușă. Perechea de mijlocași 
a evoluat inegal t Nicolescu 
s-a achitat bine de sarcinile 
postului, în schimb Florescu 
a manifestat tot timpul me
ciului inconstanță și s-a ha
zardat uneori în acțiuni per
sonale neutile echipei. Foarte 
bună perechea de centri Iri-

mescu — Dragomirescu, dar, 
din păcate, lipsa de baloane 
nu le-a permis 
turor calităților 
oe care o au la 
Nica, remarcat, 
după Ciobănel și Țuțuianu, 
a jucat foarte bine atît în 
atac, cît și în apărare, aco
perind tot terenul. Partea 
cea mai slabă a liniei de trei- 
sferturi, prin zona căreia s-a 
și înscris de altfel, a fost 
aripa Wussek, depășit frec
vent de Bourgarel și intrat 
în fazele de joc aproape în
totdeauna cu întîrziere. Fun
dașul Marinescu a evoluat 
bine, corect, intercalîndu-se 
și participînd de 
la atacurile liniei 
tiiri.

După cum am 
țat, RUGBYȘTII 
VOR JUCA JOI LA BRIVE, 
ÎN COMPANIA UNEI SE
LECȚIONATE REGIONALE. 
ÎNTĂRITĂ CU JUCĂTORI 
DE LA AGEN.

★
PARIS, 15 (Agerpres). — 

Comentînd meciul de rugby 
România — Franța, disputat la 
Tarbes și ciștigat de gazde 
cu scorul de 14—9, corespon
dentul Agenției „France 
Presse" evidențiază, între al
tele :

„După o primă repriză în 
care francezii au dezamăgit 
printr-un joc extrem de pru
dent (joc închis cu multe de
gajări m tușe), partea a doua 
a partidei a fost de o cali
tate superioară. Francezii au 
avut un prim sfert de eră ex
celent, în care de altfel și-au 
asigurat avantajul. Apoi, am 
asistat la o puternică revenire 
a românilor, care au atacat 
spectaculos pe linia de trei- 
sferturi și tocmai la un ase
menea atac Irimescu a reușit 
un frumos drop-goal. Echipa 
Franței are scuza absenței 
unor titulari din formație, dar 
antrenorii francezi vor trebui 
să pună la punct o echipă 
mult mai puternică pentru a 
putea face față în „Turneul 
celor cinci națiuni". în ceea 
ce-i privește pe români, ei ră- 
mîn o echipă capabilă să dea 
întotdeauna _ o replică vigu
roasă. Au făcut însă greșeala 
de a închide jocul, deși în sî- 
nul formației există elemente 
care au aptitudini pentru un 
rugby mai modern și mai 
spectaculos".

etalarea tu
și a formei 
ora actuală, 
în ordine.

cîteva ori 
de teisfer-

mai anun-
ROMÂN1

CAMPIONATELE ÎN
ȚĂRILE EUROPENE

BULGARIA. în condiții ne
prielnice de joc — ceață, te
renuri înzăpezite, 
s-au 
etapa 
turul 
dera 
greu, 
2—1 
cate 
respectiv Dermendjiev. La Vra- 
ța, campioana Ț.S.K.A. și Bo
tev au terminat intîlnirea fără 
să marcheze nici un punct. 
Scorul etapei a fost stabilit 
la Varna, unde Cerno More a 
dispus de Marek cu 4—0, dar 
înaintașii echipei locale au ra
tat și alte ocazii favorabile. 
Victorie în deplasare a reușit 
și J.S.K. Slavia, care a între
cut la Pernik formația mineri
lor, Krakra, cu 2—1. Alte re
zultate : Dunav — Cernomoreț 
1—1, Etar — Marița 1—0, Aka- 
demik — Beroe 2—0, Lokomo
tiv — Spartak 0—0. Clasament: 
Levski-Spartak 25 p, Ț.S.K.A.

