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LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Kodocf.a ti administrația :
Vașile Conta nr. 16, tei. 11.10.05, 
inttrurban 72 si 286. Telex 

sportrorr buc. 180.

Lucrările actualei sesiuni a 
Marii Adunări Naționale au 
fost reluate miercuri dimineața 
in ședință plenară.

Ora 10. Intimpinațl eu pu
ternice aplauze, sosesc condu
cătorii partidului și statului. 
In loja din dreapta incintei 
au luat loc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș. Paul 
Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Maxim Bergfiîanu, 
Florian Dănălache, Constan
tin Drăgan, Emil Drăgănescu. 
Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Manea Mănescu, Dumitru Popa, 
Dumitru Popescu. Leonte Rău- 
tu, Gheorghe Stoica, Vasile 
Vilcu.

In loja din stingă se aflau 
membrii Consiliului de

Deschizind ședința, 
dintele Marii Adunări 
nale, tovarășul Ștefan 
a anunțat proiectele de _ legi 
inscrise pe ordinea de zi care 
urmează a fi dezbătute și 
adoptate in actuala sesiune :

— Proiectul de lege privind 
. organizarea ți funcționarea 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România.

— Proiectul de lege privind 
regimul străinilor in Repu

blica Socialistă România.
— Proiectul de lege pentru 

adoptarea Planului de Stat al 
economiei naționale pe anul 
1970.

— Proiectul de lege pentru 
adoptarea Bugetului de Stat 
pe anul 1970.

— Proiectul de lege privind 
regimul produselor și al sub
stanțelor stupefiante.

— Raportul Comisiei spe
ciale a Marii Adunări Națio
nale împuternicite să verifice 
dotarea cu aparatură medicală, 
de cercetare și invățămint in 
unitățile clinice și invățămîn- 
tul preclinic, precum și folo
sirea și repartizarea cadrelor 
medicale pe teritoriul țării.

— Proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor cu pu
tere de lege emise de Consi
liul de Stat.

Președintele Marii Adunări 
Naționale a anunțat că de la 
ultima ședință plenară, Bi
roul Marii Adunări Naționale 
a primit din partea Conslliu-

lui de Miniștri Proiectul de 
lege privind organizarea acti
vității de cercetare științifică 
In Republica Socialistă Româ
nia și a propus ca acest pro
iect să fie Înscris pe ordinea 
de zi a sesiunii.

Biroul Marii Adunări Na
ționale a propus, de aseme
nea, să se 1 neludă pe ordinea 
de zi alegerea unui vicepre
ședinte al Consiliului de Stat.

Marea Adunare Națională a 
adoptat in unanimitate com
pletarea ordine! de zi a «esiu- 
nii cu punctele propuse.

Primit cu puternice aplauze, 
a luat apoi cuvîntul tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, care a prezentat expu
nerea la proiectul de lege pri
vind organizarea și funcționa
rea Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România.

In continuare, deputatul Du
mitru Balalia, președintele Co
misiei permanente pentru con
siliile populare și administra
ția de stat, a prezentat ra
portul acestei comisii șl al 
Comisiei 
de lege.

După 
dunăre 
Legea privind organizarea și 
funcționarea Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România.

In continuarea ordinii de zi 
deputatul Cornel Onescu, mi
nistrul afacerilor interne, a 
prezentat expunerea la Proiec
tul de lege privind regimul 
străinilor în Republica Socia
listă România, iar deputatul 
Traian Ionașcu, președintele 
Comisiei juridice, a expus ra
portul acestei comisii.

Proiectul de lege a fost dis
cutat apoi pe articole și su
pus votului deputaților. Marea 
Adunare Națională a adoptat 
prin vot secret, cu bile, Legea 
privind regimul străinilor in 
Republica Socialistă

dezbateri, Marea A- 
Nafională a adoptat

România.

★

După-amiazi au 
ședințe de lucru ale 
misli-permanente 
Adunări Naționale.

100
co-

avut 
unor 

ale Marii

(Agerpres)
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Astăzi, in Poiana Brașov
Echipa de hochei a R. D. Germana, la sosire 
pe aeroportul Băneasa fi înaintea îmbarcării 
fn autocarul care a transportat-o la Poiana 

Brașov
Foto i V. BAGEAG
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HOCHEI
• Oaspeții au deplasat cea mai bună

echipă • Indisponibilități in formația română

Timpul rău care stăptaește Eu
ropa n-a tost o piedică pentru A- 
vlonul de Berlin să aterizeze cu 
punctualitate pe pista aeroportu
lui Băneasa aducind echipa de 
hochei a R.D. Germane ți pe ar
bitrii cehoslovaci dr. Holly ți 
Vidlak, solicitați să conducă par
tida de Ia Poiana Brașov.

Antrenorul Schmieder a deplasat 
garnitura completă, din care fac 
parte alături de consacrațil Plot- 
ka. Xowy, Slapk. (fundași), Kar- 
renbauer, Pmsa, Fuchs. Hiller, 
Nickel, Zlesehe, Patschinskl (tna-

lntași), prezent! Ia CAL din anul 
trecut de la Ljubljana, citeva nu
me moi (portarul Kolbe, fundașii 
Braun și Devitz, înaintașii Bcder 
și Rohrbach), jucători care au e- 
volaat ta recentul turneu de la 
Moscova, la care echipa a rt»țta--: 
citeva rezultate meritorii : 5—3 cu 
Suedia (!>. 3—I cu U.RS3., 4—5 
cu Canada. Este evident că for
mația R.D.G.. nu pare dispusă să 
joace un simplu rol de sparing-

«onrinudrg în pag. a <-aJ

rin.

ACTUALITATEA lN SPORTURILE DE IARNĂ

LA SFIRȘITUL SAPTAMINI1, IN BUCEGI, 
.CRITERIUL PRIMEI,ZA■7H

UN NOU RECORD NAȚIONAL LA HALTERE
In esdrju îmtnxrij de haltere dkstrc reprezentativele 

ie seniori de oraț^Lor B~zz.fcva ji Cluj (IncAeiatd cu 
t ctor^c rporticCor ’•?—.f-.:. cm >©or-J de 4—3) a avut 
loc ți o bureeere < refcfyrfor atentare de juniori. Victoria 
< ■-*: rrpxrrcid de rpc^r-.; cZ^yem ca scorul de 5—2.

De mttmt ei SPXRIDOK HJSGHTLLGIV A OBȚI- 
NVT CU ACEST PRH-EJ UN NOU RECORD AL JARU 
(LA SENIORI) la categoria grea (111 kg), la proba Îm
pins : 14X5 kg.

eeA;u.’ reer-rf !. spe-ț -*e« eu ita La totalul celor 
tm probe, Hrrghclcgz*, c ree-':z«t 455 kg.

I
I
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IIN VIZITA LA REGHIN,. 

UZINA' MATERIALELOR 
SI ECHIPAMENTULUI | 

SPORTURILOR DE IARNĂ |

n

fl demonstrată, din nou, la sftrșir.l sări-

Sortimente noi $i modeme realizate de GI.Ll 
și I.P.M. • De ce intirzie livrările în rețeaua 
comercială ? • Pentru copii, tot schiuri de- ■ 
modate • Săritorii din nou neglijați * Ne-| 

cesități stringente

*

i

Frumusețea schiului va
vninii.de participanțil la primul concurs oficial al sezonului, WC-• 
primei zăpezi", ce se va disputa in Bucegi.

LA SWNDLE-
RUV MLYN • GL DE BOB TN NOCTURNA 

• USTA TRANSFERĂRILOR LA SCHI

săritorii 
se anikineazA 

LX SP1NDLIKLV MLYX

Birîș. Lupu, Girneț <i Ge- 
rea. deci petru dintre cei 
maț buni săritori de la 
trambulină Sin țara noastră, 
se pregătesc, in aceste zEe. 
sub îndrumarea antrenorul-: 
Ion Bir'.ă. in cunoscuta sta
țiune cehoslovacă Spindîeruv 
Mlyn. Peste citeva zile, ei 
se vor înapoia în țară, ur

PREMIILE CÂRTIISPOI

IM.

L

ind ea lajT.viitor si pjeoe d 
Sphsdlerav Mlyx 
parheipa, 
cițieî spcrhve 
șav. la o serie

1 XMFJ .3 
pectru a 
3ri> aso- 

Armaîa Bra
ce concursuri
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ryr
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Se pregătește

0 REUNIUNE
MONDIALA

A MINIȘTRILOR
ȘI PREȘEDINȚILOR
DIN DOMENIUL

SPORTULUI

FT-

4Pr. —. ri r :stru tater’.ocu- 
ț :-r C J.L. Reghin -
tag. Etaede Kordo. țelul 
se.T.cul-ul planificare.

— Anul 1ST», ne spunea 
dtasul. va aduce ta re
țeaua cotnereiaM) citeva 
sem—est:, noi de mate
riale sportive realizate de 
fabrica nrâs-.ră. între a- 
cesiea. 3SM de perechi a 
de bastoane metalice, cro- I 
mate, din țeavă conică, » 
cu nrinere și rondele de _ 
masă plastic 
de Ut Iei. 1 9 
vor fi livrat 
trul I. iar i» 
ta trimestrul

la
) de

In
) de
IV l»7t.

I
I

prețul I 
perechi * 
trimes- - 
perechi I

Mihai BIRA

(Gontinuare I 
fn pag. a 2-a)

Sîntem la sfîrșit de an. 
Prilej de bilanțuri, retros
pective și anticipări. Se co
mentează cele mai bune 
performanțe, se adună au
rul și argintul, sînt de
semnați cei mai buni spor
tivi ai anului.

La toate ne gîndim de 
ani de zile și desigur și în 
acest an. Dar de ce nu și 
la cartea sportivă ? De ce 
nu am analiza-o și premia 
și pe ea ?

în toată lumea, ile dece
nii) cartea este apreciată 
de critică, devorată sau de
testată de cititori, judecată 
de editură, răsplătită 
premii.

Firește, atîta timp 
cartea sportivă a
cum a fost și a fost citită 
cum a fost citită, nu am re-

sportive premii cu 
celor literare : Gon- 
Heine, Pulitzer sau, 

noi, premiile Acade-

cu

cit 
fost

flectat la premierea ei (no! 
prin premiu înțelegem in 
primul rinei aprecierea va
lorii și nu... banii).

Ar fi fost poate exage
rat — scriitorii ar spune 
ridicol — să se acorde și 
cărții 
ecoul 
court, 
ca la 
miei.

Dar astăzi, iată cartea 
sportivă este în plin elan 
creator, în plin avînt edito
rial. Oamenii vor nu nu
mai să privească și să facă 
sport, ci să și citească.

N-am vrea acum, aici, 
să numim cărțile cu un 
larg acces la cititori, indi
ferent de vîrstă sau de pre
ferință sportivă, dar este 
greu de crezut că o carte

de I. Chirilă 
Rădulescu, o 
un reportaj al 
limpice, o carte despre yoga 
sau o metodică a educației 
fizice nu se epuizează 
chiar în zilele apariției...

Nădăjduim că nu trebuie 
să argumentăm obositor 
pentru a convinge de uti
litatea și ecoul acestor pre
mii. Ele ar recunoaște, 
pentru toată lumea, origi
nalitatea și aportul prac
tic al lucrării, numărul 
mare de cititori cărora ea 
se adresează, valoarea ei 
peste graniță.

Ne amintim cu plăcere 
de bucuria și supriza cole
gilor de specialitate din alte

sau Neagu 
istorie sau 

Jocurilor O-

*

(fontinuara In pa®. a l-a)

Ieri Ia amiază, președintele 
Consiliului Național pentru 
Educație Fizici și Sport, An- 
ghel Alexe, a primit pe par
ticipant la reuniune, purtlna 
cu ei o interesanta discuție 
despre perspectivele sportu 
lui de masă in lume.

