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ieri A Început In capitală Trimisul nostru special, CONSTANTIN FIRĂNESCU, transmite din Scoția:

0 importantă reuniune internațională
sub egida UNESCO

Subiectul In discuție Sportul pentru toți

Ieri, la Casa oamenilor de 
știință din Capitală, au în
ceput, sub egida UNESCO, 
lucrările unei importante, 
reuniuni internaționale care 
dezbate problemele legate de 
necesitatea practicării sportu
lui de masă in lume. La 
reuniune participă JULIEN

hoslovacia, DONALD AN
THONY — Anglia și NICU 
ALEXE — România.

Subiectul general pus in 
discuție, „Sportul pentru toți", 
cuprinde cîteva subpunete. 
care constituie de fapt or
dinea de zi a lucrărilor ce 
se vor dezbate timp de două

GLASGOW. 16 (prin te
lefon). — Plecați luni di
mineața — cu avionul, din 
București — ne-au fost 
necesare aproape 14 ore 
pentru a traversa conti
nentul ț; a ajunge în Sco
ția. Firește, timpul efec
tiv de zbor s-a redus doar 
Ia aproximativ 5 ore, dar 
durata călătoriei s-a pre
lungit atit de mult din 
cauza escalelor și a trans- 
bordărilor la care au sur
venit intirzieri de zeci de

de vre- 
Pe ae-

minute, provocate 
mea nefavorabilă, 
roportul din Frankfurt, de 
pildă, unde cădea o pu
ternică ninsoare, am fost 
nevoiți să așteptăm deco
larea spre Londra cu o oră 
mai mult dedt fusese pre
văzut. iar din capitala 
Angliei, avionul care ne-a 
adus la Glasgow, a ple
cat. de asemenea, cu circa 
80 de minute întîrriere

Oboseala și nervozitatea 
create de acest greu și În
delung drum au fost însă 
atenuate, in final, ca ur
mare a primirii cordiale 
ce ni s-a făcut din par
tea gazdelor noastre, re
prezentate prin președin
tele clubului Kilmarnock 
și antrenorul echipei sco
țiene. Numeroși ziariști și 
fotoreporteri au așteptat, 
la rindul lor. pe aeropor
tul din Glasgow, sosirea 
delegației noastre pentru 
a realiza primele inter
viuri și fotografii. Bine
înțeles. cei mai solicitați 
in acest sens au fost an-

Valeriu Neagu, 
și Internaționalii 
Dembrovschi și

trenorul 
precum 
echipei, 
Ghiță.

Spre 
tră. gazdele ne-au scutit 
de a mai parcurge în acea 
seară drumul pînă In lo
calitatea Kilmarnock, asi- 
gurîndu-ne cazarea la un 
hotel din Glasgow, ce 
poartă numele celebrului 
roman „Ivanhoe". De alt
fel. aici vom locui pe tim
pul șederii în Scoția, ur- 
mînd să mergem la Kil
marnock cu autocarul 
leale de aproape 30 km) 
doar pentru ant rename», 
tul de marți seara al 
echipei si pentru jocul de 
miercuri.

Spre deosebire de Glas
gow, care este unul din 
cele mai mari orașe ale 
Marii Britanii. Kilmar
nock are numai 50 000 de 
locuitori. Aici se află se
diul renumitei firme pro
ducătoare de whisky

satisfacția noas-
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< Pregătirea
i pentru viață 
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(Gontinuare tn pag. a 3-a)
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n cititor atent al „Sportului*  
nu se poate să nu fi fost 
frapat ae pledoaria insistentă 
și statornică, făcută tn ultimul 
timp de ziar, pentru trezirea 
interesului public față de

sporturi cu înalta virtuți etice, fizice și 
morale.

Concentrarea atenției In jurul notației 
nu a fost întîmplătoare. Ancheta „De 
ce nu confirmă copiii-minune ?", raidu- 
rile-anchetă în diferite orașe ale țării 
și alte articole au vizat, evident, nu 
numai aspectele specifice performanței 
— cum ar părea la prima vedere —, 
ci însăși și, mai ales, conținutul activi
tății sportive școlare, grija față de 
creșterea copiilor într-un spirit sănătos 
și pregătirea lor pentru viată.

Recent, cîteva evenimente petrecute 
în Franța au avut darul de a ne invita 
din nou la reflectare. Tncepînd din 
acest an se introduce în școlile fran
ceze obligativitatea predării înotului. 
Hotărîrea a fost luată după ce, ia 18 
iulie, s-au înecat în Loara, la Angers, 
19 copii.

Se estimează că în această iarnă, 
numărul de 1 500 000 schiori care au 
fost înregistrați pe pîrtiile franceze, 
dintre care 800 000 elevi ai școlilor de 
schi, va fi considerabil mărit. La Paris 
iau ființă trei școli de box școlar pen
tru copii între 11—16 ani.

FALIZE — Belgia, secretar 
general al Consiliului Inter
național pentru Educație Fi
zică și Sport, și O. W. MIL
LER — Guiana, delegați din 
partea UNESCO. R. BAZEN- 
NERIE — Franța, JANUS 
PIEWCZIEWICZ — Polonia, 
JAROMIR TOMANEK — Ce-

zile : analiza necesității prac
ticării sportului de masă, 
sportul de masă ca parte in
tegrantă a educației globale 
șl permanente, caracterul 
științific al sportului de ma
să, diferite forme de educa
ție fizică și de destindere ale 
omului in timpul liber, lupta

care a adresat un călduros 
salut particlpanților și a urat 
succes lucrărilor ce vor dez
bate o temă atît de importan
tă din viața omului silelor 
noastre.

HANDBAIISTII ROMANI AU ÎNVINS | 
PE CAMPIONII MONDIALI 

CU 20-15 (10-9)
(Citiți amănunta asupra desfășurării acestei 
intilniri, in pag. a 4-a).
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Aseară, la sediul Consiliu
lui Național pentru Educație 
Fizică și Sport, a avut loc o 
ședință festivă consacrată 
aniversării a 50 de ani de la 
constituirea primei organiza
ții cultural-sportive muncito
rești din țara noastră : „Prie
tenii Naturii".

Deschizînd ședința, tov. 
Anghel Alexe, președintele 
C.N.E.F.S., a dat cuvîntul 
unuia din întemeietorii gru
pării „Prietenii Naturii", tov. 
Aurel Kahane, care a evo
cat condițiile în care a luat 
ființă această grupare șl ac
tivitatea desfășurată de ea în

rîndurile muncitorimii sub 
îndrumarea Partidului Comu
nist din România și cu spri
jinul Uniunii Tineretului Co
munist.

în continuare, președintele 
C.N.E.F.S.. a înmînat insigna 
și diploma „Merite în activi
tatea sportivă" unor membri 
ai asociației „Prietenii Natu
rii". In numele celor distinși 
au mulțumit tovarășii O. Pîr- 
vulescu, I. Fruchtman și Șt. 
Voicu.

Participanții la ședința fe
stivă au asistat, în încheiere, 
la o gală de filme sportive.

BULGARIA-ROMÂNIA
LA GIMNASTICA MASCULINA
Sîmbătă și duminică se va 

desfășura la Sofia meciul in
ternațional de gimnastică 
dintre echipele masculine ale 
Bulgariei și României, cu 
exerciții impuse și liber ale
se. Echipa noastră va pără
si Capitala astă-seară, cu tre-

nul, în următoarea compd- 
nență : Petre Mihaiuc, Mir
cea Gheorghiu, Nicolae A- 
chim, Dan Grecu, Ludovic 
Buh, Constantin Bălan. An
trenorul formației, Costache 
Gheorghiu.

Nu cred ca gîndurile mele să 
fie diferite de ale atîtor oameni 
obișnuiți, pe care-i poți întîlni 
oriunde și oricînd. Sînt tehnician 
la una din multele întreprinderi 
ale Capitalei, numele meu e Po
pescu, dar mai bine spuneți-mi 
„omul de pe stradă", ori ionescu, 
ori Jean Claude Killy. De ce 
mi-a venit în minte acest nume? 
Pentru că acum, cînd sînt între 
două vîrste („cam tîrziu“ — ar
spune unii), n-aș mai vrea să
stau în duminicile de iarnă
acasă (nici meciuri nu mai
sînt...) și mai ales pentru că de 
cîteva zile, de cînd a început să 
miroasă a iarnă adevărată, m-am 
închipuit pe munte, la zăpadă și 
aer curat. Fiindcă o săptămînă 
întreagă nu-mi văd capul de 
treburi, m-am convins singur zl- 
'.ele trecute să învăț să schiez, 
după exemplul oferit, de mai 
multe ori. de un bun prie
ten. Așa că, după ce am trecut 
de ce-a fost mai greu, drumul 
de la închipuire la dorință, am 
început să mă gîndesc serios de 
unde să-mi fac rost de cele ne
cesare. X m-a sfătuit și el cu 
ce știa, și a doua zi, am adre
sat o cerere la magazia clubu
lui întreprinderii mele (noi încă

mai avem noroc, dar în altă 
parte nici nu e vorba de așa 
ceva), pentru o pereche de schi
uri și ce-mi mai trebuia. Numai 
că așa diletant cum sînt în spor
tul acesta, tot nu mi-a convenit 
să mă mulțumesc cu niște, cît 
se poate de bine-zis, „doage“, 
urîte, și, mai ales, ■ prăpădite de

HOCHEI, ÎNAINTE OE TOATE
A

Reuniunea de la
reprezentanților

R ri —

București a 
țărilor din 

grupele B și C ale campiona
tului mondial de hochei pe gheață 
— întreceri care se vor desfășura 
anul viitor în România — a pri
lejuit prezența în Capitală, ală
turi de alte distinse personalități _ 
ale universului crasei, și a repre
zentantului hocheiului polonez. 
ROMUALD IZYNSKI. secretar a. 
federației de specialitate din țara

Folosindu-r.e de relacbe-u' pe 
care — între ceasurile, pline de 
impresii, dedicate deopotrivă con
ferinței în sine, cit si vizitelor pro
fesionale în incinta unor obiecti
ve sportive — oaspetele nostru l-a 
avut în scurtul răstimp consu
mat în România, i-am solicitat tui 
Romuald Izynski cîteva cuvinte 
despre hochei, cu adresă specială 
la problemele ce frămintă viața 
contemporană a acestui sport.

Realizat în holul hotelului «Am
basador", la o oră tirzie. cînd și 
cele din urmă lumini ale pati
noarelor bucureștene se vor fi 
stins, interviul cu pricina a găsit 
în secretarul federației poloneze 
de hochei un interlocutor mai mult 
decît amabil :

— Trebuie să ră mărturisesc că 
pînă la a vizita patinoarele de la 
J3 August*  fi ^Floreasca*,  nu pu
ține au fost îndoielile care m-au 
încercat fn ceea ce privește posi
bilitatea tehnici — repet acest eu- 
vint. tehnici — a Bucureștiului de 
a organiza o întrecere de aseme
nea amploare. Erident, a fi gazda 
unor campionate mondiale rep-e- 
~n:ă o onoare, iar cei care au În
credințat această misiune Româ
niei au făcut, dincolo de un gest 
de tndubitabilâ încredere fn capa
citățile de organizatori ale româ
nilor, o probi a recunoașterii pe 
plen intemcf.onal a meritelor ho- 
chetuhti drn țara de— Se punea. 
insă, p-oblema, cel puțin pentru 
mr-.e. daci bucureștenii, 
sportului cu crosa ți 
debbște fn ultimii ani, 
vor putea sa asipure 
coordonatele tehnice im
plicate de desfășurarea

atașați 
pucul- tn-

ț.

nostru cu ROMUALD IZYNSKI, se-

Ovicfiu fOANITOAIA

(Gon ținu are 
fn pag. a <-a)

Meciurile România—R.D. Germană la Poiana Brașov
Echipa națională de hochei 

își continuă programul de pre
gătire pentru C.M. susținind 
joi și vineri două dintre cele 
mai dificile și mai importan
te partide-test, acelea cu for
mația R.D. Germane.

Oaspeții, așteptați azi în Ca
pitală, constituie un team de 
mare valoare, participant in 
grupa A a Campionatului 
mondial și care recent, la tur
neul de la Moscova, a ținut 
onorabil piept formațiilor de 
superclasă ale U.R.S.S. și Ceho
slovaciei.

Jocurile, programate inițial 
la Galați, se vor desfășura la 
Poiana Brașov. Patinoarul gă- 
lățean, in ciuda promisiunilor 
ferme făcute, abia urmează 
să intre in probe tehnologice.

14—fl (4—0. 4—0. 6—0) și 11—2 
(2—1. 3—1, 6—0). Gazdele, după 
cum ne-a declarat conducăto
rul delegației române, C. Tic®, 
au fost cu cîteva clase supe
rioare. Dar despre problemele 
juniorilor hocheiului, mai tîrziu.

VOLEIBALIȘTII 
DE LA RAPID 
ÎNVINGĂTORI

Interviul
cretar al federației poloneze de hochei pe 

gheață

• Cred că totul poate fi gata inlr-o săptămină!
• „Vine apoi a epocă de iubire reciprocă, in 
nu mai contează nimic, nici incomoditatea, nici 
seala..." 9 Echipele României și Poloniei au

șanse de a ciștiga grupa B I

care
obo-
mari

cația fizică este obiect obligatoriu și 
pentru obținerea diplomei de baca
laureat, ultima, t 
ne-ar crea unele rezerve dacă nu am 
fi avizați de conținutul activității și de 
scopul urmărit. Astfel, se f__ 
rări că boxul școlar prezintă __
garanțiile din punct de vedere fizic și 
moral și că valoarea sa educativă este 
deosebită, fiindcă nu se urmărește for
marea de boxeri și nici practicarea 
unui box obișnuit, ci angrenarea co
piilor într-o activitate sportivă a cărei 
finalitate este o dezvoltare fizică ar
monioasă și formarea caracterului, per- 
mițînd disciplinarea si controlarea ten
dințelor agresive întîlnite la mulți copii 
la această vîrstă. Stilul, abilitatea în 
mișcare, tehnica și fair-play-ul sînt cri
teriile după care se apreciază o anga
jare între doi combatanți, cărora li 
s-a permis să urce în ring abia după 
ce au trecut trei etape (un mijloc de 
control al calităților fizice și tehnice). 
Bineînțeles că toată activitatea se des

fășoară la adăpostul unor măsuri de 
securitate speciale (mănuși, căști etc.).

A învăța copiii să înoate, să pati
neze, să lupte sau să schieze, nu în
seamnă a-i expune la accidente, ci a-i 
înarma cu deprinderi viabile, a-i face 
mai îndemînatici și agili, a le stimula 
gîndirea și inteligența, a-i fcce mai 
rezistenți, mai perspicace și mai înțe
legători.

Cu atît mai stranie mi se pare situa
ția ca la munte să mai existe copii 
care nu știu să schieze, iar la Brăila 
și Galați (citind datele unei anchete), 
din 48 000 elevi doar 16 și, respectiv, 
11 la sută din copii știu să înoa’e.

Se impune o acțiune mai largă, des
fășurată pe mai multe fronturi, pentru 
schimbarea acestei mentalități.

Prin măsuri eficiente, dificultățile 
prezente pot fi învinse. Insăsi hotă
rîrea comitetului de părinți de la Școa
la generală nr.
copiii săi să practice înotul, cherriînd pe 
toți părinții din oraș să se alăture 
acestei acțiuni sub îndemnul : „TOTI 
COPIII DIN PLOIEȘTI — ÎNOTĂTORI I4, 
constituie un exemplu demn de urmat. 