timp rece 
desfășurat meciurile din 
a 14-a, penultima din 

campionatului bulgar. Li- 
Levski-Spartak a dispus 
Ia Sofia, de Trakia cu 

(1—1), prin golurile mar- 
de Asparuhov și Mitkov,

teren propriu cu Valencia. Alte 
rezultate : Elche — Saragossa 
1—1 ; Coruna — Mallorca 1—1; 
Sabadell — Sevilla 2—1 ; Pon- 
tevedra — Celta 0—2 ; Real 
Madrid — Granada 2—0 ; Las 
Palmas — Barcelona 1—0. Cla
sament : 1. Atletico Madrid — 
21 p ; 2. Real Madrid — 20 
p ; 3. Atletico Bilbao — 19 p 
etc.

PORTUGALIA. După dispu
tarea a 11 etape în clasament 
conduce detașat formația Spor
ting Lisabona cu 19 p, urmată 
de Benfica Lisabona — 15 p, 
Varzim — 14 p etc. In etapa 
a 11-a, Sporting a învins cu 
3—0 pe Cuf, iar Benfica a 
terminat la egalitate : 2—2 cu 
Barreirense. Alte 
Varzim — F.C.
Guimaraes 
Setubal — 
Braga — 
Leixoes —

BELGIA. 
Anderlecht

Unul din cei mai străluciți 
fotbaliști uruguayeni ai tuturor 
timpurilor, Jose Piendibene, a 
încetat 
deo în 
a fost 
fiind 
pentru virtuozitatea jocului său. 
în perioada anilor 1908—1929, 
Piendibene a participat la cam
pionatul mondial, la 
natele sud-americane 
turnee internaționale, 
culorile Uruguay-ului.

în semn de admirație pentru 
Jose Piendibene, la aflarea 
știrii decesului său, Camera 
Deputaților din Uruguay a 
suspendat ședința și a păstrat 
un

din viață la Montevi- 
vîrstă de 79 de ani. El 
idolul clubului Penarol, 
poreclit „El maestro”

campio- 
și la 

apărind

-minut' de reculegere.
O SUPORTERĂ
RĂBDĂTOARE...

Fotbalul englez are supor
teri fanatici și în rîndurile 
elementului feminin. Iată un 
exemplu : D-na Bawber, me
najeră în orașul Lincoln, și 
fiul ei Ken, în vîrstă de 24 de 
ani, au făcut coadă timp, de 
cinci ore pentru a fi primii 
cumpărători ai biletelor de 
intrare la meciul dintre echi
pele Lincoln City și Derby 
County. Este și acesta un 
semn de devotament pentru 
echipa favorită !

UN MILION DOLARI
Pregătirile reprezentativei de 

fotbal a Braziliei în vederea 
campionatului mondial din Me
xic vor costa un milion de do
lari. a dezvăluit Abilio de Al
meida, coordonator al Confede
rației braziliene a sporturilor 
care a participat la congresul 
Federației sudamericane de fot
bal. El a subliniat că înfrînge- 
rea brazilienilor în 1966 cu pri
lejul C.M. din Anglia „a consti
tuit o lecție bună", actuala repre
zentativă națională fiind mai 
bună decît aceea care a parti
cipat la ultimul campionat 
mondial. Federația de specia
litate a pregătit un plan minu
țios de lucru pentru echipa na
țională, în baza căruia trei 
misiuni de specialiști brazilieni 
au vizitat deja Mexicul, unde 
au inspectat terenurile, hote
lurile, etc. ocupindu-se de de
taliile cele mai mărunte. în_ce 
privește problema aclimatizării 
la altitudinea Mexicului, Al
meida a indicat că echipa Bra
ziliei se va instala timp de o 
lună în capitala Columbiei. 
Bogota, oraș situat la aceeași 
altitudine cu capitala aztecă.