CITIȚI ÎN PAG. a 4-a

fclLMARNOCK -
DINAMO BACĂU

1-1 (0-0)
Un rezultat bun al 

fotbaliștilor bâcăuani

epi (prof. Gh'. Zîmbreșteanu), 
este un om de un fel cu totul 
deosebit. Cîndva sportiv cu 
o binemeritată reputație — 
alergător, săritor cu prăjina, 
aruncător cu sulița și, în finai, 

decatlonist, după ce a renunțat la 
atletism (la o vîrstă 
fi prezent în prim ț ___ ,________
el a rămas în domeniul sportului în
drăgit, îmbrățișînd profesiunea de an
trenor. Competența, puterea de muncă 
(și de dăruire) l-au situat și în noua 
calitate, printre cei mai buni. _

In paralel însă cu pasiunea pentru I 
sport, el a mai manifestat una, la fei * 
de mare, pentru film. Nedespărțit de 
aparat, atletul și mai apoi antrenorul, | 
a imortalizat pe peliculă zeci și sute 
de imagini din peregrinările sale, nu ■ 
puține, de altfel. A surprins cu talent 
momente din desfășurarea unor ediții ’ 
ale Jocurilor Balcanice sau ale unor 
campionate europene, a înregistrat cu 
mult discernămînt secvențe din marea 
confruntare sportivă olimpică, fie că 
a fost vorba de Roma, Tokio sau 
Mexico. Este o îndeletnicire în care 
și-a pus amprenta pasiuned tehnicia- | 
nului, dar și ,
Fiindcă Pepi a ojuns ___ ___  _ ....
dință de exagerare *— 
în arta filmării, un repi

Mai mult, poate, de... ______ ...
deîetnicire în sine, de lofi simplă, ba
zată pe un permanent efort de căutare i 
și de selectare a unor imagini dintre 
cele mai convingătoare, interesează 
scopul, rezultanta ei t acela de a oferi 
tinerilor sportivi din țară filmul tn sin
teză al unor competiții de anvergură, 
de a-i stimula și în acest mod de a-i 
ajuta să ajungă și ei în postura de 
ambasadori ai sportului românesc.

Chiar limitetă la atît, strădania lui 
Gheorghe Zîmbreșteanu ar fi totuși 
demnă de toată prețuirea. El însă a 
mers mai departe : dînd curs suges
tiilor unor organizații r----
norul, însoțit 
făcut numeroase proiecții pretutindeni 
unde a f " " ___ L,”
cluburi, în cămine, internate. Cea mai 
recentă prezență a sa, i 
nierilor de la Școala generală ....... ....
din Capitală, a însemnat pentru cele 
citeva sute de cravate roșii, o î 
cu totul
Elade, cu Atena și Grecia contempo- . 
rană, cu ~"
Imaginile proiectate pe parcursul _ __
bine de două ore au fost însoțite da . 
un comentariu alert, plin de erudiție, 
dar și de poezie, care, în contextul 
prezentării, a însemnat un moment de 
reală îneîntore pentru toți cei prezenți 
în sală, elevi sau profesori.

Aflăm că acum Gh. Zîmbreșteanu se 
pregătește pentru materializarea altor 
si altor vizite. în apropiata vacanță de 
iarnă, el va fi oaspetele taberelor 
școlarilor și studenților, pe Valea Pra
hovei și Oltului, la Lacul Roșu, sus, în 
Maramureș. întovărășit de aparatul de 
proiecții, el își continuă, așadar, neo
bosit, pledoaria înflăcărată pentru 
sport, pentru atletism, pentru cunoaș
tere, pentru cultură.

Exemplul lui Pepi ? Deocamdată este 
singular. Și e păcat. Doar sînt atîția 
antrenori și profesori care — însoțind 
loturile reprezentative — apar în ipos
taza de ambasadori ai sportului româ
nesc, pe toate meridianele. Fără 
nalizâri, însă cu 
putui, poate, n-ar 
tiva merită a fi, 
pentru aceasta ne 
ol lui Pepi...

0
. .................................i 

stă cîr.d mai putea 
planul performanței), 
imeniul sportului în- r

I1

I
snta pasiuned tehnicia- | 
priceperea operatorului, 
ajuns —- fără nici o ten- *

- un autentic as . 
porter neîntrecut. | 
lecît această în-

I
I 
I
I
I

na curs suges- j 
rganizații sportive, antre- 
ae aparatul de filmat, a 

meroase proiecții pretutindeni | 
fost solicitat în asociații și |

în rîndul pio- | 
nerald nr. 188 I

— --------- o întîlnire |
inedită cu Olimpia vechii i
fvtnvi x_zi UV.IU LU I I ICI I I pțj- .

Mexicul Jocurilor Olimpice, I 
jroiectate pe parcursul a mai I

I
I
I
I 
I
I
I
Inomi- 

sublinierea câ înce- 
fi prea ușor. Tenta- g 
totuși, făcută. Dar | 

trebuie un suflet ca

Tiberiu STAMA

— -1
IN campionatul republican oe tenis de masă pe echipe

CARMEN CRIȘAN FACE VID PRINTRE... JUCĂTORI»

Ctmpeti^a de senă Ce — de 
la F.oreasca. resu-jl resptacac;- 
lai repubucar. pe echipe sizeru- 
-ine ș. feminine, care reține de 
trei ele atenția iobitor-Jor aeestu: 
sport de Ia nou e PUzl» de taedru 
Mai ta:!!, emiatu.-a concursuj . 
campeon^t al hmnațulor mascu
line și feraiatae se dovedește In 
bană misuri lmpropj-.e. Carmen 
Crrșan și Eeocora MJiaica joaeâ 
la băiețu dar nu parucipă la tete 
Pentru că nici una nu Fg.ire.rs 
la aceasta ediție ta formații din 
prima categorie a țârii- In schimb. 
Maria Alexandru, cea mai buna 
jucătoare a Românie-, și ciasificatâ 
pe locul secund ta lume, nu con
curează decit la fete, deși, dacă 
ar fi evoluat și ta garnitura mas
culină a Progresului București, ea 
ar fi făcut cu siguranță nume
roase victime. Este suficient să 
amintim că, de trei zile, mezina 
reprezentativei tării. Carmen Cri
șan, de la C.S.M. Cluj, face un

Carmen Crișan In acțiune
•Oevara: vid printre adversari. Ea 
a înregistrat victorii asupra unor 
;jcaton cu veleități ca Suciu, 
Naftali. Sarthrani. Ancei (Învin
gător . Insă In fața campionului , 
național, Adalbert Rethi), Gheor- ’ 
ghiu, Apostu. Ovanez etc. și a de- 
păș;î-o clar și pe Eleonora Mi- 
r.alca, lntr-un meci contind in 
cadrul competiției... masculine.

Este, desigur, îmbucurător că 
tmăra Carmen Crișan arată o for
mă îXjarte bună, că alte elemente 
de perspectivă, la băieți, au dobin- 
di: noi cunoștințe tehnice. Nu 
este insă de loc bine că Maria 
Alexandru nu are o adversară 
cit de cit valoroasă, actuala com
petiție nesupunînd-o aproape la 
nici un efort, după cum e ne
plăcut faptul că Eleonora Mi- 
halca joacă slab, că majoritatea 
Intîlnirilor masculine se ridică 
abia la nivelul unei etape de 
campionat regional de acum clțiva 
ani. Giurgiucâ cel puțin, afară de

Înfățișarea fizică, aproape că nu 
mai are nimic comun cu sporti
vul redutabil din anii trecuțl. De 
ee ? De ce ?

C. COMARNISCHI
REZULTATE TEHNICE, echipe 

bărbați : Progresul Buc. — Voința 
Arad 5—4, (Sîndeanu — Rethi 
2—1), C.S.M. II Cluj — C.S.M. Iași 
9—2 (Bozga — Macovei 2—1, Car
men Crișan — Apostu 2—0), 
C.S.M. I Cluj — Voința ' Brașov 
9—0. Politehnica Buc. — Voința 
Buc. 9—6, Voința Arad — Dinamo 
Craiova 9—1, Voința Arad — 
Voința Buc. 9—7, C.S.M. II Cluj 
— Dinamo Craiova 9—6; item ei : 
Progresul Buc. — Rapid Brașov 
5—0, Voința Arad — Dinamo Cra
iova 5—2.

Astăzi, în ultima zl a întrece
rilor, competiția începe — tot in 
sala Floreasca — de la ora 9 și 
ora 17.

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

LA 6 MAI, ROMANIA - IUGOSLAVIA
După cum am mai anunțat, in calendarul international pe anul 1970, Federația română 

de fotbal avea trecut și un meci al echipei naționale cu reprezentativa Iugoslaviei. Partida 
va avea ioc în ziua de 6 mai, la Bucurejii.

vninii.de
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ACTUALITATEA 
ÎN SPORTURILE 

DE IARNA
(Urmare din pag. 1)

V-AȚI GÎNDIT LA PRIETENII PATINAJULUI ? SĂ NU GONIM ATIETII DE PE STADIOANE
• LA TUȘNAD» GHEAȚA PENTRU TOATE CATEGORIILE DE PATINATORI
• SE LUCREAZĂ LA AMENAJĂRILE ATlT DE NECESARE
• SPORTIVII FRUNTAȘI IN ROL DE INSTRUCTORI

gere a bobului pe gheață. 
BOBERII SE VOR DEPLA
SA SAPTAMÎNA VIITOARE 
In italia, la cortina 
D’ AMPEZZO, unde se vor 
desfășura, între 2—10 ianua
rie 1970, campionatele euro
pene.

Primii vor pleca, marți, 
maestrul emerit al sportului 
Ion Panțuru, Focșeneanu și 
Ncagoe.

Antrenamentele oficiale pe 
pîrtia campionatelor europe
ne vor începe în seara zilei 
de 27 ianuarie (probele C.E. 
vor avea loc tot în cursul 
serji). Menționăm că LA 
CAMPIONATELE MONDIA
LE (SAINT MORITZ — 24 
IANUARIE — 2 FEBRUA
RIE) VOR PUTEA LUA 
STARTUL DOAR DOUA E- 
CHIPAJE și, deci, cursele 
din cadrul „europenelor" 
constituie și prilej de selec
ție.

TRANSFERĂRI 
SPECTACULOASE LA SCHI

„Capul de afiș" al tran
sferărilor schiorilor pentru a- 
propiatul sezon este deținut, 
fără îndoială, de trecerea lui 
Gh. Vulpe de la Clubul spor
tiv Sinaia la Dinamo și a 
Ioanei Belu de la I.E.F.S. la 
A S.A. Brașov. Dar, o listă 
mai cuprinzătoare (însă nu 
completă) a trecerilor de la 
un club la altul este mai 
interesantă. Iat-o i N. Horga 
de la Clubul sportiv Sinaia 
la Dinamo. Paraschiva Cojo- 
cavu de la Constructorul Cim- 
pulung Moldovenesc la Dina
mo, I. Bobiț de la Steagul 
roșu ia Dinamo, I. Bogdan 
(Clubul sportiv Sinaia), Ro- 
dica Frățilă (Școala sportivă 
Brașov). Valeriu Alexandres- 
cu (Dinamo) la I.E.F.S., N. Sfar. 
ghiu de la A.S Suceava Ia 
A.S.A., Gizela Mores de la 
I.E.F.S. la Politehnica Bra
șov, C. Tudor de la Steagul 
roșu Ia Caraimanul Bușteni, 
Monica Schuler (Voința (Si
biu) și A. Rusu (Dinamo) la 
Universitatea Cluj.

De la Brașov ne-am con
tinuat itinerarul ficind 
un scurt popas in cunos
cuta stațiune de odihnă 

Tușnad-Băi, intens solicitată 
de vizitatori, atit vara cit si 
iarna. Muncitori, cooperatori, 
cercetători, ingineri, studenți 
ți elevi inhalează aci aer curatt 
se odihnesc, urcă in excursie 
pe munte, joacă șah sau tenis 
de masă la club.