Pe cînd răspunsuri la chemare și 
din partea altor școli de pe cuprinsul 
țării, și poate, acum în preajma sezo
nului de iarnă, acțiuni îndreptate și pe 
linia schiului ?

L

itațn și de | 
fac asigu- I 

, , intă toate *
i din punct de vedere fizic și ■ 
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I însăși hota- 
ji de părinți de ia Școa- 
■. 23 din Ploiești, ca toți

ion MATEI

ÎN CAMPIONATUL NAȚIONAL DE TENIS DE MASĂ PE ECHIPE

REZULTATE SCONTATE

Echipa națională de juniori 
a susținut două jocuri la Dres- 
da și Weisswasser cu formația 
similară a R.D. Germane, pier- 
zind la scoruri catastrofale:

Aseară, în sala Giulești, a 
avut loc meciul de volei, 
contind pentru etapa a Xl-a 
a diviziei A 
tre echipele Rapid și Viito
rul Bacău, 
viari, fără 
au învins, in mai puțin de 
40 de minute, formația băcă
uană, care a evoluat sub aș
teptări. Scor 3—0 (8,
pentru Rapid.

Au arbitrat corect : 
culescu și M. Popescu, 
din București.

masculine, din-

Jucătorii fero- 
să strălucească,

4, II

I. Ni- 
ambii

PAVEL PEANA-coresp.

îngheț de frig. Funcționarul, 
amabil, mi-a arătat tot ce avea, 
am găsit ce voiam pe măsura 
mea, m-a mai ajutat și el, dar 
mi-a pus în vedere că, dacă nu 
mă întorc cu schiurile așa cum 
mi le-a dat el, în aceeași stare, 
le voi plăti... ca noi. Complexat 
de neștiința mea, am știut, ime

Spovedania unui posibil schior
Sînt bucureștean și doresc să fac schi, dar...

parcă și bunicul ar fi învățat 
să schieze tot cu ele, și, în plus, 
mii aveam nevoie și de mai 
multe semnături și cine nu știe ce 
înseamnă „niște semnături" ? 
Așa că, am luat tramvaiul pînă 
la Gara de Nord, pînă la maga
zinul unde se împrumută mate
riale sportive. Dau un ban (nici 
prea-prea, nici f oarte-f oarte), 
dar stau... pe schiuri, în echipa
ment complet, fac sport și nu

diat, că schi cu frică n-am să 
învăț niciodată. Apoi, mi-a spus 
tot el. duminica asta mai găsesc 
ce-mi convine. dar duminica 
cealaltă, cererile o să fie m»i 
mari și deci schiurile n-au să 
mi se mai potrivească pe mări
mea mea sau n-au să mai fie 
de loc. în aceste condiții, m-am 
convins că, chiar dacă n-am să 
ajung campion, tot plec din cînd 
în cînd pe munte să fac schi, și

deci trebuie să fac un efort și 
să-mi cumpăr o pereche nouă de 
la magazin. Si iată-mă pe Lips
cani, alături, la „Victoria", apoi 
la „Cabana" lingă Sf. Gheorghe, 
și. in fine, pe ștefan cel Mare. 
Mi-au rămas ochii pe niște schi
uri metalice Kăstle, dar ce-i 
trebuie orbului pușcă cu lunetă 
și mie schiuri cît salariul pe o 
lună ? M-am oprit la cele făcute 
la Reghin, vreo patru mărci — 
Turist. Campion. Olimpic — de 
la 340 la 466 de lei. tocmai bune 
pentru ce visam eu să fac. deși 
parcă aș fi vrut și niște schiuri 
străine, să am de unde alege. 
La chenzină rni-am luat și o pe
reche de bocanci (și aici am 
avut de unde alege, după cali
tate și număr pînă la 426 lei). 
Acum mai am de cumpărat 
niște pantaloni speciali de stofă 
sau supraelastlci : să văd cum o 
să stau cu fondurile și gata, că 
un pulover am și în canadiană 
pot să fac și schi. Am fost cam 
nedumerit să aflu că legăturile

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. a 2-a)

La masa de joc se întrec clujeanul Șerban Doboși (cu fața' la 
Marius Demian

In cea de a doua zl a campio
natelor naționale de tenis de 
masă pe echipe masculine șl fe
minine, găzduite de Sala sportu
rilor Floreasca, s-au Înregistrat 
rezultate normale. Doar In ctteva 
meciuri individuale s-au produs 
unele surprize, care n-au influen
țat însă soarta întîlnlrllor pe 
echipe.

Iată cîteva dintre rezultate : 
echipe masculine : Politehnica 
București — CSM Iași 9—4, (Gh. 
Teodor — Macovel 1—2, N. Ste- 
lian — Apostu 1—2); Progresul 
București — Voința București 
9—3 (Luchlan — Stamatescu 1—2, 
Ovanez — Stamatescu 0—2), CSM 
H Cluj — Comerțul Tg. Mureș

9—5. De menționat, victoriile clu- 
jencel Carmen Crișan In fața Iul 
Szentlvani (2—1) șl Naftali (2—1), 
precum și înfrîngerea lui Szenti- 
vanl, cu 2—1; în fața Iul Bozga. 
CSM I Cluj — Politehnica Timi
șoara 9—1, Progresul București — 
Dinamo Craiova 9—0, Voința Arad 
— Voința Brașov 9—4 (excelent 
s-a comportat brașoveanul M. 
Ancei, care a dispus — pe rînd — 
de Rethi cu 2—0, Covaci 2—1, 
Truppel 2—0). CSM I Cluj — Co
merțul Tg. Mureș 9—1. (In cel 
mai disputat meci maestrul spor
tului Radu Negulescu a dispus 
cu 2—1 de G'b. Naftali după ce 
mureșanul a avut un set și 9—4. 
Experiența fostului campion și-a

obiectiv) și arădeanul 
Foto t A. NEAGU 

spus însă cuvîntul). Voința Arad 
— CSM Iași 9—0, Voința Bucu
rești — Dinamo Craiova 9—2, 
Voința Arad — CSM Iași 9—0. 
Echipe feminine : Voința Arad — 
Comerțul Tg. Mureș 5—2, Rapid 
Brașov — Voința București 5—2, 
Spartac București — Tehnolemn 
Timișoara 5—1, Progresul Bucu
rești — Dinamo Craiova 5—1 (To- 
mescu — V. Babicluc 2—1), Pro
gresul București — Tehnolemn Ti
mișoara 5—0.

întrecerile continuă miercuri, 
dimineața de la ora 8 și după 
amiaza, de la ora 16, în sala Flo
reasca.

Aurel PĂPĂDIE



V-ATIGINDIT LA PRIETENII PATINAJULUI ?
• Pregătiri intense la Brașov 0 Din nou pistă de viteza • Centre 
de inifiere 0 Patinoar artificial care va funcționa la... primăvară

Mult mal Încet ca anul trecut, 
vine totuși lama, anotimpul Între
cerilor tinerești pe luciul ghețll; 
al cobortrilor amețitoare cu să
niuța șl al plimbărilor, adesea 
pline de peripeții și farmec, pe 

> schiuri. Se pare că favoritul tine- 
; retului este, In acest sezon, patl- 
' najul. Motivul ? îndeletnicirea de 

a aluneca pe gheață ne-a ispitit 
pe toți încă din anii copilăriei, 
patinajul avtnd o mare audiență 
la public șl prin faptul că este 
mai accesibil declt hocheiul sau 
schiul. Au oare băieții și fetele, 
a căror prezență se face atlt de 
puternic simțită în ultimii ani pe 
diversele patinoare, toate condi
țiile practicării sportului prefe
rat T Ce bunuri materiale, 
cdneepute anume pentru tinerii 
și vîrstnicii dornici să se rela
xeze alergînd sau desenînd pe 
gheață; au fost puse la dispozi
ția publicului 7 Pe aceste teme 
afn inițiat un raid-anchetă prin 
mal multe orașe ale țării.

*

Primul nostru popas — în Ju
dețul Brașov. Despre condițiile 
ce se oferă Iubitorilor de pati
naj la Brașov șl Poiana ne-am 
interesat la C.J.E.F.S. Brașov.

— Terenurile de tenis ale Com
plexului Olimpia, ne-a informat 
tovarășul Dumitru FURNICA, 
vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
șov, vor fi transformate in 
noare naturale. S-a mărit 
țiul, prin dizlocarea unui 
accidentat, s-au amenajat 
două vestiare, s-a reparat 
țeaua electrică, Iar A.B.S., 
va administra această bază spor
tivă de iarnă, a cumpărat noi 
sortimente de echipament și zeci 
de perechi de patine, pe care 
ie va Închiria publicului. De 
asemenea, terenul de handbal

Bra- 
pati- 
spa- 

teren 
încă 

re- 
care

al clubului Tractorul, cele de 
volei șl baschet din curțile li
ceelor 1, S, I șl Școlii generale 
nr. 10 sînt pregătite ca In mo
mentul cind temperatura va ti 
prielnică să devină patinoare na
turale. Asociația sportivă Me
troul, elubul sporttv Dinamo șl 
alte asociații șl cluburi iți vor 
amenaja terenuri de gheață. 
Așteptăm doar... Înghețul. Fondu
rile pentru Întreținerea patinoa- 
relpr precum și pentru buna 
funcționare a centrelor de Iniție
re, care se vor desehlde în eu- 
rind, au fost mărite cu 25 000 
de lei.

— La . 
versitare. 
Poiana, a existat, . 
de sub teleferic, o pistă de di
mensiuni olimpice, pe care s-au 
desfășurat Întrecerile de patinaj 
viteză. Cum se explică dispari
ția el 7

— Anul acesta va reapare pis
ta de viteză de care vorbeați. 
Pentru lucrările de reamenajare, 
federația de specialitate ne-a sub
venționat cu 15 000 lei. Asociațiile 
ți cluburile cu secții de perfor
manță vor putea dispune de ea 
la deschiderea sezonului.

— Se pare că anul acesta na
tura nu va ține cu Iubitorii 
tlnajulul. Ce le puneți ’ 
poziție pină la venirea 
lui ?

— Patinoarul artificial 
lana șl cel al asociației Petro' 
lui

Jocurile mondiale uni- 
, găzduite în 1951 de 

pe stadionul

cutat s-au pllns de modul cum 
sînt gospodărite cele două pati
noare artificiale, vestiarul de la 
Poiana dispune de spațiu insufi
cient. iar gheața este suprasoli
citată de hocheiștl și patinatorii 
de viteză, chiar și în orele re
zervate publicului, amatorii de 
patinaj fiind „lnghesuiți" de spor
tivii de performanță ca re-și cau
tă loc pentru diferitele exerciții 
tehnice. La Petrolul lipsesc ves
tiarele corespunzătoare. Și Încă 
ceva. Deși fosta scenă de ghea
ță de 150 m p. a fost mărită la 
800 m.p., grație ajutorului acor
dat de conducerea Rafinăriei din 
Brașov, gheața se formează doar 
la zero grade. Curat patinoar... 
artificial !

— Practic, ne spune tov. Va- 
sile MANOIU, președintele aso
ciației Petrolul, patinoarul nu va 
putea funcționa normal declt 
la... primăvară, cele două râ- 
eitoare pe care le-am comandat 
la Uzina Tehnofrig din Cluj vor 
fi gata de abia la sfirșitul 
februarie 17

lunii

din Brașov.

★

★

pa- 
dis-la 

lnghețu-

din Pe

In
tru
două patinoare, ne-am adus a- 
minte că tinerii cu car^e am dlă'

timp ce interlocutorul nos- 
a menționat numele acestor

Deci, cele două 
ficiale reprezintă 
aspectul folosirii 
marele public. De asemenea, se 
simte nevoia măririi numărului 
de cadre tehnice capabile să Ini
țieze tinerii In mersul pe patină, 
în sfirșit, țecțiile de performan
ță ale asociațiilor și cluburilor 
sînt insuficient Înzestrate eu e- 
chipament șl materiale. Așadar, 
există o serie de deficiențe care, 
nelnlăturate urgent, pot dăuna 
amplei acțiuni de atragere a 
amatorilor de patinai Pe tere
nurile de gheață.

patinoare 
o dilemă 
lor de

arth- 
sub 

către

Tr. IOANIȚESCU

■

început promițător POATE
De citva timp, 

trăgătorii români 
luptă să se afir
me intr-o probă 
neabordată de ei 
decît abia de anul

trecut arma cu aer compri
mat 40 focuri în picioare. Și, 
se poate spune, succesul nu 
s-a lăsat prea mult așteptat: 
a dovedit-o medalia de aur 
cucerită de Petre Șandor, la 
campionatele europene desfă
șurate în luna august la Plzen, 
reprezentantul nostru reușind, 
în același timp, să egaleze re
cordul mondial al probei (376 
p) deținut de vest-germanul 
F. Panitz.

Tragerea la țintă cu arma 
cu aer comprimat, 
de peste 15 ani în 
treagă, a devenit 
activitate de mase, 
la fel de tentantă și 
de mare performanță. De alt
fel, proba a fost inclusă în 
programul campionatelor eu
ropene și mondiale, în pre
zent discutîndu-se introduce
rea ei și la Jocurile Olimpice, 
unde ar urma să înlocuiască 
probele grele, cu arme mili
tare.

Arma și pistolul cu aer com
primat sînt accesibile tuturor, 
datorită spațiului redus (10 
metri) și a țintelor mai mici. 
Tragerile pot avea loc atît în 
aer liber, cit și în sală, pe 
un... coridor chiar. In Polonia, 
Cehoslovacia și R.D. Germană, 
marea majoritate a școlilor

practicată 
lumea in- 
o plăcută 
fiind însă 
în sportul

„Cupa României77 ar trebui să se adreseze

în primul rînd juniorilor și școlarilor
Propunerea făcută de ziarul nostru de a se organiza 

„Cupa României" la schi a fost primită eu mult interes de 
cititori. între cei care ne-au seris, pe marginea sugestiei 
noastre, se află și profesorul de educație fizică Constantin 
Săvinescu, directorul Școlii sportive din Piatra Neamț, care 
face citeva interesante propuneri.

Stimate tovarășe redactor, 
Apreciez în mod deosebit 

propunerea făcută de ziarul 
„Sportul" de a reorganiza 
„Cupa României" la schi șl 
ader la propunere, fiind con
vins că este un lucru util. 
Această propunere, aplicată 
în practică de F.R.S.B., va 
produce modificări profunde 
în dezvoltarea schiului și con
secințele se vor vedea în ur
mătorii ani. După părerea 
mea, o astfel de competiție 
ar constitui un excelent sti
mulent, un dinamizator în 
activitatea schiului din țara 
noastră.

I Este necesar, însă, să se ve-

gheze la realizarea unul echi
libru între toate județele ță
rii în care se poate practica 
schiul, adică să se asigure 
participarea schiorilor din 
toată țara. Să nu fie o com
petiție ce interesează numai 
schiorii de pe Valea Prahovei 
și din Brașov.

Nivelul schiorilor din țara 
noastră este diferit : superior 
pe Valea Prahovei și în Bra-' 
șov, mai slab în restul țării.

Consider că această com
petiție ar trebui să se adre
seze în primul rînd juniori
lor și școlarilor, cel puțin în 
primii 2—3 ani, cei de la

Spovedania unui posibil schior

care așteptăm viitoarele per
formanțe.

Aș propune următoarele 
date de desfășurare a con
cursurilor :

10—11 I: „Cupa Predeal"
— la Predeal — în organiza
rea Șc. sp. Predeal.

7—8 II : „Cupa Lacul Ro
șu" — la Lacul Roșu — în 
organizarea Șc. sp. Gheor- 
ghieni șl Șc. sp. P. Neamț.