DISCIPLINA 
PE TERENURILE 

DE FOTBAL
Un comunicat al federației 

engleze de fotbal anunță că 
la 14 Ianuarie 1970, va avea 
loc o reuniune a reprezentan
ților Asociației jucătorilor pro
fesioniști, Comitetului arbitri
lor, Ligii de fotbal și ai altor 
organisme, pentru a examina 
împreună problema disciplinei 
pe terenurile de sport. Comi
tetul pentru disciplină al fede-

rației a exprimat, la rindul 
său, „satisfacția pentru îmbu; 
nătățirea generală a conduitei 
generale a jucătorilor pe tere
nuri în ultimele trei săptăj 
mini".
perioadă nici un 
a fost eliminat din jocurile 
campionat.

INTERZIS DE... 
ÎNJURAT!

Dornică să mențină nealte
rată frumusețea practicării 
sportului cu balonul rotund, 
Liga de fotbal din Anglia a 
elaborat un „Cod pentru arbi
tri” de care jucătorii vor tre
bui, în primul rînd, să țină 
seama. Astfel, fotbaliștii englezi 
nu vor mai avea voie să ex
prime înjurături pe teren și 
nici un fel de cuvinte inju
rioase sub amenințarea de a 
fi excluși din joc de către ar
bitri. Cavalerii fluierului vor 
avea de asemenea dreptul să 
penalizeze un jucător care „tra
ge de timp" oferind (între al
tele) mingea conducătorului jo
cului cu un suris angelic. în 
sfirșit, un fotbalist care va 
discuta o hotărîre a arbitrului • 
riscă, de acum înainte, să se 
trezească imediat în... vestia
re.

într-adevăr, în această 
fotbalist nu 

de

TRACTORUL BRAȘOV - 
T.f.O. ISTANBUL 
5-4, LA SABIE

Sabrerii clubului T.E.D. 
Istanbul, componenți ai echi
pei balcanice a Turciei, au 
evoluat la Brașov în compa
nia echipei locale Tractorul 
Brașov. Gazdele au învins cu 

’5—4. Realizatori : Nilțră 3 v., 
Pop și Vlad cîte o victorie, 
respectiv Kemal 2 v., Ogiider 
și Aktoni cîte o victorie.

CAMPIONATUL
DI TENIS DE MASA

(Urmare din pag 1)

lis — Singeorgian 2—0. Pro
gresul București — C.S.M. Iași 
9—0, C.S.M. I Cluj — Voința 
Arad 9—7 (Giurgiucă — Trup- 
pel 2—0, Doboși — Covaci 2—0, 
Negulescu — Rethi 0—2, Suciu
— Demian 1—2, Giurgiucă, 
Doboși — Demian, Rethi 0—2, 
Giurgiucă — Covaci 2—0, Do
boși — Rethi 1—2, Negulescu
— Demian 2—0, Suciu — Trup- 
pel 1—2, Giurgiucă — Rethi 
0—2, Doboși — Demian 2—0, 
Negulescu — Truppel 2—0, 
Suciu — Covaci 0—2, Giurgiu
că — Demian 2—0, Doboși — 
Truppel 2—1, Negulescu — 
Covaci 2—0). Voința Brașov — 
Dinamo Craiova 9—6, C.S.M. I 
Cluj — C.S.M. II Cluj 9—3 
(Suciu — Carmen Cri șan 0—2, 
Negulescu — Bozga 2—0, Do
boși — Papp 0—2 1 Suciu — 
Bozga 2—0), Voința Arad — 
Politehnici Timișoara 
Politehnica 
mer(ul Tg.
mo Craiova 
Voința București 
Brașov 9—5.

FEMEI : Progresul Bucu
rești — Comerțul Tg. Mureș 
5—0, Dinamo Craiova — Voin
ța București 5—3, Rapid Bra
șov — Tehnolemn Timișoara 
5—0, Spartac București — Vo
ința Arad 5—0 (neprezentare), 
Rapid Brașov — Comerțul Tg. 
Mureș 5—1.

întrecerile continuă, tot în 
sala Floreasca, azi, cu începere 
de la ora 8 și ora 16.