— Și noi cei care am îm- 
bătrlnit de tineri, tlnjind după 
tinerețe, ne spunea pensiona
rul V. Vămanu, fost maistru 
Ia fabrica de ciorapi „Bucu
rești", ne place, cel puțin cind 
ne aflăm intr-o astfel de sta
țiune, unde vezi multe fețe 
zîmbitoare, să credem că in
tr-adevăr am revenit la tine
rețe. Eu unul nu m-aș da in 
lături să urc cu schiurile pe 
colinele din jur sau să petrec 
o oră-două cu patinele pe 
gheață.

L-am abordat apoi pe direc
torul stațiunii climaterice Tuș
nad, pentru a afla părerile sale

asupra activității sportive din 
sezonul reee. Nu înainte Insă 
de a fi discutat cu o serie din
tre principalii interesați in a- 
cest domeniu : tinerii.

— V-ați gîndit la priete
nii patinajului care vă vor 
vizita in această iarnă 7 
Ce le veți oferi ?

— S-au terminat — precizea
ză tov. Carol Bicsak — lucră
rile de curățire a lacului Ciu- 
caș. în afară de o pîrtie de 
333 m pentru patinaj viteză, 
vom mai amenaja in fața ci
nematografului „Oltul" o su
prafață de gheață de circa 200- 
300 m.p. pentru activitatea de 
agrement, iar in partea cea
laltă va funcționa un teren de 
hochei. Tot lacul va fi ilumi
nat. Vor sta la dispoziția pu
blicului 80 de perechi de pa
tine, apoi schiuri și săniuțe, 
precum și alte obiecte de e- 
chipament, care vor putea fi 
închiriate de oaspeții stațiunii. 
Sperăm ca ei să se simtă cit 
mai bine la noi.

— Intr-adevăr, proiecta
tele amenajări au darul să 
bucure pe prietenii patina
jului. Dar cei care se 0- 
cupă de mai mulți ani de 
competițiile de patinaj vi
teză, știu că aci, la Tuș- 
nad, sportivii sînt nevoiți 
să se echipeze in sala ci
nematografului, fiind pri
vați de condiții strict ne
cesare pentru e bună pre
zentare la concurs.
- Aveți dreptate. Viteziț- 

tiior putem, totuși, să le a- 
ducem o veste bună : se lu
crează la zidăria unei cabane 
de deservire a lacului Ciucaș, 
construcția căreia valorează 
260.000 lei. Aci vor fi ampla
sate, printre altele, vestiare În
căpătoare, un punct medical, 
diferite dependințe : toate pre
văzute cu încălzire centrală. 
Pînă la terminarea acestei noi 
construcții, sportivii se vor 
putea echipa la cabina de pe 
steaua plutitoare din mijlocul 
lacului. în afara competițiilor

de anvergură programate pe 
gheața din Tușnad, avem in
tenția să organizăm concursuri 
săptămlnale pentru patinatori, 
deschise tuturor virstelor.

— încă o problemă. Cine 
va veghea asupra întrece
rilor de patinaj, știind că 
la Casa de cultură din lo
calitate un singur om are 
in sarcină să se ocupe de 
activitățile sportive, iar a- 
cesta este de altă speciali
tate, instrumentist muzi
cal ?...
- Sper că ți tn acest do

meniu am găsit o soluție. Mul
te cluburi au sportivi de per
formanță cu o experiență de
osebită în patinaj. Vom apela 
la aportul lor, pentru condu
cerea centrelor de inițiere In 
patinaj. Pentru viitor, credem 
că o dată cu reorganizarea con
ducerii administrativ-culturale 
a stațiunii vom rezolva și pro
blema cadrelor sportive da 
specialitate.

După cum se poate desprin
de din dialogul de mai sus, 
conducerea stațiunii Tușnad 
are preocupări multiple in di
recția asigurării condițiilor ne
cesare pentru ca aci, cu ade
vărat, să înflorească o activi
tate intensă de patinaj, spor
tul preferat al tineretului.

Tr. IOAN1ȚESCU

Proiecte realiste pentru sezonul de iarna

VRANCEA ȘI FIII EI VOR
SÂ SE AFIRME ȘI ÎN

• Patinaj la Mărășești, Adjud și Focșani • Lacul Mîndrești, o mică bază sportivă 
de iarnă • Centre de schi montan la Năruja, Vizantea și Livezi „• Poate de
veni Soveja și un mic fief al schiului alpin?...

Un dialog despre mișcarea 
sportivă vrînceană cu prof. 
lancu PĂTRAȘCU, președin
tele Consiliului județean 
Vrancea pentru educație fizi
că și sport, este o discuție in
teresantă, captivantă. Cadru 
tînăr, cu o pasiune clocoti
toare, prof. Pătrașcu ne-a pre
zentat o imagine vie a spor
tului vrîncean, oprindu-se 
mși mult, cum era și firesc, 
asupra sporturilor de sezon, 
a celor de Iarnă.

Ce am reținut din acest 
dialog ?

Că tn pofida unor dificul
tăți obiective, generate mai 
ales de o insuficientă recu
zită pentru practicarea spor
turilor albe, vrîncenii nu vor 
lipsi de la acțiunile in curs de 
organizare, concursuri pe aso
ciații sportive cu precădere.

Deocamdată, însă, oficialită
țile sportive și-au concentrat 
tirul eforturilor lor pe pre
gătiri, deoarece Iarna n-a po
posit decît sus pe înălțimi, 
pe Zboina, Coza sau Măgura 
Odobeștilor. In rest, zăpadă 
încă puțină, care doar pu-

ÎN VIZITĂ LA REGHIN
(Urmare din pag. I)

— Nu vi «o pare că e cam 
tirziu 7 De fapt, livrarea tn tri
mestrul I Înseamnă că se vor 
găsi In magazine abia tn apri
lie, cinci, în mod practic, iarna 
a trecut. Care stnt cauzele a- 
cestel tnttrzierl, știind că ma
terialul (țeava conică din im
port) stă de aproape doi ani tn 
depozitele dv 7

— La început am conceput un 
baston cu miner din piele, care 
nu a fost însă, avizat de F.R. 
Schi șl tie rețeaua comercială 
și, de aceea, am refăcut pro
punerea. sub forma unui baston 

cu miner șl ror.dele din masă 
plastică. Norma internă a fost 
aprobată abia la 1 septembrie 
1869. Pentru copii vom realiza 
tn 1970 și 1 S00 perechi bastoa
ne din bambus. Îmbrăcate eu 
folie plastică, la prețul de cir
ca 90 lei perechea.

— Tot asa tirziu 7
— Nu. mal devreme.
— Dar legături de schi ați pu

tea face 7 Aveți o secție de pro
duse metalice in combinat.

— Legături securit nu. E prea 
complicat. Legături măi simple, 
pentru copii, vom realiza. De 
altfel, ele se află sub încercări.

— Să revenim la schiuri. Ce 
ne va aduce nou anul 1970 7

— In cadrul producției de a- 
proximativ 23 000 perechi, vom 
scoate șt cîteva tipuri noi. De 
Dildă, schiul ALP—STABT, schi 
de competiție din materia! plas
tic și fibre de sticlă, realizat 
după cele mal moderne profile 
și după o tehnologie superioară. 
Este un schi de calitate ridicată, 
destinat concurențllor și schio
rilor foarte buni. Prețul lui va 
varia, după dimensiuni, între 
1848 șl 1 926 Iei perechea. Apoi, 
șehiul START", din lemn, cu 
miez din fibră de sticlă șl masă 
plastică. Am realizat pentru 
noul sezon 449 perechi și vom 
fabrica alte 700 perechi în 1970, 
pe dlmenșlunl de la ian—J2Q cm, 
la 'prețuri variind între 1 120— 
1210 lei perechea.

Continuăm fabricația sortimen
telor COMBI R (bloc lamelat din 
frasin) ș! COMBI E (bloc lame
lat șl hfchory). schiuri popu
lare, cu capturi șl prevăzute 
pentru protecție șl alunecare cu 
folii de masă plastică deasupra 
și pe talpă. Lungimile cuprinse 
intre 160—220 cm au prețul Intre 
410—504 lei perechea (COMBI R) 
șl 520-850 lei perechea pentru 
COMBI E.

Schiul „RAZANT" — bloc la- 
melal din frasin cu folii din 
plastic șl fibre de sticlă și 
canturi metalice — va fi reali
zat în cantitatea de 1 025 pe
rechi, începînd din trimestrul II 
1970 (n.n. — primăvara și vara), 
la prețuri cuprinse, după di
mensiuni, între 820—958 lei pe
rechea.

Pentru copii am realizat, în 
1969, 3 MO perechi de schiuri
populare fără canturi, iar pen
tru 1970 am prevăzut să produ
cem tneă 1 065 perechi.

SCUTURILE PENTRU COPII 
RAM1N O PROBLEMA

— Dar schiuri pentru copil, cu 
canturi și finisate în mod su
perior 7 Schiul se învață doar 
de la o virstâ foarte fragedă, șl 
una din condițiile Învățării șl secu
rității este materialul de bună 
calitate.

— DEOCAMDATĂ NU FABRI
CAM. Nu avem un tip omolo
gat șl. de altfel, nici comerțul 
nu nt-a comandat.

— Dar ați putea face 7
— Desigur.
— Dar pentru schiul de fond 7
— Pentru 1970. chiar de la 

începutul anului, AMATORII 
VOR PUTEA CUMPĂRA DIN 
MAGAZINE SCHIUL SPECIALI
ZAT SĂGEATA ZĂPEZII (di
mensiuni 1*0—220 cm), cu PRE
ȚUL Intre 422—457 lei pe
rechea. Este un schi superior 
care răspunde oricăror exigențe 
și care, credem, va satisface ne
voile activității de performantă. 
Vom continua fabricația tipuri
lor OLIMPIC (160-215 cm) șl 
CAMPION (160—210 cm), în In
tenția de a răspunde cerinței 
pielii și de a materializa do
rințele de calitate ale tuturor 
categoriilor de schiori.

Din discyțijle purtate cu to
varășii Iuliu szatmari, șeful a- 
prbvizicnării, și Alexandru Kbc- 
siș, șeful livrărilor, am aflat că 
la uitimelș două sortimente e- 
xistă oarecare rămlneri în ur
mă, față de plan, determinate 
de aprovizionarea întîrziată și 
greoaie ci) canturi metalice șl 
folii de masă plastică (din im
port), dar că pînă la sfîrșitul 
anului restanța se va recupera.
O PRODUCȚIE IMPRESIONANTA 

DE SĂNIUȚE ÎN 1970
Am mal aflat că ȘI IN 1970 

SE VA REALIZA O PRODUCȚIE 
IMPRESIONANTĂ de săniuțe 
(100 000 BUCĂȚI), intr-un sorti
ment variat.

Mă aflam în fabrică. Ca schi
or și gazetar m-a Interesat să 
urmăresc un schi de-a lungul 
procesului tehnologic, de la sim
pla blană de lemn, fa schiul 
strălucitor, cu siluetă, încorse
tat în strînsoarea canturilor.

PRIN FABRICA
Ne-a condus șl ne-a furnizat 

explicații tov. mg. Ștefan Var
ga. tehnologul șef al combi
natului. De la el am aflat ci, 
prin extinderile combinatului, 
„schiul» va căpăta spații noi, 
capacități de producție crescute, 
cbiar o altă linie de fabricație, 
prin amplasarea în alte hale a 
producției de Instrumente mu
zicale.

Âlunecînd printre stivele. de

Un pocnet de pistol... 
Un trup care se rostogolește...

Un țipăt de femeie... 

SINUCIDERE SAU CRIMA?