27 II—1 III : Campionatul 
national de juniori — orga
nizat de F.R.S.B., la Poiana 
Brașov.

5—7 III : Campionatele șco
lare — finale, la Poiana Bra
șov, organizate de F.R.S.B. și 
Ministerul Învățămîntului.

12—13 IV : „Cupa Bucegi"
— la Sinaia — organizată de 
Șc. sp. Sinaia.

19—20 IV : „Cupa F.R.S.B.", 
în Bucegi, organizată de 
F.R.S.B.

Se propun 6 competiții,

din care să fie obligatorie 
participarea la 4 sau 5 (una 
în concursurile de primă
vară).

După cum se vede, aceste 
propuneri de calendar sînt 
destinate juniorilor și școla
rilor, țin cont de obligațiile 
școlare și, bineînțeles, de ca
lendarul F.R.S.B. ‘ ‘
ziarul dv.

în sezonul de 
apropie cred că 
organiza această 
pentru juniori și școlari, cu 
titlu experimental.

Mal este necesar să se ob
țină răspunsul F.R.S.B. la 
propunerea dv, întrucît peste 
citeva zile se vor definitiva 
bugetele școlilor sportive, ale 
asociațiilor și cluburilor 
deci, trebuie să știm ce 
cern.

publicat în

schi ce se 
s-ar putea 

cupă numai

Și, 
fa-

prof. C. SAVINESCU
— Piatra Neamț •

(Urmare din pag. f)

schiurilor se dau separat, că 
sînt și astea pe categorii : 
„Oberhoff» 86 de lei. „Merta" 
176, cu siguranță dublă 185 șl că 
trebuie să alerg după cineva 
care să ml le monteze corect pe 
lemnul schiurilor. Cine 7 Nimeni 
nu mal știa, șl doar amicul x m-g 
îndrumat din nou la Magazinul 
de Împrumuturi de articole spor
tive, singurul atelier din Bucu
rești care face așa ceva șl cu 20 
de lei am rezolvat totul.

Acum aveam tot echipamentul. 
Așteptam, deci, duminica. I.;că 
de joi Îmi făcusem calculele — 
m-am adresat. în calea Victoriei; 
Agenție! O N.T. pentru trans
portul din București pină la pîr- 
tie. Am cerut unei dudui foarte 
simpatice să-mi spună unde să 
mă duc să găsesc o pîrtie acce
sibilă unuia ca mine. începător. 
Ș! dacă, o dată ajuns, va fi ci
neva acolo care. olt de cit, să-mi 
mai îndrume, prin sfat și expli
cații, voința pînă voi învăța ceva. 
M-a privit mal întîl mirată, eu 
nu prea știam de ce, dar. am 
aflat apoi, că O.N.T.-ul, dt e 
el de O.N.T.. nu știa nimic, că 
el mă lasă pe Valea Prahovei, 
că nu are angajați profesori de 
schi, și, deci, du-te omule cu 
bine și cu ceilalți care vor să 
Învețe schi, unde vedeți eu ochii.

Deși puțin cam plouat, ambi
ția nu m-a părăsit, am făcut 
ce-am făcut și acum nu știu 
decît un singur lucru : că sîm- 
bătă la prinz plec din nou 
schi pe munte și " 
acum. ‘ 
schiuri

în 
la

loc de 
vale.- o

stnt sigur 
10 metri 
să fac 20.

la 
câ 
pe

★
Ceea 

lucruri 
le vor

ce 
pe

stntam povestit eu, 
care, nu’ mă îndoiesc, 

întîlni și alții în situații

similare. Activitatea unul on 
modern Iradiază tn mai multe 
domenii; sportul este unul din 
ele, șl cum timpul prețuiește din 
ce In ce mai mult; am împârtă- *" ..... . . - — altor 

însă, 
auzite 
multe 
poate 
multi.

_____ _ tot 
singur atelier

REZULTATE DIN DIVIZIA B
șit această experiență și 
Interesați. Pe aceeași cale; 
părerile mele le-aș dori 
de cel de care depind Încă 
din dificultățile pe eare le 
înt.îlnl oricare dintre cei

Spre exemplu, există In 
Bucureștlul un ' .. _____
unde se pot monta legăturile pe 
schiuri. Dacă acesta este aglome
rat sau pur șl simplu nu știi de 
existenta Iul, atunci cauți un 
particular, ori Încerci singur, 
ceea ce e destul de riscant pen
tru mal tîrziu. Amicul x spunea 
că tn localitățile situate tn raza 
specifică schiului (Brașov. Pre
deal) există asemenea ateliere. 
De ce atunci n-ar putea exista 
și tn București mal multe 7 N-ar 
fi rău, chiar pe lingă magazinele 
specializate tn materiale sportive. 
Mai mult, vînzătorul de la ma
gazin ml-a spus că șuruburile 
(speciale la această montare), 
trebuie păstrate, căci dacă le-ai 
pierdut, (lucru foarte posibil), 
nu se mal găsesc altele și nu-ți 
rămlne declt să cumperi toată 
legătura pentru două-trel șuru
buri. De asemenea, n-ar fi rău 
ca sortimentul de bocanci de 
schi să fie extins în magazine cu 
numere sub 36, pentru copil.

în altă ordine de Idei, O.N.T-ul 
ar putea include, ușor și cu re
zultate bune, In larga sa gamă 
de activități, și excursii speci
ale. pentru învățarea schiului, 
la pîrtll accesibile șl cu profe
sori specialiști angajați, a căror 
remunerație să intre In costul 
global al excursiei. Sau pentru 
cel care-ș! fac concediul tn lo
calitățile de munte, să fie an
gajați permanent profesori de 
schi prezențl pe pîrtie șl car« 
să fie de un real folos adtor 
Iubitori al acestui elegant sport.

ETAPA a IX-a ETAPA a X-a

CE GĂSEȘTE Șl CE NU GĂSEȘTE

Magazine : Lipscani, București, Victoria. Gara de Nord, 
Ștefan cel Mare, Vulturul de mare, Cabana.

Prețuri la schiuri : Kâstle — 1550—1660 lei ; Olimpic — 
466 Iei ; Campion — 415 lei; Turist — 340 lei ; Super, 
copii — 255 lei.

Prețuri la legături : Oberhoff — 85 lei: Izelberg — 95 
lei ; Mesta — 170 lei ; siguranță dublă — 195 lei; securit — 
lipsă.

Prețuri Ia bocanci : 180—190, 234—426 lei ; sub nr. 36
— nu există.

Prețuri la bețe metal aluminiu
— 188 lei ; bambus — 70 lei.

Prețuri Ia pantaloni : stofă — 
aproximativ 500 lei.

Magazine de închiriat: numai la Gara 
pasajul Victoria, dar... fără schiuri.

Prețuri la magazinul
— schiuri-l-bețe pînâ la

5,50 pe zi ;
— bocanci — pînâ la 6 
—• hanorac — pină la 6
— pantaloni — pină la 6 zile 3,50 lei, după
— pulover — pină la 6 zile 4,00 lei, după
— rucsac — pină la 6 zile 1,75 lei, după

Singurul atelier de montat legături : la 
(la magazinul de închiriat), preț 20,30 lei —

100 lei; sticlă fibre

178 lei; supraelastic —

de împrumut:
6 zile — 7 lei pe

de Nord

peste

și tn

6 zile

zile 3,25 lei, după 6 
zile 1,50 lei, după

Zi,

zile 3

de NordGara 
preț universal.

UNDE PETRECEȚI REVELIONUL 1970?
Vă invităm la restaurantele din București

înscrierile pentru reținerea meselor au

început de la data de 10 decembrie a. c.
(3118)

MASCULIN : A.S.A. Sibiu
— Politehnica Brașov 0—3, In
dustria sirmei C. Turzii — 
Universitatea Timișoara 3—1, 
Voința Arad — Universitatea 
Cluj 1—3, Voința B. Mare — 
Silvania Șimleul S. 3—0, Alu
mina Oradea — Metalul Hune
doara 3—2, C.F.R. Cluj — 
C.F.R. Timișoara 0—3, Univer
sitatea Buc. — Electra Buc.
2— 3, Politehnica Iași — I.E.F.S. 
1—3, Constructorul Suceava — 
Medicina Buc. 3—2, Știința Pe
troșani — Aurora Buc. 0—3. 
Farul — Viitorul Săvinești 3—0, 
Vagonul Ploiești — Electro
putere Craiova 3—2.

FEMININ : Spartac Buc. — 
Universitatea Cluj 0—3, Dra
pelul roșu Sibiu — Voința Si
biu 3—1, Voința Brașov — 
Viitorul Bistrița 3—0, Voința 
Zalău — U.T.A. 3—1, Medicina 
Cluj — Medicina Tg, Mureș
3— 0, Constructorul Buc. — Uni
versitatea Iași 3—2, Univer
sitatea Buc. — Politehnica 
Galați 3—0, A.S.E. Buc. — Să
nătatea Tgv. 2—3, Viitorul Buc.
— Progresul Rm. Sărat 1—3, 
Universitatea Craiova — Voin
ța Constanta 3—0

MASCULTN: Politehnica Bra
șov — C.F.R. Timișoara 2—3, 
Silvania Șimleul S. — Alumina 
Oradea 1—3, Universitatea Cluj
— Voința B. Mare 3—0, Uni
versitatea Timișoara — Voința 
Arad 1—3, A.S.A. Sibiu — In
dustria sirmei C. Turzii 1—3, 
Aurora Buc. — Universitatea 
Buc. 3—1, Electra — Vagonul 
Ploiești 3—1, Medicina Buc. — 
Știința Petroșani 3—1, I.E.F.S.
— Electroputere Craiova 3—1, 
Viitorul Săvinești — Construc
torul Suceava 3—1, Politehnica 
Iași — Farul 3—0.

FEMININ : Drapelul roșu 
Sibiu — Spartac Buc. 2—3, Să
nătatea Arad — Medicina Cluj 
3—1, Universitatea Cluj — 
Voința Brașov 3—0, U.T.A. — 
Corvinul Deva 3—2, Voința Si
biu — Medicina Tg. Mureș 2—3, 
Viitorul Bistrița — Voința Za
lău 3—2, Universitatea Cluj — 
A.S.E. Buc. 0—3, Universitatea 
Iași — Universitatea Buc. 3—1, 
Universitatea Craiova — Con
structorul Buc. 3—1, Sănătatea 
Tgv. — Viitorul Buc. 3—2.

sînt dotate cu aceste arme șl 
instalații, organizîndu-se com
petiții la care participă sute 
de mii de elevi și studenți. în 
R. F. a Germaniei, peste 
3 000 000 de pasionați de toate 
vîrstele, s-au întrecut în pro
bele de armă și pistol cu aer 
comprimat, pentru obținerea 
insignei olimpice — Munchen 
1972.

La noi, prima competiție cu 
caracter republican s-a orga
nizat în luna octombrie a a- 
cestui an. la ea participînd un 
mare număr de juniori și se
niori. Concursul a prilejuit și 
afirmarea trăgătoarei Maria
na Borcea, care a obținut un 
rezultat cu un punct superior 
recordului mondial de seniori.

Din punct de vedere tehnic- 
organizatoric, au existat unele 
greutăți legate de faptul că 
poligonul nu dispunea decît 
de trei instalații specifice și 
acestea importate. Dificultățile 
au putut fi însă învinse apoi, 
muncitorii și tehnicienii 
I.E.A.B.S. reușind să constru
iască primul prototip de insta
lație mecanică de linii de tra
gere pentru arme și pistoale 
cu aer comprimat

Existența unor astfel de in
stalații pe poligoanele asocia
țiilor și cluburilor sportive va 
duce, desigur, la atragerea u- 
nui număr și mai mare de ti
neri, doritori să se 
sau să se afirme in 
probă.

Federația română 
avînd, bineînțeles, 
C.N.E.FK, trebuie să partici
pe în mod activ la lărgirea 
activității tirului cu arme și 
pistoale cu aer comprimat, 
preocupîndu-se ca, din inven
tarul poligoanelor să nu lip
sească țintele mișcătoare și 
fixe, de dimensiuni reduse 
(mistreț — cerb — vulpe etc), 
după programul U.I.T.

Prin organizarea unor stan
duri de tir în conformitate cu 
tehnica modernă, tinerii și 
vîrstnicii vor fi chemați mai 
des pe poligon, unde vor des
fășura o activitate recreativă, 
la început, făcînd apoi pași pe 
drumul performanței.

DE AICI Înainte

recreeze 
această

de tir. 
sprijinul

prof. Gavrilâ BARANI
secretar general al F. R. Tir

Elita gimnasticii feminine, căci 
despre ea voi vorbi tn acest ar
ticol, s-a prezentat la Timișoara, 
la „Cupa federației" șl la finala 
campionatului Individual pentru 
maestre, așa cum de multă 
vreme o așteptam și este păcat 
că la acest moment de răscruce 
n-au fost destul martori oculari.

In sfirșit, după ani de zile, 
lupta pentru titlul de campioa
nă a angrenat un număr sporit 
de gimnaste bine pregătite, ridi- 
eind valoarea tehnică a con
cursului la un nivel de la care 
se poate discuta despre apariția 
unei noi formații a echipei na
ționale. capabilă să aducă revi
rimentul gimnasticii noastre fe
minine pe plan mondial.

Campioanele anilor treeuțl șl 
componentele de bază ale lotu
lui au trebuit să lupte din greu 
pentru obținerea unor locuri 
fruntașe, datorită replicii dtrze 
date de reprezentantele genera
ției foarte tinere, care au fost 
egale maestrelor Iar pe alocuri 
chiar mal bune.

Acest suflu nou In gimnastică 
a dat un piu» de spectaculozita
te și tensiune recentului campio
nat, transformind întrecerea in
tr-un recital artistic-sportiv de 
calitate eu mai multe prim-so
liste declt numărul titlurilor puse 
In joc.

In această situație, obținerea 
Intiietățil în clasament nu s-a 
mai dat. ca In anii trecuți. doar 
intre maestrele sportului și com
ponentele lotului. De data aceas
ta. In primele rinduri ale clasa
mentului, au apărut nume care 
In curind vor avea rezonanță 
din ce In ce mal mare chiar și 
In concursuri internaționale.

Noile campioane din acest an 
merita toate felicitările nu nu
mai pentru faptul câ au ciștigat

Calendarul sportiv al școlii
intre împlinire și expectativă

Rai d-a nchef ă
Șeollle Capitalei (centru școlar 

de primă mărime al lnvățămln- 
tulul nostru) nu puteau fi cco 
lite tn cadrul anchetei noastre, 
cunoselndu-se deja rezultatele 
meritorii obținute de multe din
tre ele In domeniul edueației 
fizice șl sportului școlar.

tn rindul acestora se numără 
șl liceele „Gheorghe Șincal" 
„Mlhal Viteazu", școli cu 
mare număr de elevi și cu o 
gată activitate sportivă.

ACOLO UNDE ESTE 
PASIUNE...

prin cit ev a centre școlare
facă

si 
un 
bo-

.Gh.Reprezentanții Liceului 
$incai“ sînt binecunoscuți. dato 
rită rezultatelor bune obținute 
în întrecerile sportive la care au 
participat. Amănunte despre me
todele utilizate pentru asigurarea 
unei activități competitionale 
care să angreneze masa elevilor 
am căutat să aflăm de la prof. 
V. TIBACU. vechi dascăl al edu
cației fizice.

• Care sînt disciplinele 
sportive prevăzute în calen
darul școlii dumneavoastră ?

— Tinînd seama de baza ma
terială. de preferințele elevilor, 
de tradiție, am organizat între
ceri la volei, baschet, handbal, 
șah. pentru băieți și fete.