9-0,
București — Co- 
Mures 9—5, Dina- 
— C.S.M. Iași 9—5, 

Voința

rezultate : 
Porto

— Tomar 
Belenenses 
Academica 
Boavista 6—2.
— Etapa a 14-a: 

Gantoise

1- o;
2— 1 ; 
4—0 : 
1-1 ;

O fază din meciul Australia — Israel (1—1). In atac, echipa 
Australiei

Telefoto ; A.P.—AGERPRES
— Lausanne 3—3. 
conduc F.C. Zil- 
și Lausanne cu

Young Boys 
în clasament 
rich, * Lugano 
cite 16 p, urmate de Servette 
Geneva — 15 p.

AUSTRIA. — A luat sfîr- 
șit turul campionatului. După 
15 etape, pe primul loc in 
clasament se află echipa Aus
tria Viena cu 24 de p, urmată 
de Wacker Innsbruck — 20 p,

învins în deplasare cu scorul 
de 4—1 formația Steaua Roșie 
Belgrad. Alte rezultate : Sara
jevo — Partizan Belgrad 0—0 ; 
Bor — Hajduk Split 1—1 ; Ce- 
iik — Vardar 1—1 : Maribor — 
Dinamo Zagreb 0—0 : F.C. Za
greb — Radnicki Niș 2—1 ; 
Olimpia Liubliana — Sloboda 
4—2 ; Vojvodina Novi Sad — 
Radnicki Kraguevaț 2—1. In 
clasament, pe primul loc se 
află Zeiezniciar Sarajevo cu 
25 p din 34 posibile, urmată 
de Steaua Roșie Belgrad — 
24 p, Dinamo Zagreb — 22 p 
etc. Campionatul se reia la 
8 martie 1970.

MONDIAL DE HOCHEI
(77rmare din pag. î)

ditați să oficieze la Bucu
rești și Galați. Răspunzînd 
tendințelor novatoare și de 
progres care animă Liga, 
MIROSLAV SUBRT S-A 
ORIENTAT SPRE CAVA
LERI AI FLUIERULUI CON
SACRATE TRECUTI PRIN 
FOCURILE ȘI EMOȚIILE 
MECIURILOR GRELE, dar
— deopotrivă — și spre ti
neri care traversează acum 
ucenicia grea a acestei pro
fesiuni de mare responsa
bilitate.

în grupa B. de la Bucu
rești, vor conduce : Turceanu 
și Gubernu (rezervă C.
Sgincă) — România, Wycisk
— Polonia, Wold — Norve
gia, Bader — R.F.G., Nakano
— Japonia, Ehrensperger — 
Elveția, Popov — Bulgaria, 
Valentin — Austria, Paily — 
S.U.A. și Dușanovici — Iu
goslavia ;

iar în grupa C : Tașnadi 
și C. Sgincă (rezerve Fodor 
și Gubernu) — România, 
Stenico — Italia, De Paepe
— Belgia, Noncev — Bulga
ria, Pianfetti — Franța, Bjer- 
reggard — Danemarca și Van 
de Ven — Olanda.

CÎTEVA IMPRESII 
ALE OASPEȚILOR

în încheiere să inserăm cî
teva impresii ole oaspeților t

ERNESTO CROTTI (Italia); 
„Am fost în România de trei 
ori ca jucător în echipa na
țională a țării mele și de fie
care dată m-am înapoiat cu 
o impresie excelentă, cu ima
ginea unui popor harnic, ospi
talier, temperamental, foarte 
apropiat nouă. Această a pa
tra vizită, de data aceasta ca 
reprezentant al Federației ita
liene, nu face excepție*.

ANTOINE FAURE (Franța): 
„Primire desăvîrșită, ospita
litate călduroasă, o atmosferă 
colegială propice muncii con
structive 1"

VASIL POPOV (Bulgaria) : 
„Voi avea cinstea să arbitrez 
în grupa B. Dacă și campio
natul se va desfășura ca a- 
ceasta consfătuire a noastră, 
atunci succesul este dinainte 
asigurat*.