Dezlegarea enigmei o veți putea afla tn curind 
in piesa

VIRAJ PERICULOS
de JOHN B. PRIESTLEY

Viitoarea premieră a Teatrului Bulandra (Sala Studio)

Ce ne aduce Moș Gerilă ?

La această întrebare vă răspunde magazinul 
„FAVORIT* din Drumul Taberei

pregătit special pentru dv. cu o bogată colecție de
• Galanterie • Tricotaje • încălțăminte • Confecții
• Țesături • Stole • Articole de uz casnic • Articole

electrice etc.

șehiuri; săniuțe șl crose de ho
chei, am descoperit — ABAN
DONATE — două prototipuri 
splendid realizate de șchiuri me

talice. ce păcat eă publicul, co
merțul, nu le-a văzut.’ Ce pă
cat că realizatorii lor nu trăiesc 
mal mult printre schiori sau 
nu vizitează mal des concursuri
le de schi, pentru că atunci s-ar 
fi grăbit să dea pieții și acest 
tip foarte reușit. Am fost sur
prinși să vedem fabricația in 
serie a unor mini-schiuri, exe
cutate exemplar, dar destinate 
exclusiv exportului, cit de cău
tate șl apreciate ar fi și pe 
piața lntirnâ...

Ghidul nostru nu era numai 
informat șl prevenitor, ci s-a 
arătat șl receptiv, preluînd su
gestia noastră de a specializa 
producția (ca orice fabrică de 
prestigiu) pe probe: slalom, co- 
borire, slalom uriaș pentru 
schiurile destinate competiției 
sau celor mai avizați in tainele 
schiului.

Am fl vrut să le dăm o veste 
bună și săritorilor. Dar, in ceea 
ce privește schiurile lor — 

pentru copil șl adulți — reali
tățile ne-au împiedicat.

Și astfel, privind și discu- 
tinfl cu oamenii, am cunos
cut că spre a se (lesăvlrși, 
sub aspectul calității și can
tității, FABRICAȚIA DE 
SCHIURI MAI ARE NEVOIE 
DE CÎTEVA MAȘINI SPE
CIALIZATE, DINTRE CARE 
UNELE PENTRU ÎNCERCĂRI. 
Am deslușit o neconcordanță 
intre ritmurile producției, în
tre posibilitățile sale de a- 
daptare față de nou, față de 
cerințe și de cortegiul lent, 
dezolant, al aprobării proto
tipurilor, al omologărilor, al 
aprobării prețurilor, al apro
vizionării unor materiale din 
import.

Colectivul de muncitori, 
tehnicieni și ingineri de la 
C.I.L. Reghin a dovedit că 
poate realiza lucruri deose
bite, a înfiripat din nimic 
o producție de schiuri (și 
de alte materiale)) urcînd 
cite 3—4 trepte deodată pe 
scara calității și a produc
ției de masă, dar i se cere 
o mai mare mobilitate în «- 
daptarea șl reproducerea 
noului, o sincronizare cu ce
rințele pieții naționale șl tn- 
temațtonale, întîrziere care, 
de fapt, nu i se poate re
proșa decît parțial, lntrucît 
„ formele, omologările și a- 
probările* șînt de resortul 
altora.

LA FABRICA DB 
ÎNCĂLȚĂMINTE

Am fost șl la I.P.M. Sport 
(Fabrica de încălțăminte) să 
vedem și, eventual, să pro
băm mult așteptatul bocanc 
de schi cu stramere (rfrli- 
ge), dar am aflat că direc
torul loan Peter era plecat 
special la Mangalia, la sesiu
nea de contractări, spre a 
determina comerțul... să re
nunțe Ia această comandă, in 
valoare de peste 1090 000 lei. 
Motivul 7 C.I.L. Reghin nu 
le-a livrat clrligele metalice, 
din lipsă de material, iar o 
altă fabrică (Mn Satu Mare, 
care putea să toarne aceste 
cîrlige lntr-o matriță, încă 
nu s-a hotărtt la execuție.

Nc-am interesat, apoi, de 
ghetele de fond pentru co
pii. Contabilul șef, Artenie 
Hărnașu, ne-a răspuns că 
cele 300 perechi planificate, 
contractate, omologate pen
tru trimestrul IV 1969 NU 
SE VOR REALIZA. PENTRU 
CĂ NU AU PREȚ APRO
BAT.

N-am mai putut acoate nici 
un cuvînt, dar îi rugăm pe 
copil — celor cărora le place 
fondul — să scrie, ceea ce 
simt, direct conducerii de Ia 
I.P.M. Sport.

Pentru adulți, cele 800 de 
* perechi ghete-fond, contrac

tate In 1969. fuseseră livrate 
In trimestrul II și III. Le-am 
căutat mal tirziu, după ce 
ne-am întors de Ia Reghin 
prin eîteva magazine, dar 
nu le-am găsit. Nu știți dv 
pe unde or fl 7

Ne-a mal trecut năduful 
Intrînd In sectoarele do fa
bricație, unde AM VĂZUT 
CUM. ÎNCET-ÎNCET. PRIND 
FORMA SI VIAȚĂ SERII 
DE BOCANCI DE SCHI 
(„CAMPION" Inceptnd de la 
nr. 33, .SLALOM" inceptnd 
de Ia nr. 40), .TURISM" și 
.POPULAR".

★
Mal tirziu. la întoarcere, tn 

tren, ne-am amintit cu plăcere 
de munca oamenilor. Menta 
să-i vezi luertnd în atelLere.

— Dar mal sus. pcs St
ream 71

drează pămîntul șl lei, colo 
cîte o pojghiță de gheață. în 
ultimele zile de vreo două 
ori temperatura a scăzut sub 
0 grade.

Iarna este abia la început 
și chiar dacă se lasă aștep
tată, ea nu va ocoli Vrancea, 
împodobind-o, ca In fiecare 
an, cu mantie groasă de her
mină.

PATINOARE NATURALE
Deci, pregătiri. Pregătiri fe

brile. Prof. Pătrașcu abia se 
întorsese de la Mărășești, 
unde pusese la punct pro
iectul de amenajare a unui 
patinoar natural la asociația 
feroviarilor din localitate. în 
altă zi fusese la Adjud, în 
același scop. Beneficiarii pa
tinoarului de acolo vor fi 
elevii Școlii generale nr. 1. 
Patinaj se va face și pe o 
porțiune a lacului Mîndrești 
(4 km de Focșani), mai exact 
cursuri de inițiere pentru co
pii, școlari și tineri. Subli 
niez: o porțiune a lacului cu 
adîncime redusă bifie delimi
tată. pentru a elimina orice 
riscuri.

ȘI O INSTALAȚIE 
NOCTURNA

Cit privește reședința de 
județ. ACOLO S1NT PREVĂ
ZUTE NU MAI PUȚIN DE 
5 PATINOARE NATURALE, 
fie pe lingă asociația sporti
vă Voința și Școala generală 
nr 10, fie în grădina pu
blică. ULTIMA AMENAJA
RE SE VA BUCURA ȘI 
DE O INSTALAȚIE DE NOC
TURNA.

CENTRE DE INIȚIERE 
ÎN SCHI

-Cît privește schiul, ți aici 
cîteva proiecte demna de re
ținut.

în toate cazurile este vorba 
de FIINȚAREA UNOR CEN-

SPORT
TRE DE INIȚIERE IN SCHI 
alpin amplasate fie tn sona 
montană, la înălțimi de a- 
proape 1000 de metri, fie tn 
cea submontană. Sînt vizate 
in principal localitățile Nă- 
ruja, Vizantea și Livezi. Este 
de așteptat ca interesul tine
retului din aceste așezări fa
ță de un astfel de proiect să 
fie — ca in anii precedenți — 
major. PinA în prezent 20 de 
minischiori în devenire — în 
toate cazurile „cravate ro
ții" au și fost selecționați pen
tru taberele centralizate ale 
Consiliului Național al Orga
nizației Pionierilor.

Dar, principalul centru de 
Inițiere in schi tinde să fie 
amplasat la Soveja, stațiune 
climaterică tot mai mult cău
tată de oameni ai muncii din 
întreaga țară. Acum, în sezo
nul alb ea ar putea deveni la 
fel de solicitată. Soveja poate 
găzdui la cabane pînă la 200 
de persoane. Iar cu cazarea 
în locuințe particulare, spa
țioase, bine întreținute, cifra 
ar putea crește cu încă 500.

Asta, în ideea ea Soveja 
să primească cîteva comple
tări sportive adecvate sezonu
lui alb. De pildă, o BAZA 
PENTRU SCHI REALIZATA 
PRIN DEFRIȘAREA UNOR 
TRASEE ALPINE, apoi un 
TELESCHI. Există un proiect 
al organelor sindicale, con
ceput încă la începutul aces
tui an. Numai că lucrările de
marează mult prea lent. Și 
Soveja fără unele amenajări 
corespunzătoare nu poate de
păși sfera unui itțteres strict 
local.

★
Poate rapsrrat Ia alte Ju

dețe, Vrancea nu se prezintă 
cu cifre spectaculoase. Am a- 
preciat, însă, Ia gospodarii 
sportivi de acolo faptul că 
sînt foarte realiști, că nu 
aleargă după proiecte exage
rate. într-un fel, O MICA 
LECȚIE. Djn ea ar putea în
văța și alți activiști sportivi.

Tudor BRADAȚEANU

Activitatea atletică la »fîr- 
țlt de sezon competițional a 
arătat o seamă de aspecte 
bune sau măi puțin bune, 
dintre care merită o analiză 
mal amănunțită activitatea 
atleților seniori.

O sumară răsfoire a foilor 
de concurs din ultimul timp 
arată pregnant un simptom 
îngrijorător al atletismului 
nostru: numărul extrem de 
scăzut al atleților seniori. La 
campionatul republican de 
sală al seniorilor din acest 
an, la aproape jumătate din 
probe nu s-au adunat nici 8 
concurent!, număr necesar 
pentru alcătuirea finalelor. 
La cele 5 probe rezervate se
nioarelor nu au participat 
decît 30 de atlete din care 
jumătate erau... junioare. La 
faza pe Capitală a aceluiași 
campionat de sală au fost 
probe care nu s-au disputat 
pentru că nu s-a prezentat 
nici un senior. Situații ase
mănătoare s-au înregistrat ți 
la ultimele ediții ale campio
natelor de pistă ale seniorilor, 
unde lipsa concurenților se
niori a fost evidentă. La con
cursul republican de primă
vară al seniorilor, majorita
tea concurenților au foșt de 
asemenea juniori. Formațiile 
de atletism participante în 
campionatul pe echipe au în 
componența lor 70—100’/» a- 
tletl juniori.

Lipsa seniorilor, lipsa atle- 
ților maturi, care trage mult 
în urmă activitatea noastră 
atletică, îți are obirția țl tn 
măsurile greșite din ultimii 
8—10 ani. Astfel, calendarul 
competițional este foarte să
rac în competiții rezervate 
seniorilor, iar competițiile 
existente se adresează numai 
atletilor de valoare republi
cană ; la nivelul județean $i 
orășenesc, competițiile pentru 
seniori stat ca ți Inexistente. 
De altfel, însăși federațta a 
ridicat opreliști artificiale ta 
campionatul pe echipe înter- 
zicînd seniorilor să participe 
în competiție dacă nu au în
deplinit anumite performanțe 
ca de exemplu la femei 1,60 
m la Înălțime, 14 m la greu
tate sau la bărbați 16 m la 
greutate, 15 m la triplusalt, 
4,30 m la prăjină sau 1,97 m 
la înălțime, pentru a prezenta 
doar cîteva norme. în schimb 
juniorii, la aceleași probe, 
sînt admiși doar cu perfor
mante de 1,38 m și 9,70 m 
respectiv, 11,50 m, 12,80 m, 
3,20 m sau 1,70 m. în felul 
acesta, lăsînd la o parte cal
culele complicate necesare la 
fiecare etapă, tn echipele de

divizie stnt solicitați tn spe
cial juniorii, care ți așa fae 
față cu greu la multitudinea 
de concursuri la care itnt 
solicitați, în timp ce seniorii 
cu performanțe mult mal bu
ne gînt îndepărtați de pe 
stadion. Preocuparea aproape 
exclusivă de a pregăti pe cel 
socotiți cu perspective de * 
ajunge la Olimpiadă este dăr 
unătoare și se întoarce tn ce
le din urmă chiar împotriva 
realizării acestui obiectiv.