• Cura ați planificat aceste 
întreceri, pentru a exista o 
bună corelare între condițiile 
materiale și numărul parti- 
cipanților ?

— In primul rînd, o precizare: 
fiecare clasă (și sînt 36 în to
tal), participă în competiție, deci 
avem angrenați în întreceri pe 
aproape toți elevii liceului. Exis
tența terenurilor din curtea 
școlii și a sălii facilitează 
pectarea programului ce 
propunem. Avînd 
însă că, pe timp 
spațiul sălii devine 
pentru toate acțiunile prevăzute 
a se desfășura aici, noi am or
ganizat întrecerile sistem elimi
natoriu. Am aiuns la concluzia, 
ținînd seama de experiența tre
cută, eă acest sistem de desfă
șurare este cel 
specificului școlii 
fapt, în această 
că fiecare școală 
găsească formele

res-
ni-1 

în vedere 
nefavorabil, 

insuficient

mai 
noastre, 

direcție.
ar trebui 
specifice

adecvat
De 

cred 
să 

con-

dițiilor existente și să nu 
apel la idei... importate.

• In afara disciplinelor 
menționate, spre ce altceva 
v-ațl îndreptat atenția ?

— Am inițiat un concurs de 
gimnastică de Înviorare, cu 12 
exerciții impuse, la care parti
cipă toți elevii, urmînd ca fie
care clasă să-șl selecționeze pe 
cei mai buni 8. care să se pre
zinte la faza finală pe școală, 
pentru desemnarea cîștlgătoarel. 
De asemenea, am organizat

iWWXWWWWWWWWWWWWWWWWAWWWWWW

BUCUREȘTI

„Zilele atletismului"; de la 
velul clasei, la cel al școlii, 
trecerile fiecărei zile purtînd 
mele probei respective. Iar 
vacanțe, turneele-fulger au 
venit tradiționale.

• Cum este asigurați
drumarea de specialitate 7

— și aici - trebuie să pornim 
de la condițiile specifice scolii 
noastre. Avînd angrenate in 
competițiile școlare de nivel re
publican 7 echipe, am hotărlt ca 
3 din membrii catedrei de edu
cație fizică să se ocupe de spor
tul de performanță, iar ceilalți 
2 de sportul de masă. Deci, 
neexistlnd o suprapunere de sar
cini. munca se poate desfășura 
cu ’ ............ ...

nl- 
în- 

nu- 
în 

de
tn-

mal multă eficacitate.
o Credeți că organizarea 
unor Întreceri pe școală, in- 
cepînd de la nivelul clasei, 
sînt utile ?

— In această perioadă, cind ten
dința spre sedentarism este evi
dentă, 
elevilor 
verselor 
mi se pare deosebit de 
portantă. Societatea noastră are 
nevoie nu numai de oameni 
bine pregătiți intelectual, ci și 
de oameni sănătoși. Și mișcarea 
fizică este o metodă sigură de 
păstrare a sănătății.

prlma parte a Întrecerilor spor
tive programate tn cadrul cam
pionatului intern dotat cu trofeul 
„Cupa Liceului ‘ '
Campionatul, 
ediție, se ‘ 
gulament 
sibilitatea 
participe 
dindu-se, 
lor, un
echipei mal tinere. De asemenea, 
regulamentul campionatului pre
vede obligativitatea ca fiecare 
clasă să se prezinte la start cu 
patru echipe de volei, baschet, 
handbal și atletism.

După desfășurarea meciurilor 
inter-clase se desemnează, pe 
baza unul punctaj special, cele 
cinci echipe finaliste. Ultimul 
act al competiției H constituie 
decernarea tricourilor de cam
pioni al școlii, precum și tn- 
minarea cupei, pe care se gra
vează „numele" clasei Învingă
toare.

Conduși de prof. Mihai Pe
trescu, director-adjunct, am vizi
tat baza sportivă a școlii : am 
văzut colțul In care se află vi
trina cu programul competițlo- 
nal. vitrina cu trofee, unde 
există și Cupa liceului ce va fl 
decernată la sfirșitul anului ; 
am ascultat — fără voia cuiva 
— una din emisiunile stației de 
radio a școlii, care a acordat un 
spațiu larg manifestărilor spor
tive. La toate acestea 
adaugă și posibilitatea 
două ori pe săptămlnâ 

la 
să

Mihaî Viteazu-.
. aflat la a șase*  

desfășoară după un re- 
propriu. care dă po- 
tuturor claselor să 

cu șanse egale, acor- 
la începutul meciuri- 

handicap substanțial

angrenare^ tuturor
în practicarea di- 

disci pline sportive
....................................  im-

..Șl ACOLO UNDE EXISTA 
ORGANIZARE

Liceul „Mihai Viteazu» încheie, 
o dată cu primul trimestru, șl

se mai 
ca i de 
sălile de 
dispoziția 

practice 
profesorilor 
gimnastică, 

baschet. Or- 
simultane de 

șah în compania unor maeștri 
a cunoscut 

două astfel de întreceri cu par
ticiparea a peste 50 de șahiști 
din rîndul elevilor) este o ac
țiune ce se bucură de mult in
teres la această școală.

★
Activitatea bogată care 

fășoară în aceste două 
bucurestene. pasiunea . __ _
și profesorilor este răsplătită din 
plin de rezultatele obținute.

Em. FANTANEANU
A. TAUTU

sport să fie puse 
elevilor, care vor 
sub supravegherea 
diferite sporturi : 
haltere, culturism, 
ganizarea unor
(trimestrul acesta

se des- 
lieee 

elevilor

Era și la noi, cu ani în 
urmă, un obicei bun. în des- 

reuniunilor oficiale 
spectatorii aveau 

prilejul să vizioneze 2—3 me
ciuri între copil. Era o plă
cere să-l vezi pe boxerii de-o 
șchioapă, cu mănușile lor 
mari, cum încercau să punc
teze o 
eut la 
tacolul 
boxeri 
spectacole pregăteau „atmo
sfera" înaintea partidelor ce 
urmau să se desfășoare între 
echipele de seniori. De cele 
mai multe ori, arbitrul din 
ring, care era și judecător 
unic, dicta „meci nul" și 
toată lumea era mulțumită. 
Pe de altă parte, meciurile 
dintre copii aveau menirea 
de a-i familiariza pe puști 
cu spectatorii, cu atmosfera 
trepidantă din arenă, astfel 
că, de Ia o gală la alta, co
piii boxau mal degajat, mai 
siguri de el.

în țări în care boxul se 
află la loc de mare cinste 
(U.R.S.S., Polonia, R.D. Ger
mană, Italia, R. F. a Ger
maniei etc.), asemenea obi
ceiuri stimulatoare pentru co
pii se practică și azi. Mulți 
dintre actualii campioni pro
vin din rîndul micuților care 
și-au 
lărie 
ment.

Din

chiderea 
de box,

directă sau un uper- 
bărbie. Deseori, spec- 

oferit de micuții 
era delicios. Aceste

trăit o parte 
în sala de

din copi- 
antrena-

noi s-a 
acest sistem. De 
în sălile de an- 
vin șl. în prezent 
copii, l-am văzut

păcate, la 
abandonat 
ce oare ? 
trenament 
numeroși
studiindu-și cu atenjie miș
cările in oglindă, lovind cu 
sete sacul cu nisip sau tră- 
gînd cu ochiul la cei mari. 
Acești copii (sub 15 ani), 
care nu pot fi programați în

cl, mal ales, pentru că victo
ria lor s-a datorat prezentării 
unor exerciții excepționale, exer
ciții valoroase, riscante, specta
culoase, la nivelul cerințelor in
ternaționale.

Campioana absolută, Elena 
Ceampelea, revine tn actualitate 
după o serie de eșecuri care 
ne-au determinat să ne gîndlm 
la ea uneori cu păcat, dar de 
mai multe ori justificat de ne
îngăduitor. Se vede treaba că 
timpul care a trecut l-a dat Llel 
un plus de Înțelepciune, ceea ce 
a dus-o la luarea unei hotărlrl 
care s-o reabiliteze față de ea 
Însăși, față de adversare și față 
de toți acei care o așteptăm ca 
pe o adevărată campioană.

In condițiile recentului cam
pionat, victoria Elenei ceampe
lea este cu atlt mai valoroasă, 
cu dt a fost obținută In compa
nia unor adversare cu nimic 
mai prejos declt ea. Surplusul 
de maturitate și experiența com- 
petitlonală au dat campioanei mai 
multă stăplnire de sine spre 
deosebire de tinerele sale adver
sare care au ratat -copilărește" 
tocmai dnd erau mal aproape 
de victorie.

In concursul rezervat prime
lor șase la fiecare aparat. Ele
na Ceampelea șl-a 
adevărata valoare mai ales 
exercițiul liber ales de la 
Exercițiul prezentat de ea a : 
singurul din tot concursul care 
ridicat la nivelul perfecțiunii 
solute tn ceea ce privește 
terpretarea artistică. Egala 
încoronată a Llei la sol 
fără îndoială, Felicia 
care, bine îndrumată In alegerea 
fondului muzical șl a compozi
ției exercițiului, poate spera șl 
realiza mal mult declt la acest 
campionat.

Bineînțeles că lista evidenția
telor poate fi continuată cu încă 
multe nume cunoscute sau mal 
puțin cunoscute, dar spațiul re- 
strins mă obligă să renunț la 
enumerarea nominală In favoarea

■etarea

demonstrat 
mai ales la 

sol. 
fost 

i s-a 
ab- 
in- 
ne- 

este, 
Dornea

meciuri oficiale, cu Tnlză, tn- 
tructt regulamentul interzice 
participarea lor la competi
ții, repetă luni de zile la 
sală aceleași mișcări, ace
leași acțiuni, ajungind după 
un timp să-și automatizeze 
destul de bine procedeele teh
nice. El doresc cu ardoare 
să urce scările ringului, să 
arate spectatorilor, antreno
rilor și mai ales colegilor lor 
de școală ceea ce au învă
țat. Poate că dorința lor 
fierbinte va putea fi reali
zată dacă se va găsi cineva 
care să ia Inițiativa să-și 
asume responsabilitatea orga
nizării unor gale unde să 
evolueze și miniboxerl. Poate 
că de aci înainte...

Romeo CALARAȘANU

la î

„11“ Timișoara 64-90
BRAȘOV, 16 (prin telefon). 

Jucînd în cadrul diviziei A, 
echipa masculină de baschet 
Politehnica Brașov a cedat 
în fața formației Universita
tea Timișoara cu scorul de 
64—90 (32—36). Localnicii au 
resimțit efortul depus la me
ciul de duminică, comițînd 
multe greșeli de tehnică. Ti
mișorenii au făcut o partidă 
foarte bună, impresionînd 
prin organizarea exemplară 
a jocului. Au înscris: Dikay 
24, A. Iliescu 13, Deaky 12, 
Bobancu 6, Anghel 4, Bădes- 
cu 3, Dimache 2 pentru Po
litehnica, respectiv Viciu 30, 
Ionescu 22, Cîmpeanu 18, Ca- 
loș 12, Chirluță 8. Au arbi-> 
trat bine V. Kadar și B.' 
Koos.

C. GRUIA-coresp.

unor observații personale cu ca
racter general :

1. Apariția șl conturarea vizi*  
bilă a unei școli noi concretizată 
de reprezentantele Liceului de 
gimnastică din Orașul Gh. Gheor- 
ghlu-Dej, prezente !n primele 
rinduri la toate aparatele.

2. Aspectul estetic al gimnas
telor s-a îmbunătățit simțitor*  
ceea ce înseamnă că selecția nu 
s-a rezumat 
nică.

numai la latura teh-

unu! Iot numeros 
de perspectivă asl- 

un 
as-

3. Apariția 
de gimnaste _. . 
gură schimbul de mllne la 
nivel superior titularelor de 
tăzl.

Acum putem, tn sfirșit, să 
ganizăm concursuri șl In Bucu
rești. Acum putem lansa invita
ții fără emoție și grijă că nu 
vom putea oferi un spectacol de 
calitate. Acum însă avem 
voie șt de acel stimulent indis
pensabili numit popularizare, 
care să redeștepte Interesul spec
tatorilor care cu ani In urmă 
făceau ca sala Floreasca să fie 
nelncăpătoare. Interesul acelor 
prieteni al gimnasticii care au 
fost 
nostru moral 
concursuri.

Gimnastica

ani de-a
In

or-

ne-

rîndul sprijinul 
cele mal grele

a
mul redresării mal sigur ca 
cind. Pașii care-i face acum Sîfit 
frumoși chiar dacă unele „potic
neli*  se mal fac vizibile pe Ici 
pe colo. Despre acestea din urmă 
voi vorbi cu alt prilej, cu sincera 
Intenție de a le scoate In evi
dență inutilitatea șl ca oricare 
lucru Inutil să le Îndepărtam 
înainte de a le da răgazul să se 
statornicească în Idee șl In de
prindere.

pornit pe dru- 
nid-

Elena LEUȘTEANU



ROBERT COSMOC, 
ANTRENOR PRINCIPAL 

LA FARUL
în ședința de analiză a acti

vității din turul campionatului 
diviziei naționale A, ținută a- 
seară, Biroul secției de fotbal 
Farul Constanța a aprobat ce
rerea repetată a lui Bazil Ma
rian, motivată de chestiuni fa
miliale, ca incepind cu data 
de 16 decembrie să nu mai 
funcționeze ca antrenor prin
cipal al echipei divizionare A.

în locul lui Bazil Marian a 
fost numit ca antrenor prin
cipal Robert Cosmoc.

Pe „tabla de șah" a fotbalului divizionar A-
piese de cotitură, pe alb și piese tactice 

neglijate, pe negru
/ DE CE NU FOLOSIM 
TOATA LĂȚIMEA TERE
NULUI LA ACȚIUNILE 

DE ATAC
Mă refeream în filialul ar

ticolului anterior la unele 
neglijențe tactice.

Cu „bilă neagră" se înscrie, 
în acest sens, chiar Rapid 
București care, deși își or
ganizează bine jocul apără
rii și destul de atent jocul 
de construcție la mijlocul te
renului, dS aici spre poarta 
adversă joacă — nu prea rar 
— numai pe „sfertul de te
ren" din partea dreaptă. 
Joacă deci, practic, fără ex
tremă stingă, pentru că in
diferent cine este pus în for
mație : Codreanu, Petreanu, 
Straț (cam dese 
schimbări !), ma
nevrele acestora 
sînt îndreptate în 
acțiunile defen
sive pe post de 
mijlocaș, iar în 
acțiunile ofensi
ve, spre centru 
sau chiar spre extremă 
dreaptă. Judecind după con
cepția modernă că înain
tașii nu sînt legați de pos
turi și că trebuie să se de- 
marce permanent și simul
tan, nu putem condamna pe 
jucătorii „extremă stingă" ai 
Rapidului și ai altor echipe 
care joacă la fel, dar: de 
ce nu ajunge un alt atacant 
(tot prin demarcări simulta
ne) pe post de extremă stin
gă ? De ce nu încearcă să 
avanseze pe această „fîșie" 
de teren un mijlocaș sau un 
fundaș lateral sting ? Și, în 
sfîrșit, de ce să nu fie folo
sită toată lățimea terenului 
In desfășurarea acțiunilor de 

jatac, știind că acesta este 
!un principiu de bază care fa
vorizează mărirea distanței 
■dintre apărători și creează 
culoare mai largi, prin care 
•șă se pătrundă spre poarta 
adversă ?