RETO TRATSCHIN (Elveția): 
„îmi plac oamenii meticuloși, 
poate pentru că și eu am 
acest „viciu*. Dar românii în
trec orice închipuire I*

DIRECTORATELE 
CONFIRMATE 

CONSFĂTUIREDE

Iată și 
mate de

GRUPA B (BUCUREȘTI): 
J. Ahearne (din partea 
L.I.H.G.), Militaru și Tcodo- 
rescu (România), Grzecho- 
cinski (Polonia), Martinsen 
(Norvegia), Lenoir (Elveția), 
Jerala (Iugoslavia), Sabetzki 
(R.F.G.), precum și cîte un 
reprezentant, încă nedesem
nat, din partea S.U.A. și Ja
poniei.

directoratele confir- 
consfătuire:

CEI MAI BUNI
ȘAHIȘTI 

Al ANULUI

GRUPA C : Dr. Dobida 
(Austria), Crotti (Italia), dr. 
Laszlo (Ungaria), Faure 
(Franța), Shweers (Olanda), 
Lekens (Belgia), Bloch (Da
nemarca), Pavlov (Bulgaria), 
Smerecinski și Oprică (Ro
mânia) și Miroslav Subrt, din 
partea L.I.H.G.

- -

MADRID, 15 (Agerpres). -* 
Asociația comentatorilor de 
șah întruniți la Palma de 
Mallorca cu prilejul recen
tului turneu internațional, a 
acordat titlul de cel mai bun 
jucător al anului (un fel de 
premiu „Oscar" al șahului), 
campionului mondial, marele 
maestru sovietic Boris Spas
ski. îl urmează în clasamen
tul celor mai buni 10 jucă
tori i Victor Korcinoi (U.R.S.S.), 
Tigran Petrosian (U.R.S.S.), 
Bent Larsen (Danemarca), 
Lev Polugaevski (U.R.S.S.), 
Vlastimil Hort (Cehoslovacia), 
Lajos Portisch (Ungaria), Va
sili Smîslov (U.R.S.S.), Efim 
Gheller (U.R.S.S.), Svetozar 
Gligorici (Iugoslavia).

T

Patinatorii maghiari s au remarcat

in concursul de Ia Budapesta
BUDAPESTA, 15 (prin tele

fon). — S-au încheiat întrece
rile concursului internațional 
de patinaj artistic organizat 
cu prilejul aniversării a 100 
de ani de la crearea federa
ției maghiare de specialitate.

Amîndouă probele indivi
duale au prilejuit un succes 
pentru patinatorii țării gazdă, 
care au terminat învingători 
în fața unei concurențe foarte 
puternice. La băieți, pe pri
mul loc s-a clasat Laszlo 
Vajda (Ungaria) cu 240,7 p, 
urmat de J. Schneider (Aus
tria) 233,8 p și F. Schutor 
(R.F.G.) 226,7 p. Patinatorul 
român Gheorghe Fazekaș o-

cupă locul opt, cu 199,7 p. El 
lasă în urmă pe campionul 
Iugoslaviei, Zoran Matas.

în proba feminină, primele 
locuri revin următoarelor în 
ordine î Zsuzsa Homolya (Un
garia) 184,6 p; Barbara War* 
minska (Polonia) 181,9 p ; So
fia Wagner (Ungaria) 177,4 p, 
Vera Varga (Ungaria) 175,2 p. 
Pe locul cinci — Beatrice 
Huștiu (România) 174,3 p, cla
sată înaintea altor cinci con
curente.

La finele concursului a avut 
Ioc o interesantă demonstrație, 
la care au luat parte și cam
pionii europeni Gaby Seyfert 
(R.D.G.) și Ondrej Nepela 
(Cehoslovacia). f

7H£T - TELEX- TELEX- TELEX- TELEX- TELEX- TELEX

HALTEROFILII CLUJENI
IHVINGMOR! '

IA BRATISLAVA.
PRĂGA, 15 (Agerpres).— 

La Bratislava s-a disputat 
întîlnirea internațională de 
haltere dintre selecționata 
locală și echipa orașului 
Cluj. Sportivii români au 
terminat învingători cu sco
rul de 4—3.