Să nu gonim, așadar, atlețif 
de pe stadioane 1

Participarea atleților seniori 
în concursuri poate fi pentru 
juniori un stimulent, un e-’ 
xemplu, și mai ales, un pri-Ș 
lej de ridicare a nivelului’ 
performantelor. Dacă juniorii' 
buni nu au cu cine să se în-1 
treacă, aceasta le va întîrzia 
ți lor dezvoltarea firească.

De altfel, însăși în orienta
rea Federației române de a-1 
tletism se recomandă la al
cătuirea echipelor naționale,’ 
înlocuirea la probele slabe, a 
seniorilor „plafonați" cu ju
niori mal slabi decît ei, dar 
de „perspectivă". Aceste si
tuații practicate și în alți ani, 
nu au dat roade. Și este ți 
logic I Cum putem spune că 
un junior poate fi de per
spectivă, dacă el nu reușește 
să fie mai bun decît un se
nior „plafonat" șl cu rezultate 
slabe 7

Cît despre noțiunea de 
„plafonat" aceasta dă naștere 
numai la arbitrar, la apre
cieri subiective. în categoria 
„plafonat" au fost multi ani 
Lia Manoliu și Ileana Sila?’ 
ți multi alții. Medaliile lor 
olimpice sînt argumentele ce
le mai puternice care pledea
ză Împotriva acestei noțiuni.’ 
în atletism, pentru aprecie
rea valorilor, trebuie să fie 
suverane centimetrul si se
cunda. în fata lor nu pot fi 
interpretări sau tocmeli. Per 
formanta nu trebuie să aibă 
nici vîrstă și nici plafon. 
Valoarea ei se exprimă în 
cifre concrete. Interpretările 
nu au voie să treacă peste 
secunde și centimetri.

In mod cert trebuie spriji
nită dezvoltarea activității 
atletice pentru juniori. Ei sînt 
viitorul și speranța pentru 
afirmarea atletismului nos
tru. Dar acest sprijin nu tre
buie dat în dauna activității 
seniorilor. în concluzie sta
dioanele trebuie deschise pen
tru orice atlet, fără opreliște. 
Activitatea noastră atletică 
va avea numai de cîștigat!

Silviu DUMITRESCU 
antrenor

Premiile cărții sportive
(Urmare din pag. I)

DINAMO — STEAUA
• în meci res

tanță, în cadrul 
diviziei A, echi
pa feminină Ra
pid București a 
dispus, la Cluj,

de formația locală Univer
sitatea cu scorul de 87—51 
(43—23).

• Astă-seară, In sala Di
namo, la ora 19, se desfă
șoară partida Dinamo Bucu
rești — I.E.F.S., in cadrul di
viziei masculine A.

• Derby-ul divizie! mas
culine A. meciul Dinamo — 
Steaua, a fost programat du
minică Ia ora 11, in sala Flo- 
reasca.

țări la primirea unei cărți de 
handbal de loan Kunst-Gher- 
mănescu, a unei lucrări de 
fiziologie scrisă de Andrei De
meter, sau la darul nepre
țuit al monumentalei Istorii 
universale a educației «zice 
elaborată de Constantin Ki- 
rițescu.

Pentru Început, ne-am gin- 
dit să propunem instituirea 
a trei premii pentru cartea 
sportivă. Primul s-ar acorda 
lucrărilor din domeniul ști
inței educației fizice: istorie, 
medicină, psihologie, biochi
mie, biomecanică, ciberneti
că

Aceasta l-ar stimula In mod 
deosebit pe cercetătorii no
ștri, mai ales astăzi cînd, în 
afara Institutului de educa
ție fizică și sport și a insti
tutelor pedagogice, mai avem 
cabinetele metodico-științifice 
județene, iar Ia București pri
mul noștru centru de cerce
tări științifice. Acest premiu 
ar purta numele lui CON
STANTIN KIRIȚESCU.

Un al doilea premiu ar fi 
rezervat cărților de tehnică 
și metodică, fără care progre
sul este de neconceput. Un cri-
teriu de apreciere ar putea 
fi si prezentarea grafică, stu 
diul chinogramelor, concepția

personală a autorului, f 
dem că cel mai potrivit ».<i- 
me pentru premiul cărții teh- 
nico-metodice este acela al 
lui ZENO DRAGOMIR el în
suși profesor, sportiv de per
formanță, desenator și autor 
de lucrări tehnice.

Ub al treilea și ultim pre
miu (este hazardat să insti
tuim prea multe și pe genuri 
cît mai diverse) ar răsplăti 
cea mai bună carte de lite
ratură șportivă : reportaj, bio
grafie, poezie și roman, este
tică sportivă.

Negăsind între noi un nu
me consacrat pentru titula
tura acestui premiu, ne-am 
gîndit că . numele lui CAM1L 
PEȚRESCU ar fi cel mai po
trivit El a scris mulți ani 
cronică sportivă, a iubit mult 
mișcarea și a inițiat chiar și 
o revistă sportivă pentru in
telectuali, Deci, Camil Pe
trescu...

Sau dacă vreți să mai re
flectați la alt nume, atunci 
Sigur MIHAIL SADOVEANU, 
pescar, vînător, șahist, chiar 
și redactor al unei reviste du 
șah.

Acestea sînt gindurile noa
stre pentru cartea sportivă, 
pentru recunoașterea valorii 
ei, pentru răsplătirea autori
lor și consacrarea internațio
nală a literaturii noastre da 
specialitate.

O masă largă 
de jucători și de 
antrenori califi
cați și pasionați 
— a demonstra
t-o articolul pre

cedent—nu există. în aceas-
tă situație, chiar și peiitru 
divizionarele A se pune nu 
problema promovării unor 
autentice valori (căci sînt 
rare), ci a umplerii goluri
lor din formație. Ajung ast
fel pe teren oameni fără vo
cații care sînt acceptați în 
lipsă de voleibaliști verita
bili. Ășa stînd lucrurile, este 
și normal ca nivelul jocuri
lor să nu fie cel pe care îl 
așteptăm. Interesante sînt, 
eventual, meciurile echipelor 
care vînează florile rare for- 
mîndu-și loturi mai consis
tente. Ca să vedem, așadar, 
ceva volei, trebuie să aștep
tăm cîteva meciuri pe cam
pionat 1 cele în care se în- 
tîlnesc Dinamo, Steaua. Ra
pid, Politehnica Galați, la 
băieți, Dinamo, Penicilina 
Iași. Rapid, și, de acum, se 
pare că și Universitatea Ti
mișoara, la fete. Iar dacă, 
așa cum s-a întîmplat recent 
la „derbyul" Dinamo-Rapid, 
jucătorii nu apreciază că e 
cazul să se obosească, mai 
putem bifa ca necorespunză
tor și unul dintre aceste 
puține meciuri potențial in
teresante. Să ne mai mirăm 
că, îndeosebi în București, 
tribunele sălilor sînt aproa
pe goale ?

Distanța între plutonul 
fruntaș și rest este atît de 
clară, încît la nivelul scăzut 
al meciurilor se adaugă, ca 
motiv suplimentar pentru in
diferența publicului, caracterul 
previzibil al rezultatelor: 
cu rarissime excepții. 31a

MARILE DISTANȚE
chestiune la care ne vom re
feri după un scurt „popas" 
în „B“ și la divizia școlară.

în divizia B, valorile sînt 
incontestabil mai apropiate, 
dar numitorul comun îl 
constituie, din păcate, un ni
vel scăzut pînă la pierderea 
oricărei semnificații. Nu lip
sesc cu desăvîrșire tinerii 
dornici să joace, fie ți in B, 
dar jucătorii sînt în general 
plafonați, majoritatea for- 
mînd-o cei trecuți de mult

ție nu numai logică, fi
rească, cj și mai promițătoa
re decît... uzanța ofertelor 
avantajoase față de niște 
jucători „experimentați", din 
alte zone geografice). Jucă
torii de volei s-au format, 
dintotdeauna, în școli și, u- 
neori, ulterior în facultăți. 
Spre aceste izvoare, active 
chiar și în perioade de se
cetă, trebuie să-și ațintească 
privirile antrenorii și activiș
tii federației. Și nu doar îri-

£

UNEI SPECTACULOASE 
RETROGRADĂRI

de juniorat care n-au avut 
niciodată, sau nu mai au, va
loarea necesară pentru a ju
ca într-o formație din prima 
divizie. Nu este vorba, deci, 
nici despre pepinieră, nici 
despre o „sală de așteptare" 
din care să iasă, o dată pe 
an/ două echipe suficient de 
pregătite pentru a-șj apăra 
șansele tn prima divizie. în 
situația actuală, rosturile di
viziei secunde stnt neclare.

Mult mai demn de atenție 
— ti pentru noi ți, cel pu- 
țin asa ar trebui să Ce și 
pentru alții — ni se pare 
eaapicaatul țeolar. Evoluția 
lui ar trebui urmărită cu a- 
«eetre — ax:—A. atit de fede
rate eft ți de antrenorii dor
sad prcmeveae elemente 

(Pentrn echipele din 
prmrcLe. eu loturi deficita
ra aceetoe „resur-
<• ^c*4’ ti ie gjff »

tr-o contemplare pasivă ; ju
cătorii se formează, își afir
mă posibilitățile în această 
perioadă; „creșterea" unui 
jucător, după includerea sa în 
lotul unei divizionare A, se 
dovedește, în majoritatea ca
zurilor, o încercare infruc
tuoasă. »

Revenim la problema for
mulei de campionat. Nespri
jinind — după părerea noas
tră — progresul voleiului, ea 
necesită o discuție, ața cum 
am spus, din cauza decalaje
lor valorice ce duc la previ- 
zibilitatea rezultatelor^ « ne
cesităților de a avea, tn 
cursul unui an, cît mai 
multe confruntări între echi
pele bune, da» fiind faptul 
eă nu avem o divizie A nu
mai cu echipe valoroase. 
Chiar dacă nu m poete spu
ne eu certitudine, de la la- 
WA «*£• Y1 LBmnlmci

și cine va retrograda, se poa
te ști bine va fi și cine nu 
în primele patru. în situația 
distanțării nete a celor două 
plutoane, campionatul devine 
o formalitate lipsită de con
ținut. iar o serie de echipe 
parcurg țara de la un capăt 
la altul, la fiecare sfirșit de 
săptămînă, pentru a disputa 
rheciuri care — în cea mai 
mare parte — nu interesează 
pe nimeni și care nu le folo
sesc cu nimic. Campionatul 
nu mai stimulează echipele 
participante și implică niște 
cheltuieli de deplasare care 
reprezintă investiții în tu
rism, nu în volei. Așa stînd 
lucrurile, e firească întreba
rea dacă nu s-ar putea găsi 
o formulă capabilă să sti
muleze din nou campionatul 
intern, de tăria lui depin- 
zînd tăria voleiului nostru 
pe plan internațional. N-ar 
strica, deci, să se organizeze 
o consultare. în această pri
vință. cu specialiștii de care 
federația dispune sau pe care 
îi poate.» contacta. Deocam
dată, sperind că s-ar putea 
aplica această sugestie (a 
unei consultări), nu dorim 
să anticipăm, avansînd vreo 
formulă. Să ne inspirăm din 
handbal, din hochei — in 
sfirșit, d;ntr-un sport unde 
lucrurile merg maj bine. Sau 
pur ți simplu să inovăm o 
formulă de organizare a 
campionatului de volei. Ne 
putem plînge că federația nu 
dispune de tehnicienii pe 
care-i dorim; dar de lipsa 
tovarășilor cu aptitudini or
ganizatorice din forul diri
guitor al voleiului n-am au
zit să se fi plîns cineva. Iar 
problema formulei de cam
pionat tocmai asemenea ca
pacități reclamă.