Răspunsuri la aceste fntre- 
ițări sînt multe,, dar după 
‘eum la notările pozitive „a 
fost bun antrenamentul”, la 
notările negative tot antre
namentul... fiindcă nu a fost 
complet și nici suficient în
drumat de antrenorii acestor 
^echipe.
ATAC FRONTAL CU ORICE 

PREȚ
Jucătorii noștri uită că ac

țiunile pregătite au, uneori,

Georgescu și Troacă (In tricouri cu dungi) 1st fac din plin 
simțită prezența sub coșul advers Foto : TH. MACARSCH1

SĂ DISCUTĂM DESPRE UNELE 
PROBLEME ALE CAMPIONATELOR

FOȘTII JUNIORI, ACTUALII 
SENIORI

Tot mai des, și cu vigoare din 
ce în ce mai mare, vedem evo- 
luînd în echipele divizionare bas
chetbalist! pe care nu de mult îi 
remarcam în rîndul formațiilor 
participante la campionatele de 
juniori. Dorin Dumitru, Pîrșu, 
Moisin, Gh. Roman la I.E.F.S.. 
Jtîndunel Martinescu, Ganea la 
Politehnica Galați, Georgescu, Po
pa, Troacă la Politehnica Bucu
rești și mulți alții aduc basche
tului noștr i acel elan, sporul de 
prospețime de care se simte ne- 
Voia dam de multă vreme. Este o

CONSTELAȚIA mexicană

3. URUGUAY'.campioana mondială din 1930 
si 1950 va fi marele out sider in 1970?

mai multe șanse de izbîndă, 
în orice parte a terenului 
s-ar afla. Ei „socotesc" însă 
că e mai util să „arunce" 
mingea cît mai aproape de 
poarta adversă, bineînțeles 
pe sus, ca să poată depăși 
„pădurea de jucători". O 
parte din public este satis
făcută, fiindcă echipa favo
rită atacă „furibund", iar 
mingea se află la mare dis
tanță de poarta ei. Și astfel, 
minutele se scurg, portarul și 
fundașii centrali adverși se 
remarcă permanent (fiindcă 
în general sînt înalți și, în 
plus, mingea le vine ca „pe 
tavă"), urmează consemnarea 
pseudo-ocaziilor ratate, invo
carea ghinionului și neînțe

Tur de orizont Ia sfirșitul sezonului 
de toamnă

legerea realistă a inefica
cității.

Unii specialiști (sau numai 
presupuși) regretă că nu au 
în echipă un „buldozer", sau 
un „cap de pod", un înain
taș cu calități de „bombă ato
mică", cu ajutorul cărora să 
„spargă zidul" sau să „dă- 
rîme fortificațiile".

Eterna încurajare din tri
bune : „înainte !", sau „în 
adîncime !“, este înțeleasă 
greșit la unele echipe. Ba, 
mai mult, unii cred că și la 
fotbal „drumul cel mai scurt 
între două puncte este linia 
dreaptă". Părerea noastră 
este că dacă ai în față un 
adversar, pasa în adîncime 
trebuie dată în așa fel ca 
să-l ocolească, șl mijloace în 
acest sens sînt multe și bine
cunoscute. Dar ca să trans
miți mingea în adîncime, 
cînd ai în față apărări aglo
merate, manevrele tactice 
trebuie axate pe diagonală 
sau pe marginile terenului, 
creîndu-se învăluirea apărării 
și punerea ei pe picior gre
șit, prin mutarea centrului 
de greutate al acesteia. Con
siderăm că este mai utilă o 
centrare între grupul de apă
rători și portar sau o centra
re înapoi. Acestea sînt oca
zii adevărate de gol si nu 
eternele dueluri aerierft, din

adevărată plăcere să vezi team- 
uriie în care infuzia de tineret s-a 
făcut mâi pregnantă în ultima 
•vreme (este drept, în unele locuri 
de nevoie, prin plecarea unor 
foști titulari), în care elemente 
talentate, cu reale perspective, au 
posibilitatea să joace în compania 
sau împotriva unor baschetbaliști 
mai experimentați, de la care nu 
au decît de învățat. Cu atît mai 
supărătoare apare prezența pe... 
banca rezervelor a unor proaspeți 
„absolvenți" ai junioratului. Ocze- 
lak, Magoș (la Steaua)- Bradu (la 
Dinamo), tineri încă prea fragezi 
pentru a evolua într-o formație 
pretendentă la titlu, stau meciuri 

De ce ? 
Pentru

Cauzele 
Iul cum

care nu au de eîștigat decît 
apărările.

Surprinzător, dar la unele 
jocuri, echipe fruntașe din 
fotbalul nostru au adoptat 
această concepție notată cu 
negru și, bineînțeles, rezulta
tul favorabil nu le-a surîs.

Așa a procedat U.T.A. în 
jocurile acasă împotriva lui 
Dinamo Bacău și a Rapidu
lui, sau A.S.A. Tg. Mureș 
contra „U“ Cluj și Crișul, 
sau Universitatea Craiova în 
jocul cu F. C. Argeș, și multe 
altele.

CITE UN SINGUR „OM 
DE GOL"

ă ceilalți jucători 
se pregătesc mai 
puțin, pentru că 
ei consideră că 
salvatorul echi
pei este x sau y 
și deci ei se in- 
stitue în „crea
tori" și cu asta... 
basta.
reale provin din 
se fac pregătirile 

pentru finalizare, ocolindu-se 
condițiile de dificultate (cu 
adversar, din unghiuri dife
rite, cu repetări numeroase 
etc.).

Lipsa de pregătire atrage 
după sine psihoza nefavora
bilă. Apare imaginea even
tualei ratări șl a urmărilor 
sale (reproșuri, acuze) si 
atunci — firesc — lipsa de 
antrenament în finalizare, 
lipsa de răspundere și... în 
final, lipsa de realizatori.

Așa se explică că Dinamo 
București „trăiește" prin go
lurile lui Dumitrache, Uni
versitatea Craiova prin Oble- 
menco, Rapid prin Neagu, 
Jiul prin Peronescu, F. C. 
Argeș prin Dobrin, sau, ex
cepții rarissime, Steaua prin 
Tătaru și Voir.ea și Dinamo 
Bacău prin Daniel Ene și 
DembrovschL

Completăm că „omul de 
gol* * poate fi accidentat sau 
lipsit de formă, sau că echi
pa adversă reușește prin 
marcaj „umbră* , sau dubla
re 1*  marcaj strict, să-l ani
hileze. Exemplificfnd doar 
prin jocurile: Politehnica 
Iași — Dinamo București (pri
vind tratamentul aplicat lui 
Dumitrache) sau Universita
tea Craiova — Steaua (după 
8—0 la București cu Dinamo 
Bacău, dnd Voinea—Tătaru 
II au fost lisați să zburde '!), 
credem că argumentele pol 
constitui un semnal de alar
mă pentru acele echipe ca- 
re-și bazează eficacitatea nu
mai pe ața-zisul „om de gol".

Specialiștii sud-americani 
afirmă că în cazul în care 
actuala ediție a C.M. va în
semna un triumf al tehnicii 
asupra forței, atunci fotba
lul Uruguayan ar urma să 
joace un rol important In 
ultimul act al marii compe
tiții. Cel puțin așa se speră 
în țara care a găzduit prima 
ediție a „mondialelor".

Nițescu, E. Vlâieuleseu, I. Rit
ter, A. Bentu (4,50), N. Rșirtea 
(4,40), S. Mureșan (4,25), Gr. 
Bîrsan. N. Cursaru (4,20), A. Ră- 
dulescu. Z. Drăghici (4).
• Arbitrii care au Condus 

doar cîte un joc au fost notați: 
Ilig Drăghici cu 5 stele, Pop Ga- 
vrilă șl I. Boroș — 4. V. Topan, 
C. Dinulescu și Gh. Vasilescu — 
3, A. Macovei — 2 si I. Opriți 
— 1 1

a Cel mal mare număr de 
stele primite de arbitri s-a înre
gistrat în etapa a xiv-a : 38. în 
această etapă, arbitrii C. Petrea, 
Gr. Bîrsan. A. Bentu. E. Vlaicu- 
lescu, Șt. Birăescu, Gh. PopoviCi 
și v. Dumitrescu au primit cit* 
5 stele și Al. Alexe 3.

rile cuprinse în programul 
concursului Pronosport nr. 51 
din 21 decembrie 1969 : 
I. Bari — Cagliari, II. Bo
logna — Torino, III. Juven
tus — Lazio, TV. Lanerossi — 
Brescia, V. Milan — Fioren
tina, VI. Napoli — Interna- 
2ionale, VII. Roma — Pa
lermo, VIII. Verona — Samp- 
doria, IX. Cesena — Cata
nia, X. Como — Reggiana, 
XI. Livorno — Mantova, XII. 
Modena — Pisa, XIII. Rfeg- 
gina — Varese.

• Tragerea concursului 
Pronoexpres de astăzi va 
avea loc în București în' sa
la Clubului Finanțe-Bănci 
din str. Doamnei nr. 2, cu 
începere de la ora 19,00.

Tragerea va fi radiodifu
zată.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 50 DIN 

14 DECEMBRIE 1969

Categoria I (11 rezultate) 3 
6,7 vgriante a 12.604 lei ;

Categoria a II-a (10 rezul
tate) : 105,4 variante a 961 
lei ;

Categoria a IlI-a (9 rezul
tate) a 739,9 variante a 205 
lei.

★
Au mai fost și alte puncte 

negre, dar scopul acestui ar
ticol nu este o contabilizare 
a lor. Ne-am propus să re
levăm că. deși jocul multor 
formații din prima categorie 
a devenit mai elastic, mai 
conturat, conform personali
tății jucătorilor și concepții
lor tactice ale antrenorilor, 
s-au constatat și unele supra
licitări ale personalității în 
dauna efortului colectiv. Iar 
folosirea unilaterală și ste
reotipă a unei singure idei 
tactice se transformă, cu 
timpul, în opusul său, de
venind din armă eficace un 
balast.

Vintilă MARDARESCU 
antrenor federal

întreg! șl privesc eum foștii lor 
adversar, direcți (pe vremea c^nci 
erau juniori) JOACA SI PROGRE
SEAZĂ. Pentru câ a juca, înseam
nă a progresa. A sta pe banca 
rezervelor, înseamnă a fi condam
nat dacă nu la plafonare, cel pu
țin la o Intîraiere a realizlrii de
pline ca sportiv. Este drept, e o 
mîndrie să tfaci parte dintr-o echi
pă ca Dinamo sau Steaua. Dar 
unde este dorința de a te face 
cu adevărat util, de a urca efec
tiv fi rapid spre vîrful piramidei T

CE SPUN CLASAMENTELE T
Similitudinea dintre clasamentele 

clasice ale diviziei A și cele ale 
trofeelor oferite de redacția zia
rului nostru $1 de antrendrul Si
gismund Farencz este izbitoare. 
Chiar dacă ierarhia nu este res
pectată întocmai, grupele valorice 
sînt alcătuite aproape identic. 
Ceea ce înseamnă că, indiferent 
de formulă, criterii etc., valorile 
rămin aceleași, fie că este vorba 
de fruntașe, fie că aste vorba de 
deținătoarele locurilor mai puțin 
onorabile. Semnificativ este. însă, 
faptul eă majoritatea formațiilor 
participante la principala dispută 
internă manifestă un vădit inte
res pertru a se clasa cît mai on o- 

rabil, dacă nu chiar pentru a cu
ceri cele două trofee. Din păcate, 
posibilitățile uno’r echipe sînt 
foarte reduse și rezultatele, pe 
ltngă că le coboară în .clasament 
le dezvăluie defecțiuni*  grave în 
pregătire. Ne referim, îndeosebi, 
la aruncările libere, pe care toți 
antrenorii le consideră determi
nante (uneori) în obținerea unul 
rezultat favorabil, dar majorita
tea dovedesc că și-au însușit doar 
partea „teoretică" a problemei, 
cea practică fiind încă o perspec
tivă. Sau, poate, sint și alte mo
tive ca, de pildă, transformările 
radicale petrecute îp sinul unei 
echipe, ceea ce firește, coboai i

• Urmașii lui Varela și Sthiaffine slut jucători da cerii 
valoare*Marea  speranță—alaturi de Brazilia—a wportenlor 
sud*americani  • O echipă tinărâ dar bine rodată • Adepți 

ai stilismului nu ai forței

Uruguay! Iată un nume 
care ne gyeeă prima 
expediție transoceanică 

a reprezentativei noastre și 
debutul său în campionatul 
mondial de fotbal. Era. în 
urmă cu patru decenii, după 
congresul ținut de FI.FA. la 
Barcelona. în mai 1929. clnd 
ferul suprem al fotbalului a 
acordat Uruguayului organi
zarea primului campionat 
mondial. In anul următor, 
statueta de aur cizelată de un 
maestru al orfevreriei fran-

REZULTATELE ȘI CLA
SAMENTUL GRUPEI A 

XII-A
fl.VII. 1969 — Ecuador— 

Uruguay 0—2
13. VII. 1969 — Chile—

Uruguav 0—0
20. VII. 1969 — Uruguay

— Ecuador 1—0
27. VII. 1969 — Chile- 

Ecuador 4—1
3. VIII. 1969 — Ecuador-

Chile 1—1
10. VIII. 1969. — Uru

guay—Chile 2—0
1. Uruguay ( 3 H 5—9 7
2. Chile <12 1 5—4 4
3. Ecuador 4 # 1 3 2—8 1 |

ceze — Abel Lafleur — era 
debarcată cu mare grijă la 
Montevideo, unde avea să ră- 
mînă pînă în 1934 căci prima 
ediție a C.M. s-a încheiat cu 
succesul fotbaliștilor din Uru
guay. în turneul final al com
petiției. gazdele n-au întîmpi- 
nat o rezistență mai fermă 
decît din partea fotbaliștilor 
peruvieni, învinși la limită 
(1—0), apoi au realizat vic
torii comode în fața echipe
lor României (4—2). Iugo
slaviei (6—1) și Argentinei 
(4-2).

N-a fost o surpriză acest 
succes al uruguayenilor 
pentru că evoluția lor în 
turneele climpice din 1924 
(Paris) și l'SSS (Amsterdam) 
îl recomanda drept princi-

Dinamo Bacâu - Kilmarnock
(Urmare din pag. 1)

„Johnny Walker", dar mica 
localitate este cunoscută și 
apreciată, deopotrivă, pen
tru întreprinderile sale de 
mașini agricole și de țesut 
covoare. Ceea ce ni se pare 
interesant este că la o ase
menea relativ redusă popu
lație, Kilmarnock dispune de 
un stadion de 30 000 locuri 
(Rubgy Park) și de o echipă 
de fotbal atît de redutabilă, 
cart are peste 8 000 de mem
bri susținători. z

Pentru partida de miercuri, 
după cum ni s-a spus, ama
torii de fotbal din oraș ma
nifestă un viu interes și în 
pofida vremii nefavorabile 
(ploaie și lapoviță) organi
zatorii speră să facă o bună 
rețetă. Dinamo Bacău se 
bucură aici de o frumoasă 
apreciere, nu numai datori
tă performanței sale de a se 
califica în turul III al Cu
pei europene a tîrgurilor, ci 
și pentru că reprezintă fot
balul unei țări care va par
ticipa la turneul final al 
C.M. Semnificative în acest
sens sînt și declarațiile pe care 
ni le-a făcut antrenorul echi
pei Kilmarnock, Walter Mc. 
Crae: „Echipa României,
spunea el, a avut adversari 
foarte puternici in grupa șa. 
Intrecîndu-i și calificîndu-se 
pentru turneul din Mexic ea 
a dovedit că fotbalul din ta
ra dv. are un standard foarte 
bun".