în cursul unei gale pugilistice 
desfășurate la Ciudad de Me
xico, fostul campion mondial 
la categoria pană Ultiminio 
..Sugar" Ramos, a învins prin 
K.O. în prima repriză pe co
lumbianul Castelbondo.

record mondial de rezistență, 
mărșăluind fără întrerupere 
timp de 169 de ore. Recordul 
anterior aparținea atletului 
francez Jean Nanson cu 162 
de ore.

Turneul internațional masculin 
de handbal de la Harkov a 
fost ciștigat de reprezentativa 
U.R.S.S., urmată de R.S.S. U- 
craineană, R.S.F.S. Rusă și Iu
goslavia. In ultima zi a com
petiției, echipa U.R.S.S. a în
vins cu scorul de 28 — J7 
(13—9) formația R.S.F.S. Ruse.

Concursul internațional de ci- 
clocros de la Friburg (Elveția) 
i-a revenit ciclistului elvețian 
Hermann Gretener, care l-a 
învins la sprintul final pe com
patriotul său Frischknecht. 
Campionul vest-german Rorf. 
Wolfshohl a ocupat locul șase.

în runda a 13-a a turneului 
de la Belgrad, Gligorici a ciș
tigat la Bukici, Matulovici la 
Ostoicl și Ivkov la Janosevici. 
In clasament conduce Matu
lovici (Iugoslavia) cu 8'h (1) p, 
urmat de Lengyel (Ungaria), 
Polugaevski (URSS), Ivkov (Iu
goslavia), Gligorici (Iugoslavia) 
— 8'A p, Gheller (URSS) — 
7'h (li p etc.

CLASAMENTUL
„CUPEI MONDIALE"

22 p. Trakia 19 p, J.S.K. Sla
via 17 p, Cerno More 16 etc.

GRECIA. în etapa a 11-a, 
liderul clasamentului, Panathi- 
naikos Atena a învins cu sco
rul de 2—0 echipa Panseraikos. 
Alte rezultate : Olympiakos Pi
reu — Panionios 4—1 ; Olym
piakos Cipru — A.E.K. 1—1 ; 
Egaleo — Paok 2—2 ; Pierikos 
— Heraklis 1—1 ; Kavala — 
Vyzas 1—1 ; Proodettiki — 
Ethnikos 2—0. în clasament 
conduce Panathinaikos Atena 
cu 32 p.

SPANIA. — în etapa a 14-a, 
Atletico Madrid a pierdut in 
teplasare cu 1—2 la Real So- 
ciedad. iar Atletico Bilbao a 
terminat la egalitate 0—0 pe

3—1 ; Racing white 
Liăge 0—0 ; Standard Liege — 
Waregem 2—0 ; Lierse — Os
tende 2—0 ; St. Trond — Beer- 
schot 3—0 ; Charleroi — Cros
sing 6—0 ; Beveren — Beerin
gen 2—1. Pe primul loc în cla
sament se află echipa Standard 
Liege cu 22 de p, urmată de 
La Gantoise — 19 p etc.

ELVEȚIA. În etapa de du
minică Lugano a întrecut cu
5— 2 pe Chaux de Fonds, Iar 
F.C. Ztirich a dispus cu sco
rul de 3—0 de Bellinzona. Alte 
rezultate : Basel — Wettîngen
6— 2 ; Friebourg — Bienne 
0—1 ; Servette Geneva — 
Grasshoppers Ziirich 1—1 ; 
Winterthur — St. Gali 4—0 ;

Wiener Sport Klub
Austria Salzburg, Sturm
— 17 p etc.