Mflfwl iUSESCU .
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RELAȚIA ECHIPA REPREZENTATIVĂ
JUCĂTORI. PRIN PRISMA FOLOSIRII

LOR LA CLUBURI
Comisia de selecție, după ce a fost Investită cu atribuțiile 

pregătirii și formării echipei reprezentative în vederea partici
pării ia jocurile preliminare din grupa I a C.M., a trecui printr-o 
psrioadă de frămîntări. Analize, discuții tehnice, idei, sugestii 
— toate transmise cu bune intenții, din dorința do a contribui 
la ridicarea calitativă a fotbalului nostru, la afirmarea lui pe 
plan mondial — au fost luate în considerație, cu discernămint 
fi spirit de răspundere.

Fotbalul își etalează două 
aspecte : echipa reprezentati
vă și activitatea competițio- 
nală internă. Aceste două 
țete nu se 
oarece una 
cealaltă și 
fluențează 
construirea 
prezentative fără a ține sea
ma de echipele de club, de 
campionat, ar fi însemnat un 
lucru de laborator și rezul
tatul ar fi fost neviabil. Co
misiei de selecție i-ar fi fost 
foarte la indenting să se fi
xeze asupra unui lot restrins 
de jucători cu care să facă 
un program special — cu 
jocuri in străinătate — dar 
cu aceasta nu se rezolva nici 
problema echipei reprezenta-

fa- 
de- 
din 
in- 

Deei,

pot despărți, 
își trage seva 
amîndouă se 
reciproc.
unei echipe re-

tlve șl nici nu se stimula ac
tivitatea citaipetițională in
ternă. Am fi avut doar o 
echipă in plus, artificial cre
ată, protejată și disecată sub 
toate aspectele. De aceea, 
sarcina comisiei de selecție 
nu a fost ușoară, mai ales la 
începutul activității cînd tre
buia ales drumul cel mai 
bun, cel mai eficace și cel 
mai productiv pentru fotba
lul nostru.

PENTRU CE SOLUȚIE 
AM OPTAT

A

UN AJUTOR
o

NELUAT
In seamă

tă nnnărind 
da volei «au 
ați remarcat 

că la flecare timp do odihnă 
cerut de nna dintre echipe 
prin conducătorul respectiv, 
Jucătorii se grupează in par
tea lor de teren, la margine, 
primind indicații legate de 
desfășurarea partidei. In a- 
cest minut de odihnă, spre 
cele două grupe de Jucători 
tși Îndreaptă pașii pe rind 
unul dintre arbitri, de regulă 
secundul (in special la volei), 
comunlctnd acestora scorul 
exact in momentul Întrerupe
rii partidei șl al citelea timp 
de odihnă a fost cerut.

Nimie n-ar fi de obiectat. 
Regulamentul este clar ta 
această direcție. $1 este foar-

te bine, deoarece uneori ta
bela de marcaj nu este con
dusă de arbitri oficiali șl, In 
necunoștlnță de cauză, nu e 
ta concordanță cu foaia de 
arbitraj. In acest fel echipele 
și antrenorul au posibilita
tea să ia cunoștință ta mod 
oficial de situația scorului.

Regulamentul, deci, nti 
poate fi pus in discuție, co
municarea scorului ta timpul 
de odihnă «cînd parte din 
atribuțiile celor chemați să 
conducă desfășurarea jocului 
respectiv. Și, spre satisfacția 
noastră, arbitrii Își fac — 
sub acest aspect — cu pri
sosință datoria. Dar, ce fo
los. Cel ce se adresează 
echipelor șl antrenorului nu 
este luat in seamă. Indiferent 
dacă scorul este sau nu fa
vorabil echipei căreia 1 se 
adresează, situația acestuia 
este deosebit de penibilă in 
acel minut de odihnă. Putem 
afirma chiar că misiunea este 
ingrată. Sint așa do rare ca
zurile cind antrenorii sau 
unii Jucători ascultă ce le 
spune arbitrul respectiv, că 
pot fl numărate pe degetele 
unei singure miini. Și este 
păcat că se refuză acest a- 
jutor, uneori de mare impor
tanță pentru stabilirea echipei 
Învingătoare.

Ați fi curioși, desigur, să 
aflati care sint antrenorii 
care nu țin seama de acest 
ajutor, Sint foarte mulțl. 
Unii dintre aceștia nu numai 
că nu mulțumesc pentru cele 
comunicate, dar nici măcar nu 
întorc capul spre cel care 
11 se adresează, Am în
cerca mai bine să-i numim 
pe cei care au bunul simț 
tă mulțumească arbitrului 
pentru informația dată, căci 
sint mai puțini la număr. 
Dar nu vom face acest lucru, 
ca nu cumva să se pună 
rău cu... ceilalți. Mai 
Poate și acesta este un 
cedeu tehnic pe care-l 
sesc unii antrenori ! 
stntem insă de părere 
procedeul nu este de loc demn 
și se impune o revizuire a 
atitudinii manifestată față de 
cel care intenționează să 
contribuie la aplicarea inte- 
?rală a regulamentului de 
oc.

C. GRUIA, coresp. principal

Timpul pe care l-am avut 
la Indemînă nu ne-a permis 
să Btăm prea mult pe gîn- 
duri, mai ales că nerăbdarea 
șl neîncrederea dominau at
mosfera din jurul fotbalu
lui. Ne-am hotărit, tn final, 
să nu despărțim activitatea 
echipei reprezentative de cea 
a echipelor de club, eu alte 
cuvinte aă nu asfixiem cam
pionatul. Astfel, s-a stabilit 
ca linie metodică, pe linia 
federației, creșterea volumu
lui, intensității și duratei an
trenamentelor la cluburi, 
viztndu-se, evident, nu numai 
perspectiva internațională 
Imediată, ci și ridicarea ca
litativă, tn timp, a fotbalu
lui nostru.

In ceea ce privește concep
ția de Joc a echipei repre
zentative, B-a preconizat să 
se țină seamă atît de carac
teristicile de Joc ale echipe
lor fruntașe și ale Jucători
lor noștri, cît șl de cerințele 
moderne 
mondial, 
evoluția 
Mergind 
stabilit ca principiu de bază 
al echipei reprezentative Îm
binarea muneii intensive de 
instruire la cluburi, prin in
termediul desfășurării regu
late a campionatului, cu ac
tivitățile organizate, in mod 
centralizat, de către F.R.F.

Practic, B-A ȚINUT O LE
GĂTURĂ PERMANENTA 
CU SECȚIILE DE FOTBAL, 
prin consfătuiri, discuții teh
nice, prin fișe și programe 
individuale care circulau de 
la tehnicienii loturilor Ia an
trenorii și medicii echipelor 
de elub, cunoseindu-ee la zi 
stadiul de pregătire, randa
mentul și ceea ce urmează 
Bă se lucreze tn ciclul ur
mător. Datorită, acestei cola
borări, s-au obținut pe pla
nul conexiunii lotului națio
nal — jucători la cluburi: 
scurtarea duratei pregătiri
lor centralizate care s-a li
mitat Ia cele trei zile dina
intea Jocurilor de verificare 
șl la cele 10 zile dinaintea 
jocurilor oficiale inter-țări; 
continuitatea tn desfășurarea 
campionatului intern ; coop
tarea antrenorilor de club la 
selecția șl pregătirea echipei 
reprezentative.

știi T 
pro- 
folo-

Noi 
că

apărute pe plan 
spre a Impulsiona 
echipelor de club, 
pe această linie s-a

De subliniat că antrenori 
și medicii echipelor de ciul 
ți asociații au Înțeles im 
portanța pregătirii și for
mării echipei reprezentative 
răspunzînd pozitiv la toate 
chemările. Jucătorii s-au pre
zentat la acțiunile lotului cu 
o pregătire fizico-tehnică a- 
decvată pentru a face față 
eforturilor din jocurile inter
naționale. Aceasta a ușurat 
mult munca de asamblare, 
de pregătire tactică și psiho
logică la nivelul lotului, con
tribuind substanțial la pre
zentarea pe teren a unei for
mații care-și desfășoară ac
țiunile de joc In spirit co
lectiv. Evident, cea mai mare 
contribuție ți-a adus-o, în 
acest sens, clubul Dinamo 
București (antrenor D. Nlco- 
lae-Nicușor) — șase selecțîo- 
nabili, urmat de Rapid (an
trenori M. Bărbulescu țl N.
Cristescu) — trei selecționa- 
bill, Steaua (antrenor Șt. Co
vaci) — doi selecționabili și 
Dinamo Bacău (antrenor V. 
Neagu) — doi selecționabili.

Pe tot parcursul cam
pionatului (proces de In
struire șl jocuri), selecțio- 
nabilii au 
activitatea 
tehnicienii 
antrenorii 
club își urmăreau, la rîn- 
dul lor, Jucătorii, In acțiu
nile organizate de F.R.F., 
făcîndu-se din aceasta o 
metodă de lucru, care 
tinde Ia îmbunătățirea 
pregătirii complexe țl nu 
în asalt a Jucătorilor și 
la creșterea constantă a 
randamentului lor.

Colaborarea nu s-a limitat 
numai Ia nivelul cluburilor și 
asociațiilor, manifestîndu-se si 
între loturi propriu-zise. Ast
fel, o serie de jucători ti
neri, talentați. au fost pro
movați anul acesta după ce 
au trecut prin „purgatoriul" 
loturilor olimpic și tineret. 
Dintre aceștia putem cita pe : 
DUMITRACHE. DOMIDE. 
DEMBROVSCHI, RĂDUCA- 
NU etc., promovare care con
tinuă cu Popa. Dumitru. Nea
gu șl alții, in funcție de 
comportarea și randamentul 
lor la echipele din care fac 
parte.

Stilul nostnj de muncă 
nu este adoptțt după mo
dele străine, așa cum ni 
se recomanda în multe si
tuații, el își are rădăcinile 
în st ața ți activ, tatea fot
balului nostru.

De aceea considerăm că 
victoria calificării in turneul 
final al C.M. din Mexie 
ESTE O VICTORIE A FOT
BALULUI NOSTRU, A 
MUNCII COLECTIVE ți că 
„povestea" cu selecționera! 
unic, de rare s-a vnrbit ți

CONTRIBUȚIA POZITTVA 
A CLUBURILOR

Pag. a 3-a'

Cn col marcat d« marocani fn partida cu Sudan, din preliminariile G.M.

CONSTELAT!A MEXICANĂ

fost urmăriți în 
lor de către 
federației, iar 
echipelor de

4. MAROC: o prezență inedită
în turneul final al C. MA 1970

a

• O reprezentativă credincioasă unui 4-2-4 „clasic4*1 • Aclimatizare la 
Font-Romeu • Houmane, cel mai popular fotbalist african
Ir. cele 8 ediții ale C. M., 

desfășurate pică In prezent, 
continentul african a fost re
prezentat o singură dată, și 
anume In 1934. te Italia, de 
echipa Egiptului, eare a fost 
eliminată în optimi de către 
fotbaliștii unguri. tn ediția 
„mexicană". Marocul va fi a- 
cela care va avea cinstea să 
reprexinte fotbalul african. Re
zultatele meczuruor susținute 
In prel:mmar:: de către fotba
liștii marocani pot fi văzute 
ta tabe?j! alineat. Interesant 
de subliniat es*e doar faptul 
că. în me .-„ui al tre Jea eu Tu
nisia. după cele 98 ce minute 
regularoen’are scorul fîlr.d 2—2, 
s-au mai acordat încă două 
prelungiri a cite 15 minute, 
rare. frsă. im au adus nici o 
clarificare. S-o aruncat mnneda 
șt mpeare : arbitrul fi de
clară ty.'.-gătrtri pe tunisieni. 
după care — el repetă tragerea 
la sorți — penriu ci banul nu 
„căzuse" bine. De data aceasta, 

fior l•orții «u ruta

federației m»-
I as r-ab.'. -. na 

pentru a asi-

eă tatîlnească echipe de clasă 
ridicată și in localități aflate la 

‘aaltitudinea aproximativă 
rașului Mexico.