Solicitîndu-i părerea în le
gătură cu partida de mîine 
(n.r. azi) interlocutorul nos-

temporar nivelul eficacității. Ori
cum, In „Cupa eficacității" (care 
va reveni, la sfirșitul campionatu
lui. lotului eu cel mai bun pro
centaj la aruncările libere) Înre
gistrăm cifre alarmante : unele e- 
chipe (_U“ Cluj. Constructorul 
București) au realizat mai puțin 
de jumătate din numărul aruncă
rilor libere de care au beneficiat, 
altele (Voința Brașov. Progresul 
București, Mureșul Tg. Mureș, 
Crișul Oradea) cu puțin peste 50 
la sută. Ce e de făcut ?

„CAPACELE"

Mărturisim că am fost plăcut 
impresionați de aplauzele publi
cului la unele faze de apărare, 
mai precis la execuția unor „ca
pace" (termenul, extrem de sim
plu și de propriu, este tot o crea
ție a spectatorilor) în cursul unor 
jocuri din divizia A. Faptul s-a 
petrecut nu o dats și tocmai re
petarea aprecierii de către cel din 
tribune pentru un element de 
tehnică, dificil în primul rînd prin 
concentrarea șl viteza de reacție 
solicitate executantului, i-a pus în 
situație jenantă pe unii arbitri. 
Este vorba, ati Înțeles desigur, de 
acei arbitri (și, din păcate, sînt 
mulți) care, nesocotind eforturile 
unui jucător, depuse absolut In 
limitele regulamentului, îl penali
zează cu o promptitudine dezar
mantă. La prima vedere, faptul 
pare minor. Dar, în realitate, acest 
mod de a trata „capacele” este 
pur și simplu o frînă în progresul 
baschetului. „Capacul", departe de 
a fi o noutate, a devenit un pro
cedeu tehnic utilizat frecvent în 
întrecerile Internaționale. Fiind 
împiedicați să-1 aplice în meciu
rile din campionatul țării, baschet- 
baliștil noștri pierd posibilitatea 
de a-1 exersa în condiții de joc. 
Logica este de-a dreptul infantilă. 
Dar nu șl pentru arbitrii români 
eare nici în acest sezon nu au 
reușit șă deosebească un „capac" 
de un fault. Șl clnd te gîndeștl câ 
nu mal departe decît astă toamnă 
ei au partid,rit la o consfătuire în 
cșre șu itost dezbătute problemele 
esențiale ale arbitrajului în bas
chet... Chiar nu se poate face ni
mic pentru ea acest element de 
tehnieă modernă — „capacul" — 
să-ți intre în drepturi ?

D. STANCULESCU 

pali candidați la statueta de 
aur care avea să se numeas
că. apoi. Cupa Jules Rimet.

în echipa Uruguayului ju
cau eiteva celebrități ale 
epocii: fundașul (și totodată 
căpitanul echipa) Nazzasi, 
un virtuos al degajărilor 
lungi și eu adresă, acrobati
cul mijlocaș central Andra
de. rapizii atacanți Scarone 
(antrenor al lui Real Madrid 
din 1950 pînă în 1952), cen
trul atacant Castro și inte
rul stingă Cea (autor a 5 
goluri în turneul final al 
CM. din 1930).

Absentă de la turneele fi
nale ale C.M. din 1934 și 
1938. echipa Uruguayului 
avea să cucerească, în 1950, 
pentru a doua oară, titlul de 
eampdoană a lumii, invin- 
gînd în meciul hotărîtor, pe 
marea favorită a ediției res
pective, reprezentativa Bra
ziliei rare dispunea de o ade
vărată „tripletă de aur":
Zizinho, Ademir. Jair. Re
prezentativa Uruguayului dis
punea, totuși, și ea de eiteva 
elemente de mare valoare 
(chiar dacă faima lor nu a 
avut un ecou atît de larg ca 
a brazilienilor). Era, în pri
mul rînd.. căpitanul echipei, 
Varela, un excelent stoper, 
supranumit „căpitanul ne- 
tmblînzit". alături de care 
se impuseseră sobrul său co
leg de compartiment Andra
de. agilul portar Maspoli,’ 
bine inspiratul inter Schia- 
ffino și rapida extremă Ghi- 
ggia,

în preliminariile actualei 
ediții a C.M., Uruguay a fă
cut parte din gtupa a XII-a 
împreun| cu Chile și Ecua
dor. Fotbaliștii Uruguayului 
au debutat la 6 iulie 1969 — 
cu o victorie în deplasare în- 
trecînd cu 2—0 reprezentati
va Ecuadorului. O săptămî
nă mai tirziu. jucind cu 11-le 
chilian, tot in deplasare, uru- 
giiayenii n-au reușit decît un 

tru, care s-a dovedit în tim
pul discuției foarte bine do
cumentat asupra echipei din 
Bacău, fiind, printre altele, 
la curent și apreciind vic
toria acesteia în ultima etapă 
de campionat, ne-a spus : 
..Meci foarte dificil pentru 
Kilmarnock, căreia sortii 
i-au destinat un adversar 
demn de tot respectul. Tre
buie să ne jucăm șansa aci, 
pe teren propriu, fiindcă îmi 
dau seama că la Bacău nu 
putem spera in victorie".

în etapa de simbătă a 
campionatului scoțian, Kil
marnock a primit vizita 
echipei V. Motherwell pe 
care n-a putut-o învinge, ob- 
ținînd doar 2—2. în vede
rea partidei cu Dinamo Ba
cău, gazdele nu au făcut o 
pregătire specială, jucătorii 
au fost lăsațl liberi, ei pre- 
zentîndu-se doar la antrena
mentul efectuat azi dimi
neață (n.r. ieri) și vor veni 
mîine' (n.r. azi) la stadion, 
cu circa două ore înainte de 
începerea meciului. Antreno
rul Mc. Crae a anunțat că

Nu poți consemna — chiar sta
tistic — desfășurarea campiona
tului, fără să cuprinzi în aceasta 
și contribuția „cavalerilor fluie
rului". a căror evoluție este și 
ea hotărîtoare la creșterea nive
lului partidelor de fotbal. în 
cele ce urmează ne vom referi 
numai la conducătorii de joc 
care au „oficiat" la centru.
• Din totalul de 44 de arbitri 

desemnați de Biroul F. R. Fot
bal în lotul A (17 din Capitală 
și 27 din restul țării), numai 38 
au condus cele 120 de partide 
disputate în turul campionatului. 
Dintre aceștia, 14 sînt din Bucu 
reștl și 24 din provlneie.
• Nu au condus nici un joc : 

Al. Pîrvu. Cornel Popa, Mircea 
Sadoveanu (București). T. Leca 
(Brăila), Gh. Manole (Constanța) 
și E. Bucșe (Sibiu).

a De subliniat că în acest tur 
de campionat nu s-a apelat la 
nici un arbitru străin.

• Reamintind că cronicarii 
noștri âu acordat arbitrilor note 
(stele) de la 1—5, consemnăm cu 
satisfacție faptul că totalul stele
lor (506). raportat la numărul 
partidelor (120), dă un coeficient 
mediu de 4,23 stele de meci, 
ceea ce, desigur, este Îmbucură
tor.

a Cele mal multe jocuri le-au 
condus A. Bentu șl V. Dumi
trescu — București (cite 6 jocuri); 
urmează N. Rainea — Blrlad, 
Gr. Bîrsan — Galați, N. Cursa- 
ru — Ploiești. V. Pădureanu, 
Gh. Popovici, N. Petriceanu. Gh. 
Limona — București (cite 5 
jocuri) : S. Mureșan — Turda, 
O. Comșa — Craiova. I. Ritter 
— Timișoara. E. Vlalculescu — 
Ploiești. C. Nlțescu — Sibiu. Z. 
Drăghici — Constanta. A. Rădu- 
lescu — București (cite 4 jocuri); 
C. Petrea. C. Bărbulescu, N. Mi-

FLACĂRA MORENI 
A RĂMAS 

FĂRĂ ANTRENOR
După 7 ani de activitate 

rodnică la echipa divizionară 
B Flacăra Moreni, antrenorul 
Virgil Blujdea, expirtndu-i 
contractul, a renunțat la con
ducerea acestei formații.

In ultima săptămtnă, Virgil 
Blujdea s-a numărat printre 
elevii cursului de perfecționa
re organizat de F.R. Fotbal 
și probabil că nu vor trece 
multe zile pină cînd acest a- 
preeiat antrenor va prelua 
conducerea unei alte formații 
divizionare.

Ladislau Mazurkiewicz, un portar sigur pe sine, care va face 
să se vorbească mult despre el tn Mexic

meci nul (0—0). Peste încă o 
săptămînă, Uruguayul obține o 
victorie la limită (1—0) în 
fața echipei Ecuadorului pen
tru ca la 30 august, în ulti
mul său meci, să dispună și 
de Chile (2—0) asigurindu-și 
un substanțial avans în cla
sament.

★
Se. spune că fotbalul din 

Uruguay trece prin lungi 
perioade de somnolență 
după care revine — cu pu
teri înzecite — in fruntea 
soccerului mondial. Termi- 
nlnd neînvinsă faza prelimi
nariilor, echipa Uruguayului 
a trezit mari speranțe prin
tre suporterii săi care o cred 
capabilă de un rezultat mare. 
Lotul său împletește tinere
țea cu experiența. Vechilor 

va folosi în acest joc urmă
toarea formație : Mc. Laugh-' 
lan — King, Dickson, Gtl- 
moor, Mc. Grory, Beattie, Mc. 
Lean, Mathie, Morrison, Wad- 
del, Cook.

Antrenorul Valeriu Neagu 
ne-a declarat că este încre
zător în posibilitățile echipei 
sale In ciuda dificultății par
tidei. „Știm că Kilmarnock 
■re extreme bune și vom 
căuta să le anihilăm. Ne vom 
apăra organizat dar nu vom 
ezita să. trecem la atac pen
tru că adversarii noștri par 
a avea o apărare destul de 
penetrabilă. Sper mult iu jo
cul mijlocașilor, de ei va de
pinde in mare măsură rezul
tatul" — ne-a spus antreno
rul băcăuan. Iată și forma
ția preconizată: Ghiță — 
Comănescu, Nedelcu, Velicu, 
David (Kiss), Vătafu, Duțan, 
Pană, Dembrovschi, Ene D., 
Băluță.

Partida, care va începe la 
orele 19,30 (ora Bucureștiu- 
lu 20,30), va fi condusă de 
arbitrul belgian Francis Rion.

FIȘIER DIVIZIA A
hăllescu — București. M. Ro- 
taru — Iași. I. Rus — Tg. Mu
reș, O. Anderco — Satu Mare, 
P. Sotir — Mediaș, șt. Blrăescu 
— Timișoara. Al. Alexe — Rm. 
vilcea (cîte 3 jocuri) ; Al. Toth 
și M. Bădulescu — Oradea, D. 
Isăcescu si I. Hrlsafi -r Bucu
rești, V. Liga — Galați (cîte 2 
jocuri) ; au condus doar cîte un 
joc : Gh, Vasilescu I. C. Dlnu- 
lescu și Iile Drăghici — Bucu
rești. Pop Gavrilă — Brașov, 
I. Oprită — Arad, A. Maeovei — 
Bacău. V. Topan — Cluj, I. Bo- 
roș — Timișoara.
• Media cea mal mare de 

stele a realizat-o N. Petriceanu, 
notat Ia toate cele 5 partide cu 
cîte 5 stele ! îl urmează : V. 
Dumitrescu (4,83 stele de joc). 
V. Pădureanu, Gh. Limona, Gh. 
Popovlal (4,80), O. Comșa. C.

Tragerile Revelionului 1970
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport organizează în zi
lele de 1 ianuarie 1970 con
cursul special Pronoexpres al 
Revelionului, iar în ziua de 
2 ianuarie 1970, tragerea spe
cială Loto a Revelionului, 
care atribuie participanților 
premii în autoturisme, ex
cursii și bani.

Participînd la tragerile 
speciale Loto și Pronoexpres 
ale Revelionului 1970 puteți 
cîștiga în număr NELIMI
TAT : excursii tn Japonia 
(„Expo ’70"), Mexic (cu pri
lejul Campionatului mondial 
de fotbal 1970), Italia, Turul 
Bulgariei, Turul Austriei, 
Belgrad — Budapesta — So
fia, și autoturisme : Dacia 
1300, Dacia 1100, Moskvici 
408 cu 4 faruri și radio, 
Skoda 1000 M.B., Trabant 601 
și numeroase premii în bani.

Amănunte la agențiile Lo- 
to-Pronosport.

• în plin sezon de iarnă 
meciurile din campionatul 
italian continuă cu... surpri
ze pentru participant» la 
Pronosport. Duminică 14 de
cembrie au „apărut" 5 de 
„2" ți 4 de „x“, semne ce au 
adus participanților premii 
substanțiale.

Publicăm mai jos meciu

Idoli le-au urmat alți jucători 
talentați, mulți dintre ei cu 
o reputație bine stabilită ca ! 
portarul Mazurkiewicz, apă
rătorii Ubinas și Goncalves, 
mijlocașul Caetano, atacant ii 
Roeha, Cubilla și Silva.

Antrenor; Eduardo Hoh- 
berg

Lot utilizat s Mazurkie
wicz ; Ubinas. Goncalves, 
Ancheta. Matosas, Caeta
no; M. Castillo, Cortes, 
Bareno; Rocha, Zubia, S. 
Silva, H. Silva, Forte, 
Acuna,

PALMARES
C. M. 1930 (URUGUAY)

Uruguay—Peru 1—0 ;
Uruguay—ROMANIA 4-0 ;
Uruguay—Iugoslavia 6—1; 
Uruguay—Argentina 4—2.

C.M. 1950 (BRAZILIA)
Uruguay—Bolivia 8—0 ; 

Uruguay—Spania 2—2 ; 
Uruguay—Suedia 3—2 ; 
Uruguay—Brazilia 2—1.

C.M. 1954 (ELVEȚIA)
Uruguay— Cehoslovacia 

2—0; Uruguay—Scoția 7—0: 
Uruguay—Anglia 4—2 ; 
Ungaria—Uruguay 4—2 ; 
Austria—Uruguay 3—1.

C.M. 1962 (CHILE)
Uruguay—Columbia 2-1; 

Iugoslavia—Uruguay 3—1; 
U.R.S.S.—Uruguay 2—1.

C.M 1966 (ANGBIA)
Anglia—Uruguay 0—4); 

Uruguay—Franța 2—1 ; 
Uruguay—Mexic 0—0;R.F, 
a Germaniei—Uruguay 4-0.



Din Ostravâ, trimisul nostru special, Călin ANTONESCU, transmite: 

HANDBALIȘTII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI 
ÎN FAJA CAMPIONILOR MONDIALI!

ROMANIA CEHOSLOVACIA 20-15 (10-9)
Spuneam în relatarea noas

tră anterioară că duminică 
seara, la Berlin, echipa mas
culină 
noastre, 
echipă 
realizat 
său din acest sezon. Ei bine, 
oricit de paradoxal ar pă
rea, marți, la Ostrava, în fața 

, campioanei mondiale, jucătorii 
noștri au depășit chiar cele 
mai optimiste bariere ale spe
ranțelor noastre, învingînd de 
o manieră categorică selecțio
nata Cehoslovaciei, campioană 
mondială. Această victorie, 
prețioasă prin ea însăși, capătă 
însă semnificații mai ample 
dacă ținem seama de condi
țiile cu totul improprii in care 
formația noastră a abordat a- 
ceastă importantă întîlnire in
ternațională. în acest sens, vom 
preciza că, plecați duminică 
seara din Berlin, la 3 ore după 
terminarea meciului cu R. D. 
Germană, handbaliștii români 
au ajuns la Ostrava luni sea
ra în jurul orei 23, deci după 
aproximatrv 24 de ore de că
lătorie cu trenul. In plus, tre
buie să notăm faptul că 4 ju

de handbal a țării 
întrecînd redutabila 

a R. D. Germane, a 
cel mai bun meci al

cători români au fost bolnavi 
de gripă, doi dintre ei (Mari
nescu și Moldovan) au rămas 
la hotel, urmărind meciul la 
televizor.