FRANȚA. In etapa a 
Bordeaux — Marseille , 
Nîmes — Lyon 5—2 ; Valen
ciennes — Strasbourg 2—0 ; 
Ajaccio — Rennes 4—2 ; Se
dan — Angers 3—1 ; Sochaux
— Bastia 2—1. În clasament

St. E- 
jocuri 

Bor-
— 20 
etc.

der-

continuă să conducă 
tienne cu 29 p (două 
mai pu(in), urmată de 
deaux — 23 p, Marseille 
p (un meci mai puțin)

IUGOSLAVIA. — In
biul ultimei etape a turului, 
echipa Zeiezniciar Sarajevo ast.

19 p, 
Graz DOI JUCĂTORI PERUVIENI 

SUSPENDAȚI PE UN AN
Doi jucători ai echipei de 

fotbal a Perului (formație ca
lificată pentru campionatul 
mondial din Mexic), Ramon 
Mifflin și Nicolas Fuentes au 
fost suspendați dp Federația 
internațională pe timp de un 
an ca urmare a eliminării lor 
de pe tergn în timpul meciului 
Bolivia — Peru disputat pe 
stadionul din La Paz. In ca
zul că F.I.F.A. nu va reveni 
asupra acestei hotăriri cei doi 
fotbaliști peruvicni nu vor pu 
tea fi incluși in echipa pentru 
turneul din Mexic.

în cursa ciclistă de șase zile, 
care se desfășoară în prezent 
pe velodromul acoperit din 
Amsterdam, conduce cuplul 
vest-germao Bugdahl - Kemper 
cu 78 p. îi urmează perechile 
Post (Olanda) — De Loot (Bel
gia), Oldenburg (R.F. a Ger
maniei) — Loevesijn (Olanda) 
și Gilmore — Lawrie (Austra
lia.

Sportivul Uruguayan Arti- 
gas Perez a stabilit un nou

După disputarea a trei runde 
și a partidelor întrerupte, în 
turneul de șah de la Moscova 
conduce neînvinsă Lemaciko 
(URSS) cu 3 p, urmată de Me- 
dianikova (URSS) — 2'h p, Ko- 
nopleva (URSS) — 2_ p, Baum- 
stark (România), 
(URSS). Beloveneț (URSS) — 
J'/> puncte. In runda a 3-a, 
Gertrude Baumstark (cu pie
sele negre) a ciștigat la Jur- 
cinska (Polonia), iar Lemaciko 
a învins-o pe Eretova.

Ostrovskaia

LA SCHI
După desfășurarea pro

bei masculine de coborîre 
de la Val dTsdre. in cla
samentul „Cupei Mondia
le" conduc italianul Gus
tavo Thoeni, și australia
nul Malcolm Milne cu cite 
25 p, urmați de Patrik 
Russel (Franța) și Jean- 
Daniel Daetwyler (Elve
ția), cu cite 20 p. etc.

în clasamentul pe țări, 
primul loc este deținut de 
Franța — 155 p, urmată 
de S.U.A. — 68 p. Austria 
— 47 p, Elveția — 33 p 
etc.

ALEXANDRA MtOLAl PRINTRE FRUNTAȘE
Șabisla româncă Alexandra 

Nicolau, după ce a remizat 
în runda a 9-a cu 
na mondială, Nona 
dașvili, în turneul 
Vrn|acka Banja, in

campioa- 
Gaprin- 
de la 

runda a

10-a a învins-o pe Anevold- 
sen. Margareta Teodorescu 
(cu piesele negre) a ciștigat 
la Tuk. Gaprindașvili a între
rupt cu Vokralova. Clasamen
tul după 10 runde : 1. Gaprin
dașvili (U.R.S.S.) 7«/2 p (1) ;

2. Alexandra Nicolau (Româ
nia) 7*/2 p, 3. Milunka Laza- 
revici (Iugoslavia) 7 p (1) ;
4. Ivanka (Ungaria) 5'/2 p î
5. Sîadler (Iugoslavia) 5 p (1) ;
6. Teodorescu (România) 5 p.