Selecționata Marocului 
antrenată de francezul 
Cluseau, care s-a născut

o-

este 
Guy 
»i a

GRUPA A XV-A (ZONA 
AFRICII) s

Subgrupa I : Tunisia — 
Algeria 2—1. Tunisia — Al
geria 0—0.

Clasament: Tunisia 3 p. 
Algeria 1 p; Subgrupa a 
II-a : Maroo — Senegal
1—0. Senegal — Maroc 2—1.

Clasament : Maroc 2 p. 
Senegal 2 p. tn meci de 
baraj Maroc — Senegal 
3—8 ; Subgrupa a Jll-a : 
Libia — Etiopia 2—8, Etio
pia — Libia 5—1.

Clasament : Etiopia 2 p. 
Libia 2 p. S-a calificat E- 
tiopia ; Subgrupa a IV-a: 
Zambia — Sudan 4—2, Su
dan-Zambia 4—2. Clasa
ment : Sudan 2 p. Zambia 
2 p. S-a calificat Sudan, 
datorită victoriei reputate 
ia meciul retur (conform !•- 
telegerii bilaterale aprobată 
de F.I.F.A. : 
V-a : Nigeri; 
J—1. Nigeria 
3—2. Clasam

«lașul stingă Boujemaa (Kenl- 
tra) de 24 ani, foarte tehnic, 
cu calități fizice deosebite, po
sedă un șut puternic și precfe. 
Mijlocașii sint Maaroufi 
Jadida), 
(Oujda)

CEI 
de 22 ani și Filali 

un tlnăr de 23 de ani.

Vl-a : S-a calificatgrupa a 
Ghana — fără jocuri.

SEMIFINALE : I. Etiopia 
— Sudan 1—L Sudan — 
Etiopia 3—1. Clasament : 
Sudan 3 p. Etiopia 1 p ; 
II. Nigeria — Ghana î—1, 
Ghana — Nigeria 1—1, Cla
sament : Nigeria 3 p, Gha
na 1 p. ; III. Tunisia — Ma
roc A—8, Maroc — Tunisia 
A—6. Clasament : Maroc 2 
p. Tunisia Z p. In meci de 
barșj : Tunisia — Maroc 
2—2 (după prelungiri). 6-a 
calificai Marne prin tragere 
la sorți.

ÎN TURNEUL FINAL 
S-AU CALIFICAT PRIME
LE CLASATE ÎN GRUPE
LE SEMIFINALE : Maroc, 
Sudan și Nigeria.

chipeL A Jucat mulțl ani ta 
cluburi franceze de unde a ve
nit cu un bogat bagaj tehnic. 
Colegul său de linie, Houmane 
— golgeterul preliminariilor, cu 
6 goluri marcate — din clubul 
Raja Casablanca, este unul din 
cei mai populari fotbaliști din 
Africa. Șutul său de la distan
tă a pricinuit multe neplăceri 
portarilor adverși. Pe aripa 
dreaptă acționează Said (20 
ani), tot de la Raja, care po
sedă un dribling foarte rapid, 
iar pe partea stingă 11 găsim 
pe Faras (22 ani) de la Mo- 
hammedia, mic de statură, di
namic și plin de temperament.

Care sint speranțele maro
canilor in turneul final din 
1970 ? Răspunsul tl dă Houma
ne : „Calificarea printre pri
mele 16 echipe ale lumii este 
o mare realizare, dar stntem 
botăriți să nu no mulțumim nu
mai cu atit.. .-

MASURI

pentru turneul

din Grecia

Lotul de juniori

Lotul national de juniori se 
Întrunește duminică 21 decem
brie la F.R.F., în vederea de
plasării în Grecia la un tur
neu de pregătire, lată jucă
torii convocafi :

Portari;
Fundași :

Deheleanu, 
nai ;

Mijlocași
Vișan ;

Atacanți : 
ghely, Helvei, Gligorie, Vlad, 
Năstase.

Purcaru, Franc ;
Dobrău, Ciocan, 

Sătmăreanu, Hai

Sandu, Same;,

Atodiresei, Gher-

Inițiativa ziarului „Sportul” de a deschide o anchetă 
eu privire la pregătirea timpurie a copiilor a fost bi
nevenită. Ea a născut numeroase discuții printre teh
nicieni și, în final, la Consfătuirea antrenorilor de la 
Cluj, ele au fost concretizate în unele măsuri ale fe
derației privind îmbunătățirea Sistemului competițional 
pentru anii viitori.

înotul se numără printre primele sporturi In oare 
efortul este cerut atit de timpuriu — copiilor. Rezul
tatele au fost atit de uimitoare Incit au stîrnit un val 
de entuziasm, dar și de... critici. Debye Meyer, No
vella Calligaris, Gabnelle Wetzko, pentru a-i menționa 
numai pe cei mai recențl, au urcat pe treptele glo
riei sportive la virata la care jucăriile n-au fost încă 
aruncate în vreun colț prăfuit.

„Copil minune" au spus unii ; alții, mulțl dintre. ei 
fiind medici, au criticat apariția acestui fenomen. 
Dar. in ciuda atacurilor, noul val s-a răspindlt. Și 
bine ar fi fost, și ne-ar fi interesat pe toți, să aflăm 
de ce la Înot, In mod special, se obțin mari perfor
manțe la vîrste mici, cu toate că acest sport pretindă 
un stagiu Îndelungat și eforturi mari în antrenamente 
monotone.

Tonul a fost dat In S.U.A., unde pentru prima dată 
s-a simțit nevoia organizării activității copiilor In așa 
numitele „age grtups". în citeva cuvinte spus, aceasta 
Înseamnă pregătire timpurie, campionate oficiale pe 
grupe de virstă, începind de la 7 ani, evidență de re
corduri și concursuri intern^ionale pentru acești mici 
sportivi.

Unele federații au înțeles Imediat importanța co
vârșitoare a acestui sistem și l-au adoptat. Este căzui 
R. D. Germane, R P. Ungare, Spaniei. Rezultatele nu 
s-au lăsat așteptate și aceste țări uimesc astăzi lumea 
cu noile generații. In alte țări, în care sistemul a fost 
abordat abia in ultimii ani, stagnarea este vizibilă 
(cazul Angliei, Franței, Suediei).

Se Doăte spune acum că grupele de virata au ue- 
veniț o problemă mondială în lumea natațțel, cu un 
campionat european, cu concursuri internaționale la 
care participă copii de 10—11 ani. și chiar cu un Co
mitet al Federației Internaționale.

Ințelegind la timp Importanța fenomenului, federa
ția noastră a organizat primul campionat republican 
de copii. în 1965. S-a Început realist, țintndu-se seama 
de posibilități, cu două grupe de virată: 11—12 și 13—14 
ani. Abia în 1969 s-a introdus și grupa cea mai mică, 
de 7—8 ani. Rostul campionatului, al regulamentelor 
șl al recordurilor era să angreneze antrenorii șl copiii 
tntr-o activitate de pregătire timpurie, organizată pa 
patru grupe de virată, de la 7—14 ani.

în orientarea »a, federația a urmărit un dublu aoop i 
a) creșterea numărului de înotători angrenați ta *o-

s-a scris, nu și-a găsit te
renul propice de dezvoltare, 
DOVEDINDU-SE FALIMEN
TARA.

De asemenea, victoria ca
lificării noastre printre cele 
mai bune reprezentative, de
monstrează că și tehnicienii 
noștri, autohtoni, sint capa
bili de performanțe, la fel ca 
și cei din țările cu fotbal 
avansat, față de care a exis
tat o tendință de a-i „îmbră
țișa" și chiar de a-i angaja 
în funcții de răspundere în 
fotbalul nostru.

prof. Angelo NICULESCU 
antrenorul echipei naționale

gura echipei lor o bună pre
gătire In vederea prezenței a- 
cesteia în turneul final al C.M. 
în Maroc, campionatul națio
nal se dispută din luna au
gust pină în luna mai, după 
modelul țărilor din Europa. 
Anul acesta s-au efectuat însă, 
anumite schimbări in calenda
rul competițional, în scopul de 
a permite selecționabililor să 
susțină o serie de meciuri a- 
micale. La începutul anului 
1970, marocanii vor 
stagiu de... altitudine 
săptămini) in tabăra 
Font-Romeu. După 
selecționata va pleca intr-un 
turneu de scurtă durată în A- 
merica de Sud, unde va căuta

face un 
(circa trei 

de la 
aceasta.

ANCHETA ZIARULUI „SPORTUL" %

Cameren
Nigeria 

»-; Sub

TURNEUL FINAL: Su
dan — Maree A—A, Nigeria 
— Sudan 2—2. Sudan — 
Nigeria 1—L Maroc — Ni
geria 2—1, Maroc — Sudan 
3—I, Nigeria — Marne 1—0. 
Clasament : Maroc 5 p, Ni
geria 4 p, Sudan 3 p.

DISCIPLINARE LA

trăit te Algeria. Cluseau (!n 
■ suT.â ce 35 de ac:) antrenează 

din 1555 cea 
nsarcrar.i 
(F-A.R.) din 
cucerit. sub
Chisea— ce 

mpîoar.ă a 
In oe privește stilul de _ 
selecționate:, ca de altfel și 
campioanei F.A.R., se obser

vă pregnant influența școlii 
franceze. Schema tactică a ma
rocanilor este un 4—2—4 clasic, 
ei rămînind la această formulă 
d:n cauza lipsei unui centru a- 
tacant de tip modem. Fiecare 
jucător caută să se încadreze 
cit mai bine în limitele destul 
de rigide ale schemei și acest 
lucru le reușește 
te. Să începem 
Acesta este Allal 
are 29 de ani și, 
specialiștilor, își poate găsi lo
cul în orice echipă europeană 
sau sud-americană. Fundașul 
dreapta este Abdallah (F.A.R.) 
în virsiă de 25 de ani, care 
îndeplinește și funcția de al 
doilea antrenor al naționalei. 
Este un jucător cu calități a- 
tletiee foarte bine dezvoltate. 
Perechea de fundași centrali 
este alcătuită din Slimani 
(S.E.T.T.A.T.) de 24 de ani și 
Moulay Idris (F.A.R.) de 27 -- .. --- ' —----- .23» jn 

de
iar

mai bună echipă 
echipa Armatei 
Rabat. FAR. a 
conducerea

11 ori titlul 
țărfi.

lui 
de

Joe

în mare par- 
cu portarul 
(F.A.R.) care 
după părerea

ani. Primul este exceleiit 
jocul de cap, dar destul 
lent in dirijarea balonului, 
al doilea este un jucător foar
te tehnic, un adevărat organi
zator al contraatacurilor. Fun-

Ambii sint foarte rapizi, au o 
condiție fizică perfectă și po
sedă lovituri destul de precise 
la poartă. Filali este supranu
mit și .motorul echipei". Dar 
in afară de un „motor" fie
care echipă trebuie să posede 
și un „creier". Acesta este cen
trul atacant al echipei F.A.R., 
Bamous (27 ani), căpitanul e-

JIUL PETROȘANI
De săptămîna trecut*, ju

cătorii de la Jiul Petroșani 
au intrat in vacant*. Această 
perioadă de odihnă va dura 
pină in ziua de 8 ianuarie 
1970. ,

După cum sin tem infor
mați, conducerea tehnică a 
echipei Jiul a renunțat la 
serviciile jucătorilor Mihai și 
Baicu, care au comis acte de 
indisciplină. Ambii fotbaliști 
au primit dezlegare pentru a 
activa la oricare altă echipă.