în ciuda acestor condiții, 
cum spuneam, jucătorii români 
s-au mobilizat și au mai gă
sit (efectiv ne mirăm !) posi
bilități fizice de a depăși, in
tr-un joc extrem de tare, de 
uzură, valoroasa echipă ~ 
hoslovaciei, 
Principala 
noastre in acest joc 
extrema mobilitate in 
re, fapt care a făcut 
repriza secundă, acțiunile ofen
sive ale gazdelor, in formația 
cărora au activat celebri reali
zatori ca : Duda, Havlik, Bru
na și Satrapa, să se irosească 
mai repede decît sperau nume
roșii spectatori din sală și mi
lioanele de telespectatori. Fi
rește, nu putem pune totul 
doar pe excelentul joc în apă
rare al echipei noastre (por
tarul Penu poate primi nota 
10 pentru repriza secundă). 
Este necesar să precizăm că 
in atac 
reușit

campioana 
calitate a

a Ce- 
lumii. 

echipei 
a fost 
apăra- 
ca, în

i

handbaliștii români au 
să-și impună ritmul

Turneul handbaliștilor bucureșteni
MUNCHEN, 16 (Agerpres). 

— Continuîndu-și turneul în 
R. F. â Germaniei, echipa 
masculină de handbal a ora
șului București a întîlnit la 
Flenssburg o selecționată lo-

cală, cu care a terminat la 
egalitate : 13—13 (6—6). Din 
formația română s-au remar
cat Cristian și Nica, care au 
marcat 5 și, respectiv, 2 go
luri.

care le convenea, alternînd a- 
tacurile poziționale cu combi
națiile în viteză șl cu folosi
rea oportună a pivoților. In 
felul acesta, apărarea ceho
slovacă din prima repriză și-a 
pierdut treptat siguranța, în 
așa fel incit in partea a doua 
a întîlnirii, echipa noastră s-a 
detașat clar, fructificînd aproa
pe fiecare acțiune de atac.

In prima repriză handbaliș
tii noștri s-au impus și au con
dus în majoritatea timpului dar 
gazdele au reușit deseori să 
egaleze. (8—8 : mini 23 ; 9—9 : 
min. 26). In repriza secundă 
scorul a mal fost de două ori 
egal : in mim 32, 10—10, și în 
min. 35, 11—11. Din acest mo
ment echipa noastră s-a deta-

șat (min. 38 : 13—11) după ca
re a ajuns să conducă comod 
(min. 50 : 18—13). Finalul me
ciului a fost la fel de pasio
nant ca și începutul, onoarea 
de a înscrie ultimul punct al 
întîlnirii revenind tot handba
liștilor români : min. 59 : 
20—15.

Au înscris Gruia 9, Oțelea 
5, Popescu 2, Chicidt 2, Licu și 
Guneș ptentru România și Ma- 
reș 4, Havlik 3, Duda 3, Bruna 
2, Konecny, Satrapa și Beneș 
pentru Cehoslovacia. Au con
dus foarte bine C. Svensson și 
A. Cristenssen — Danemarca.

A doua întîlnire cu repre
zentativa Cehoslovaciei va avea 
loc tot la Ostrava, joi seara.

La Botevgrad, in Bulgaria, 
au avut loc internaționalele 
de tenis de masă ale acestei 
țări. La proba pe echipe fe
mei, primul loc a revenit for
mației Bulgaria I, urmată de 
Polonia, R. D. Germană, Ro
mânia (Maria Corodi, Elena 
Condicaru), Iugoslavia și Ce
hoslovacia. Echipa română a 
dispus de Bulgaria II cu 3—1, 
Cehoslovacia 3—0 și a pier-

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DIN VIENA

dut în fața Poloniei (1—3) 
și Iugoslaviei (2—3).

In întrecerile individuale, 
Maria Corodi s-a clasat pe 
locul V fiind învinsă, în 
sferturi de finală, de sovie
tica Svetlana Grinberg 
3—0. Elena Condicaru, 
ce a cîștigat în turul 
la Guleoglu (Turcia) cu 
a fost eliminată în 16-imi, de 
poloneza Calinska cu 3—1.
La băieți, juniorul Aurel Ova- 
nez a trecut în primul meci 
de bulgarul Sașev. dar a fost 
apoi înfrînt de Eglitis 
(U.R.S.S.) cu 3—0 (18, 23, 17).

cu 
după 
întâi 

3—0,

Patinatori români peste hotare

Schiorii austrieci de probe alpine se pregătesc
pentru campionatele mondiale —1970

Olga Pali — port-drapelul 
coborâtoarelor austriece

tură complicată la picior și 
care încă nu s-a refăcut, nu 
va mai concura. Foarte talen
tatul tînăr Gerhard Bechter, 
care a reușit să obțină un loc 
în echipa națională, a murit 
acum citeva luni în urma unui 
accident de mașină...

Conducătorul tehnic al echi
pei austriece de probe alpine, 
profesorul Franz Hoppichler, 
se află, din această cauză, în- 
tr-o situație grea. El declară •• 
„Trebuie să încercăm prin 
multă sîrguință să recuperăm 
aceste pierderi pentru a face 
o figură frumoasă Ia campio
natele mondiale din Italia".

Președintele Federației aus
triece de schi, dr. Heihz Klee. 
referindu-se la sezonul care 
vine și la șansele austriecilor, 
a declarat : „Țările puternic 
reprezentate ale schiului alpin 
la Val Gardena vor fi, după 
părerea mea, Franța, Austria, 
S.U.A. “ "

«acasă», Italia. Ca favorit prin
cipal la proba de coborire băr
bați, amintesc de tînărul fran
cez Henri Duvillard, ca și de 
ciștigătorul Cupei Mondiale, 
Karl Schranz, de Heini Mess
ner și. bineînțeles, de talenta- 
ții coboritori din Elveția. La 
concursurile pentru femei, cred 
că va avea din nou loc duelul 
intre Austria și Franța, dar 
americancele ar putea inter
veni in luptă dacă nu li se 
va acorda atenția cuvenită. 
Ciștigătoarea Cupei Mondiale, 
austriaca Gertrud Gabi se nu
mără, bineînțeles, printre ma
rile favorite. Principalele el 
rivale ar fi compatrioatele ei 
Olga Pali și Wiltrud Drexel 

franțuzoaicele Isabelle 
Michele

ca și
Mir, Annie Famose, 
Jacot și Florence Steurer. La 
slalomul pentru bărbați trebuie 
luați in considerație foarte 
mult americanii".

Kurt CASTRA

a-

Noul sezon 5,alpin" de iarnă 
a început cu o veste proastă 
pentru iubitorii sportului de 
iarnă austrieci : Alfred Matt, 
medaliat olimpic le Grenoble 
și pretendent „autorizat” la 
titlul mondial de slalom, a 
căzut la prima coborîre de an
trenament la poalele Matter- 
hornului, în Cervinia. După ce 
specialistul în slalom din Ti
rol își fracturase anul trecut 
în două locuri piciorul și fuse
se ’astfel nevoit să întrerupă 
antrenamentele un an întreg, 
la prima coborîre contracrono- 
metr'u în Cervinia el și-a frac
turat din nou piciorul în două 
locuri și, astfel, va rămîne încă 
un an in afara concursurilor. 
Este o lovitură grea pentru 
echipa roșu-alb-roșu, care
cum se va prezenta slăbită la 
campionatele mondiale — pro
be alpine de la Val Gardena 
(Italia). Deci, șansele de a ciș- 
tiga titlul mondial sint acum 
foarte mici pentru austrieci. 
In ciuda celor 31 de ani împli
niți. ciștigătorul 
diale din anul 
Schrantz, rămine 
speranța echipei 
aceste campionate

Si la temei s-au produs „in
cidente" cu urmări serioase 
pentru austrieci. Inge Jochum. 
una dintre cele mai bune 
schioare ale țării noastre, a 
hotărît să-și ia rămas bun de 
la acest sport pentru a îmbră
țișa cariera de soră medicală, 
iar deosebit de talentata (și în
cununata de succes) Anni Sto
cker. care era pe cel mai bun 
drum spre elita mondială, s-a 
hotărît să renunțe la sport 
pentru a-și urma profesia. La 
bărbați, Reinhard Tritscher, 
schior de talie mondială, care 
în sezonul trecut a avut o frac-

Cupei Mon- 
1969, Karl 
sprijinul și 
austriece la 
mondiale.

fiindElveția,

Gerhard Kenning, impetuos exponent al unui stil bazat pe 
forță, va încerca să-l secondeze pe Schranz

(Urmare din pag. 1)
unui campionat mondial, și a 
fost necesară această vizită de 
lucru în capitala României 
pentru a constata — cu satis
facție — existența unor con
diții optime pentru organi
zare. Cred că aici totul poate 
fi gata chiar intr-o săptă- 
mină !

Dacă la această apreciere 
— de loc intenționat amabilă 
la adresa dumneavoastră, in 
calitate de oaspete — adaug 
altele citeva, arhirecunoscute. 
ca ospitalitatea românilor, in
teresul publicului pentru ho
chei. deosebitele eforturi pe 
care organizatorii le vădesc 
încă din această perioadă in
cipientă, sînt gata să cred 
că cele două grupe ale cam
pionatelor de hochei se vor 
bucura in România de un 
cadru ideal de desfășurare.

— Tranșat fiind acest prim 
răspuns, cel mai adesea di
ficil, pe care un confrate îl 
numea „de... încălzire", am 
don, nu înainte de a vă mul
țumi pentru bunele-vă cu
vinte, să aflăm opinia dum
neavoastră în ceea ce pri
vește — hai să folosim un 
termen mai ambiguu — viito
rul hocheiului. Să fim mai 
expliciți : se vehiculează une
ori ideea că hocheiul este 
un sport cu precădere dur și 
nespectaculos, mai ales la un 
nivel mediu de cunoaștere a 
lui, că tineretul îl practică 
mai întotdeauna din curiozi
tate un an sau doi, pentru 
ca apoi să renunțe.

Credeți, oare, că hocheiul 
este destinat stagnării, sau —

da, la urma urmei, 
nu există interviu 
nu trebuiască să 
unei asemenea in-

dimpotrivă — sperați într-o 
creștere a curbei de populari
tate a acestui sport ?

— Da, 
aproape 

• tinde să 
răspunzi
trebări-bombă... Dacă aș opi
na pentru moartea hocheiu
lui in. să zic. 20 de ani, ar 
fi ceva senzațional, nu-i așa?! 
Ei bine, eu am să vă spun, 
cu certitudine, că anii care 
urmează vor cunoaște o răs- 
pindire neîncetată a hocheiu
lui in toate țările în care 
zcest lucru este posibil, sub 
aspectul condițiilor climatice. 
In ceea ce privește lipsa de 
spectacol a hocheiului, aceas
ta este evidentă atunci cînd

sfaturile antrenorilor, ba să 
te mai întorci acasă ți cu o 
vînătaie... Și mai e ceva: 
mulfi tineri aflați la răscru
cea opțiunii pentru un sport 
sau altul ocolesc hocheiul, și 
iarăși este poate normal să 
fie așa... Copiii visează — 
oare și noi n-am făcut la fel9 
— gloria, or in hochei se iese 
mai greu în evidență, pe 
gheață, printre alți 20... Ca să 
nu mai vorbesc dacă joci în- 
tr-o linie de apărare și nu-ți 
apare numele pe lista de gol- 
geteri 1 Pe cind un atlet sau 
un voleibalist....

Lăsind la o parte toate 
ceste neajunsuri, care se 
mitează, zic eu, la perioada 
care tînărul „cochetează"

a- 
li- 
în 
cu

Echipa de 
a României—la „Cupa 
speranțelor olimpice44

In zilele de 20 și 21 decem
brie, la Berlin se va desfășura 
„Cupa speranțelor olimpice" 
la judo, competiție la care 
va participa, pentru prima 
oară și lotul României.

Și-au anunțat, de asemenea, 
participarea selecționatele 
Bulgariei, Cehoslovaciei, Cu
bei, R.PIL Coreene, R. D. 
Germane, Poloniei, Ungariei 
și Uniunii Sovietice.

Federația noastră de specia
litate a selecționat următorii 
10 judoka : cat 56 kg: Al. 
Filip și L. Moldovan ; cat 
65 kg ; M. '
Dama ; cat. 75 kg : I. Lazăr 
și N. Gheorghe ; cat 85 kg : 
Gh. Hesdolfer și Al. Toth ; 
cat. +85 kg : V. Crețu și I. 
Buzic.

Antrenor: prof. Nicolae 
Bucur.

Notopol și I.

a- 
la

Prof. P. focșeneanu — 
președintele Juriului 

campionatelor 
europene de bob 
în semn de prețuire a 

portului adus de România
dezvoltarea bobului, precum 
și a frumoaselor performanțe 
realizate, de-a lungul anilor, 
de sportivii români, F.I.B.T. 
(Federația internațională de 
bob si toboganing) L-A DE
LEGAT PE PROF. PETRE 
FOCȘENEANU. secretar ge
neral al Federației române de 
schi și bob, PREȘEDINTE AL 
JURIULUI CAMPIONATE
LOR EUROPENE DE BOB 
care vor avea loc între 2 și 
10 ianuarie 1970 în Italia, la 
Cortina d’Ampezzo.

HOCHEI, ÎNAINTE DE
avem a face cu... hochei prost 
jucat! în rest, este inutil să 
vă argumentez frumusețea 
unui meci între cehoslovaci 
și canadieni, ca să dau pri
mul exemplu — superb spec
tacol al măiestriei sportive, 
al ambiției, al inteligenței...

Intr-adevăr, hocheiul prin
de mai 
retului, 
fie așa 
sporturi 
de abordat... Vite fotbalul: 
una e să ți se arunce o min
ge și s-o bați pe o bucată de 
iarbă cînd vrei și cu cine 
vrei, alta e să mergi la pa
tinoar, cu program strict, 
să-ți pui „armura" să asculți

greu în rindul tine- 
și poate e normal să 
atîta timp cit alte 
sînt infinit mai ușor

crosa, 
tant 
sport 
lume, 
plătiț’ sau nu...' Și, deopotri
vă, mijloacelor de populari
zare a frumuseții acestui 
sport aspru, în care publicul 
trebuie să fie învățat să vadă 
dincolo de bodicec-uri sau 
„lipiri" la mantinelă ! Nu știu 
cum este la dumneavoastră, 
dar în Polonia, ziarele, ra
dioul și televiziunea o țin 
tot cu fotbalul și cu fotba
lul...

Aha, să nu uit: după epo
ca aceea de cochetărie de care 
vorbeam, vine alta, în 
nu mai contează nimic, nici

cred că un rol impor- 
în răspindirea acestui 
ne revine, oriunde in 
nouă, specialiștilor lui,

care

Tiparul LP.„Inf»rmatia“s «tr. Brezoianu nr. 23—25, București

Patinatorii de viteză Chris
ta Tracher, Annelise Ștefani, 
Andrei Ocoș, Laurențiu Că- 
plescu, Alexandru Boer, P. 
Emeric, L. Covaci și G. Ballo 
(toți de la Dinamo Brașov) 
pleacă mîine la Zakopane, 
pentru a participa la o serie 
de concursuri. Dinamoviștii 
brașoveni sînt însoțiți 
antrenorul Ernest Ulrich.

★
Campionii republicani 

patinaj artistic, Beatrice 
Huștiu șl Gheorghe Fazekas, 
vor fi din nou prezenți in
tr-un' mare concurs interna
țional, la finele acestei săp- 
tămîni, evoluînd la Mosco
va. Ei sînt însoțiți de arbi-

de

de

tra internațională Irina Min- 
culescu.

★
La Zagreb au plecat, sub 

conducerea antrenorului prof. 
Radu Ionian, patinatori a- 
parținînd secțiilor I.E.F.S. și 
Școlii sportive nr. 2. Ei iau 
parte la o întîlnire interna
țională inter-cluburi.

Țara noastră va fl repre
zentată și în colocviul de ar
bitraj al unui mare concurs 
internațional de patinaj vi
teză, la Inzell (R.F.G.), pro
gramat la 20—21 decembrie. 
Printre arbitrii acestui con
curs a fost invitat și prof. 
Fl. Gămulea, arbitru inter
național.

Este vremea patinajului. 
Acești micuți patinatori ai 
secției de inițiere aparți- 
nind clubului sportiv Dy
namo din Karl Marx-Stadt 
(R. D. Germană) arată 
multă aplicație în sportul 
gheții, deși abia au depă
șit vîrsta de 3 ani. Din a- 
ceeași secție s-au ridicat 
virtuozi ai patinajului ar
tistic. cum este campioana 
mondială și europeană Ga
briele Seyfert.

Foto: ZENTRALBILD

Tilden — nr. 1

în marile turnee internaționale
feminine

• LA VRNJACKA BA
NJA s-au disputat partidele 
întrerupte. Gaprindașvili a 
învins-o pe Vokralova. Laza- 
revici pe Asenova, Tuk pe 
Stibaner și Asenova pe Sta
dler. în urma acestor rezul
tate, înaintea ultimei runde, 
în clasament pe primul loc 
se află Gaprindașvili (U.R.S.S.) 
cu 81/2 P, urmată de Laza- 
revici (Iugoslavia) — 8
Nicolau (România) 7»/» 
Ivanka (Ungaria) — 51 . _ 
Teodorescu ‘(România) și Sta
dler (Iugoslavia) — cite 5 p 
etc. în ultima rundă, Gaprin
dașvili (cu piesele albe) o în
tâlnește pe Tuk, Alexandra 
Nicolau (cu negrele) pe Ase
nova, iar Margareta Teodo
rescu (cu albele) pe Stibaner.

sovietici

P, 
P, 

2 P.

de șah
• LA MOSCOVA, în run

da a patra, Gertrude Baurri- 
starck (România) a remizat 
cu Marina Ostrovskaia 
(U.R.S.S.), rezultat consemnat 
și în partida Natalia Kono- 
pleva (U.R.S.S.) — Kveta Ere- 
tova (Cehoslovacia). Restul 
partidelor, printre care Ta
tiana Lemaciko (U.R.S.S.) — 
Liudmila Beloveneț (U.R.S.S.), 
s-au întrerupt. în clasament 
conduce Lemaciko cu 3 (1) p.

în istoria tenisului ?
NEW YORK 16 (Agerpres). 

— în urma unei anchete în
treprinse în rîndul comenta
torilor de specialitate din 
Australia, Anglia, Franța și 
S.U.A., Bill Tilden a fost de
semnat drept cel mai bun 
jucător de tenis al tuturor 
timpurilor. Campion al S.U.A., 
Bill Tilden a fost component 
al echipei americane pentru 
„Cupa Davis" în perioada 
1920—1930. El a totalizat 113 
p din 130 posibile,. fiind ur
mat în acest interesant cla
sament de Don Budge (S.U.A ), 

Rod Laver (Australia), Pancho 
Gonzales (S.U.A.), Jack Kra
mer (S.U.A.), Fred Perry 
(Anglia), Henri Cochet (Fran
ța), Rehă Lacoste (Franța) și 
Lewis Hoad (Australia).

10 BELLO NU St TEME NICI DE MAFIA 
® Popularul arbitru italian este supranumit „neînfricatul 
maestru" • Dreptatea și imparțialitatea — puncte cardinale

In activitatea unui
este supranumit 

maestru". Este o

cavaler al fluierului

MOSCOVA. 16 (Agerpres). 
— Echipa de hochei pe gheață 
a U.R.S.S. a plecat în Cana
da tinde va susține un tur
neu de opt meciuri. La 20 
decembrie va pleca în Elve
ția selecționata de juniori a 
U.REE-, care va participa la 
turneul de la Lausanne și va 
lua parte la campionatul mon
dial pentru juniori programat 
la Geneva.

DOPING: SUBSTANȚE GREU DECELABILE!
MUNCHEN, 16 (Agerpres). 

„Problema dopingului de
vine din ce în ce mai com
plicată datorită apariției unor 
noi substanțe care nu pot fi 
descoperite la prima analiză" 
— a declarat medicul vienez 
prof. Prokop, la cel de-al 
treilea congres al federației 
de medicină sportivă care se 
ține la Miinchen. Producătorii

de medicamente stimulatoa
re caută, 
unor alte 
cheze ceea 
ște despre 
kop a afirmat că la Jocurile 
Olimpice din Mexic au fost 
descoperite în urina unor a- 
tleți (pe care nu a vrut să-i 
numească) substanțe necunos
cute pînă atunci.

prin descoperirea 
produse, să mas- 
ce se știa indeob- 
doping. Prof. Pro-

tn Italia 
.neînfricatul 
poreclă meritată din plin de 
Concetto âx> Bello, care arbi
trează de atîta vreme în me
diul tumultuos al „tifosilor9 
italieni. Nu de mult, acest 
sicilian a provocat, la Floren
ța, o adevărată explozie a 
maselor. In meciul derby Fio
rentina — Cagliari, a dictat 
un penalty împotriva campio
nilor. iar in finalul încordat al 
partidei a anulat golul egali
zator, pe motiv de ofsaid, cu 
toate că arbitrul de margine 
r.u a semnalizat acest lucru. 
Cînd Lo Bello a acordat trei 
penalty-uri împotriva echipei 
gazdă din Ferrara, lumea fot
balului italian a rămas stupe
fiată : așa ceva nu se mal po
menise in istoria „calcio“-ulul I

Firește. Lo Bello este, pe dt 
de îndrăgit, pe atit de hulit.. 
și asta depinde de medul pe 
care-1 arbitrează.

„Cind echipa nu Joacă pe 
teren propriu, suporterii mai 
pot fi obiectivi. In caz contrar, 
acest lucru este mult mai greu. 
Aprecierile despre arbitrajul 
meu sînt diferite, dar eu m-am 
obișnuit cu acest lucru". Așa 
vorbește omul pe care nu-l 
poate înspăimînta nici Mafia, 
deoarece In Sicilia a fost ame
nințat de mai multe ori că 
s-ar putea să regrete dacă ar
bitrajul Iui va fi consideratincomoditatea, nici oboseala, 

nici loviturile... Atunci 
trăiește numai și numai pen
tru crosă și puc...

— Despre ce epocă ne ■ 
biți ?

— Știu eu... Zic așa : „îl 
vezi pe cutare ? iubește ho
cheiul, dar și hocheiul îl iu
bește pe el...“ Asta ar însem
na o epocă de „iubire reci
procă", dar dumneavoastră îi 
puteți spune altfel, cum 
vreți...

în sfîrșit, puteți avea chiar 
alte idei despre hochei, și am 
putea discuta pînă la... mon
diale fără să ajungem 
vreun punct comun de ve
dere. Cit despre viitorul ho-

TOATE

se

vor-

la

cheiului, ce să mai vorbim I 
Trecem la altceva, da ?

— Spuneți-ne, Pan Romu
ald, ce credeți că ar trebui 
făcut pentru a estompa din 
supremația „celor 4", pentru 
a aduce, într-un fel sau al
tul, cit mai multe echipe a- 
proape de valoarea Uniunii 
Sovietice, Cehoslovaciei, Sue
diei și Canadei ? Iată o altă 
întrebare...

— Ei, tinere, tinere, de ce 
să nu-i lăsăm cezarului ce-i 
al cezarului... Să judecăm o 
clipă : Canada e țara de baș
tină a hocheiului. în Ceho
slovacia, sportul acesta a de
venit obiect obligatoriu în 
școlile medii, V.R.S.S.-ul se

laudă cu citeva sute de mii 
de legitimați, iar Suedia e 
plină de gheață... Și apoi, e- 
xistă aici 
filozofie a 
Avem noi 
argumente
N-avem... Poate de aceea eu 
cred că nu trebuie să ne gîn- 
dim la a-i ajunge pe cana
dieni, pentru că dacă vom 
progresa noi, vor progresa și 
cei patru, cum vă place să-i 
numiți. E, de altfel, o lege a 
firii... Ce va fi peste 30—40 
de ani ? Nu știu... Aș dori o 
zi cu finală Canada—Polonia 
sau România — U.R.S S., dar 
eu cred că n-am s-o apuc... 
Poate dumneata, 
te superi, altele 
mele hocheiului 
valoare medie, 
rînd, grupa asta

— Apropo, cine credeți că 
de la Bucu-

peste tot o altă 
sportului... Atunci? 
vreunul din aceste 

la indemină ?

Dar, să nu 
sînt proble- 
nostru, de 
în primul 
B...

va cîștiga grupa 
reștl ?

— Favoritul 
S.U.A., dar cum 
ești român și eu . 
să-ți fac o confidență: și e- 
chipele noastre au mari 
șanse !

— Așadar, S.U.A., România, 
Polonia...

— Sau, poate. Polonia, Ro
mânia, S.U.A. sau România, 
Polonia, sau... naiba știe 1

I-am mulțumit interlocuto
rului nostru. Noaptea coborîse 
peste București, neagră și 
rea. Hotelul „Ambasador" 
dormea dus, doar în hol, ală
turi de noi, aspiratoarele își 
urmau drumul, nestingherite, 
pregătind curățenia zilei de 
mîine...

estemeu 
dumneata 

polonez, am,

bitrajul Iui va fi 
nesatisfăcător.

Concetto Lo 
să se ocupe 
(handbal, înot, 
chet și volei) 
de ani, cînd a____________
mul de arbitru : are, deci, la 
ora aceasta un stagiu de 20 de 
ani. Atitudinea lui, fără com
promisuri în situațiile cele mai 
grele, a devenit legendară.

„Rețeta este foarte simplă” 
— spune popularul arbitru. 
„Dreptatea și imparțialitatea 
trebuie să fie firul conducător 
al comportării fiecărui arbitru. 
Citeodată se poate greși —

Bello 
activ 
mai puțin bas- 
la vîrsta de 24 
îmbrăcat costu-

a încetat 
de sport

nimeni nu poate evita acest 
lucru —, dar în nici un caz 
nu trebuie corectată greșeala 
prin compensare. Cine va pro
ceda astfel își va pierde în 
mod sigur autoritatea. Nici Ju
cătorii și nici publicul nu-I vor 
mai lua în serios".

Sicilianul este des solicitat 
atît In Italia, cit și în străină
tate, fiind socotit un specialist 
al meciurilor „grele". Pînă a- 
eum a condus 23 de meciuri 
internațiuni și 32 de întîlniri 
in diferite competiții Interna
ționale — printre care finale 
ale „Cupei campionilor euro
peni", „Cupei cupelor" și „Cu
pei europene a tîrgurilor”.

Cele mai dificile partide ? 
Finala „Cupei mondiale" din
tre Real Madrid și Penarol 
Montevideo. Apoi, semifina
la Campionatului mondial din 
1966 (Anglia). între R.F. a 
Germaniei și U.R.S.S.

Dintre echipele pe care Ie-a 
arbitrat, i-au plăcut mai ales 
cele ale Angliei, Braziliei și 
R.F. a Germaniei, iar dintre 
cele de club, Real Madrid, Ben
fica. „Inter". A.C. Milan. Man
chester United. Penarol, F.C 
Bayern și Celtic.

Invitat să dea un pronostic 
înaintea C.M. din Mexic 1970 
Eo Bello a refuzat. „Trebuie 
să mă înțelegeți, eu sînt obli
gat să rămîn deoparte — spu
ne el. S-ar putea să fiu Invi
tat în Mexic ca arbitru”...

în viața de toate zilele, Lo 
Bello _ este director al bazelor 
sportive din orașul sicilian 
Syracusa. De aceea, călătoriile 
în străinătate le folosește și 
pentru vizitarea obiectivelor 
sportive din țările respective, 
iar noutățile văzute le aplică 
prompt și în orașul său.

Cea mai mare dorință a lui 
este să arbitreze finala unui 
campionat mondial pentru ca 
apoi — după cum mărturisește 
— să atirne fluierul în cui...

Gh. GLISICI

I Telex 9 Telex 0 Telex
• După 14 runde, în turneul 
masculin de șah de la Belgrad 
conduce in clasament iugoslavul 
Matulovici eu 9V, (1) p, urmat 
de sovieticul Polugaevskl șl de 
iugoslavul Ivkov cu cite 9</î p, 
maghiarul Lengyel șl sovieticul 
Gheller cu cite 9 puncte etc. în 
runda a 14-a: Matuîovici — Jano- 
sevici 1—0, Gheller — Bukicl 1—0, 
Polugaevskl — Ostoid 1—0, Ivkov 
— Trlngov Î—O, Suttles — Mata- 
novici remiză.

• Orașele Ciudad de Mexico, 
Kingston (Jamaica). Los Ange
les. Miami și San Francisco și-au 
depus oficial candidatura pentru 
găzduirea celei de-a treia ediții 
a meciului atletic America — 
Europa.

• cicliste de șase zile t 
la Charleroi (Belgia) conduce 
cuplul belgian Sercu— Godefroot 
cu 125 p, urmat de francezii Van 
Lancker șl Mourloux, belgienii 
Merckx șl Stevens șl cuplul 
Bracke (Belgia)—Altlg (R. F. a 
Germanie!) ; la Amsterdam, 
conduc Bugdahl—Kemper (R.f G 1 
I1™,31' d,e Post (Olanda)—De 
Loof (Belgia) șl Gllmoro—Lawrie 
(Australia).■
• Echipa iugoslavă de hochei 
pe gheață Jesenlce a fost În
trecută pe teren propriu de for
mația austriacă A. C. Klagenfurt 
cu 4—2 (4—0. 0—0, 0—2).

o In clasamentele federației 
unionale de tenis pe anul 1969 : 
masculin — Metreveli, Lejus, 
Volkov, I'rrztlr-- — 
minin — Olga 
Tivi, Mariana 
Bakseeva.

•_ ua_y?’?n?,aL echlPa feminină~ ■ fOgt jn.
cu io—a

de handbal a Spaniel a 
vlnsă de cea a Franței 
(4—3).

— Metrevell, 
Korotkov. Egorov ; 

Morozova, 
Cluvlrlna,

echipa de

fe- 
Tiu 

Gallna

a La Madrid, ___ _____
a Spaniei a fost întrecută 
lecționata Transvaalului (R.S.AJ 
cu 24—17 (11—11).

rugby 
de se-

• Medul de box dintre 
Greciei si Iugoslaviei.
la Atena, Ie-a revenit oaspeților 
cu 16—4.

echipele 
disputat

hochei pa• Formațiile de ___
gheată ale orașelor Sofia și Var
șovia au terminat la egalitate : 
3-3 (2-0, Î-I, 0-2). Meciul a 
avut loc la Sofia.