LOTO PRONOSPORT
TRAGERILE REVELIONULUI 19T0

Mlercuri 24 decembrie 1969, se 
vor pune in vlnzare biletele pen
tru concursul Pronoexpres al Re
velionului, iar vineri 26 decembrie 
1969, biletele pentru tragerea Loto 
a Revelionului 1970.

La aceste tradiționale trageri 
puteți cîștiga : excursii In Japonia 
(Expo „70"), Mexic (cu prilejul 
Campionatului mondial de fotbal), 
Italia, Turul Bulgariei, Turul Aus
triei, Belgrad — Budapesta — So
fia și autoturisme : DACIA 1300, 
DACIA 1100. MOSKVIC1 408 CU 4 
faruri și radio, SKODA 1000 M.B., 
TRABANT 601 șl numeroase pre
mii în bani.

Proeurați-vă bilete pentru con
cursul Pronoexpres al Revelionu
lui din 1 ianuarie 1970 șl tragerea 
Loto a Revelionului <țin 2 ianuarie 
1970 — cadouri utile pe care le 
puteți face celor dragi. Nu uitați I 
Mai multe bilete, mai multe șanse 
de clștig I
• Astăzi este ULTIMA ZI pen

tru procurarea biletelor la tragerea 
Loto de vineri 19 decembrie 1969.

NUMERELE EXTRA6E
LA CONCURSUL PRONOEXPRES 

NR. 51 DIN 17 DECEMBRIE
EXTRAGEREA I 5 31 7 37 18 42 

29; Fond de premii : 332 612 lei.
EXTRAGEREA A II-A : 32 43 22 

10 29 6 17; Fond de premii : 
285 090 lei.

Plata premiilor pentru acest 
concurs se va face astfel t In Ca
pitală : începind de la 25 decem
brie 1969 pină la 1 februarie 1970. 
In provincie : ds la 29 decembrie 
1969 pină la 1 februarie 1970.

PREMIILE TRAGERII LOTO 
DIN 12 DECEMBRIE 1969 s

Extragerea I : Categoria I : 0,25 
variante a 49 540 lei; a Il-a : 2,23 
a 33 027 lei; a III-a: 83,25 a 1100 
lei ; a iv-a : 248 a 499 lei; a V-a: 
518.15 a 287 lei.

Extragerea a II-a : Categpriă A: 
0,25 variante a 63 952 lei; Catego
ria B : 1,30 a 49 195 Iei; Categoria 
C : 7,05 a 9 071 Iei; Categoria D : 
778,65 a 100 lei.

Premiul de 63 952 Iei a fost Ab
ținut de participantul ZATIC 
GHEORGHE, din Constanța, pe un 
bilet sfert.

■PDE CE DISPAR „COPIII MINUNE" ?
Să căutăm cauzele în munca noastră metodică și pedagogică

tivitatea competițională ; b) crearea unul stimulent 
pentru toți antrenorii, In sensul de a-și vedea eficien
ța muncii concretizată In cifre : campioni, recordmani 
etc.

Acum, după patru ani, pe lingă lipsurile șl căutările 
inerente oricărui început, rezultatele pozitive se văd 
din plin. Ultimul campionat republican de copil a 
reunit în finale peste 350 de mici înotători cu bare- 
muri realizate. Actualul lot republican este format din 
14 seniori și 26 juniori, dintre care trei sint copu, iar 
9 juniori mici. Tineretul a fost acela care a adus un 
aport substanțial la Îmbunătățirea continuă a perfor
manțelor, multe din recordurile de seniori și juniori 
fiind realizate de copil.

Toată acestea arată clar că Încercările de a critica 
utilitatea grupelor de virată nu sint justificate. Șl, de 
ce să n-6 spunem deschis, cei ce n-au fost de acord 
cu acest sistem sint tocmai antrenorii care n-au copii 
In pregătire, sau au foarte puțini (O. Mladin, F. Heitz, 
L. Ungur, Sanda Grințescu), iar cei caro îl susțin sint 
antrenori ca I. Schuster, C. Vlăduță, M. Mitrofan, care 
pot prezenta oricînd o garnitură valoroasă de copii 
bine pregătiți tehnic și fizic.

După doi ani de experiențe, de tatonări. In 1967 s-a 
elaborat, cu contribuția celor mai buni specialiști, o 
linie orientativă în pregătirea Înotătorilor eopii. Re
discutată la recenta Consfătuire de la Cluj, aceasta re-
prezintă documentul de bază al activității cu copiii și 
conține indicații precise șl valoroase pentru cei careconține indicații precise șl valoroase peht.ru cei 
o studiază.

lată, tn linii mari, principiile șl indicațiile pe care 
le cuprinde acest material :

— pentru atingerea marilor performanțe este 
cesar un stagiu îndelungat de Înot de B—10 ani ;

— virata începerii instruirii trebuie eoborftă cît 
mai mult, cuprinztnd și preșcolarii ;

— tn antrenamentele copiilor, specialiștii trebuie să 
urmărească existența unei permanente concordanțe 
intra pregătirea fizici șl dezvoltarea somato-funcțlo- 
nalt |

«MM——— iworw ........

ne-

— corelarea Judicioasă a factorilor antrenamentului;
— existența unei linii ascendente ta dinamica efor

tului și a intensității ;
— includere* in competiții eă se facă numai după 

ce copiii și-au Însușit tehnica corectă a procedeelor ;
— urmărirea permanentă a stării de sănătate, a si

tuatei școlare și familiale a copiilor.
Pentru copci pină la 8 ani. pregătirea va urmări : 

!nvă;area celor 4 procedee pe distanțe scurte de 
15—23—50 m ; Jocurț organizate ta apă cu aplicații 
ale tehnicii ; efectuarea a 3—6 antrenamente pe săp- 
tămlnă. maximum de volum puțind să atingă 1600 
m pe lecție.

Pentru cei de 4—10 ani se prevede perfecționarea 
tehnicii și o creștere a numărului de antrenamente 
pină la 9 pe săptămină. Insă numai In perioada va
canței de vară, eu un volum maxim de 2 500 m pe 
lecție și aceasta pentru cei care au un stagiu de 3 
ani de Înot.

La 11—12 ani. copilul va începe antrenamentul pro- 
priu-zis, Ir.să sub o formă adecvată, cu un maximum 
de volum de 4 006 m, cu intensități de pină la 75% 
și folosirea metodei alternative numai pe distanța 
de 50 m.

La 13--14 ani. se introduce lucrul cu Ingreuieri, me
toda intervalelor, iar volumul poate atinge 5 000 m 
pe lecție.

De la 15—16 ani. se pot face eforturi maxime.
Oricare specialist tn pregătirea copiilor tși dă sea

ma că in cele de mai sus nu poate fi vorba de o for
țare, de traume psihice, oe încălcarea brutală a le
gilor fiziologice.

Cei care In critictile lor au afirmat că eforturile au 
dus la 
fiindcă 
atunci 
totuși, 
pentru ____ _______________________ _
pedagogice, fiindcă ale! se ascund adevăratele cauze.

Pentru o mal bună Înțelegere, să c« folosim de

dispariția copiilor minune n-au dat exemple 
ele nu există. „Copil teribili’ au existat și 
cind nu se făceau antrenamente intense și. 
aceștia au dispărut t Să nu acuzăm efortul 
a ne ascunde lipsurile metodice șl mal alea

cele mal recente exemple care au constituit o grea 
pierdere pentru lotul republican. Anca Andrei, Petre 
Teodorescu și Vladimir Belea au renunțat la inot 
atunci cînd se aflau in plenitudinea forțelor lor, pen
tru pregătirea examenului de maturitate și a eelul 
de admitere fn Facultate ; alții ca Anghel Șopterea- 
nu, Vladimir Moraru șl Glca Manafu au dezarmat in 
fața cerințelor antrenamentului care creșteau o dată 
ou vîrsta, Iar alții n-au mai confirmat din cauza unei 
slabe dezvoltări morfo-funcționale. Oare cei de mai 
sus nu puteau fi crescuți și educați de așa manieră 
incit să înțeleagă că vor face sport de performanță 
și atunci cind cerințele școlii vor fi foarte mari, lu
cru posibil numai cu unele sacrificii așa cum face 
Vasile Costa, student la Electrotehnică l șt-au făcut 
antrenorii pe deplin datoria în aceste cazuri, ca și 
in altele similare 7 Lucrul este valabil atit pentru 
antrenorii fruntaș! (G. Dimeca, I. Schuster, R. Dră- 
gușanu), cit și pentru mulțl alții (D. Mititelu, M. 
Baciu, M. Olaru, E. Vasillu, P. Stroescu).

Este bine să facem mai puține speculații teoretice 
și să ne îmbunătățim metodele. în special cele peda
gogice. Să învățăm să atragem copiii și, in mod deo
sebit, părinții, să-1 legăm de această frumoasă acti
vitate, să-i facem să înțeleagă că, după școală, îno
tul este principala lor preocupare ; lucrul acesta este 
cu atit mai valabil cu cit copilul simte cit mai de 
timpuriu atmosfera întrecerii, succesul tn competiții.

Urmăream, zilele trecute, antrenamentul soților Mi
trofan la Ploiești, cu copii de 9—11 ani. Fiecare indi
cație dată era sorbită din ochi de zeci de tineri îno
tători ; o repetare pe 50 m cu seîndura (ce poate fi 
mai monoton !) însemna un prilej de bucurie ; fie
care distanță parcursă era o ocazie de întrecere ; 
orice întoarcere făcută înseamnă o întrebare : „eu 
am fost cel mal bun î". Iar în tribune, părinții ridi
cau adeseori privirile din cărți sau reviste pentru 
a admira ce lucruri minunate și sănătoase rac copiii 
sub competenta conducere a antrenorilor apreciați 
și stimați.

Faceți ca ei, tovarăși antrenori, urmați cu curaj 
exemplul lui Ioan Schuster de la Reșița, Cristian Vlă- 
duță de la Dinamo și atunci „copiii minune" nu vor 
măi dispare din vina noastră I

Faceți ca el, tovarăși antrenori, urmați cu curaj 
exemplul lui Ion Șchuster de la Reșița, Cristian Vlă- 
duță de la Dinamo și atunci „copiii minune'-1 nu vor 
mai dispare din vina noastră I

Aurel URMUZESCU 
antrenor federal 

președintele Colegiului central de antrenori

CONCURSUL DE ÎNOT 
DE LA REȘIȚA
Concursul de înot do

tat cu „Cupa Munici
piului Reșița", la care au 
luat parte și sportivii 
sibieni, a oferit o pa
sionantă cursă între Z. 
Giurasa și M. Hohoiu pe 
distanța de 100 m spa
te. Cei doi Înotători re- 
șițeni au sosit aproape 
concomitent, cronometre- 
le indicindu-le timpi 
foarte buni pentru ac
tualul lor stadiu de pre
gătire : Giurasa 63,4 — 
Hohoiu 63,5.

Alte rezultate
sa 63,5, Miclăuș 64,0 și 
Aimer 64,1 la 100 
fin ; Miclăuș 57,9, Aimer 
58,5 și Hohoiu 59,0 la 
100 m liber ; Rodica Pe- 
truică 1:17,1 la 100 m 
spate și 1:22,5 la 100 m 
bras ; E. Strempel 1:15,5 
la 100 m bras ; J. Mț- 
roșu 1:29,5 și E. Winkler 
1:29,6 la 100 m bras ; 
Siegrid Slecian 1:1«,6 
la 100 m delfin și 1:16,3 
la 100 m liber ; Doina 
Litaveț *1 -.27.8 la 100 m 
bras : Ioana
1:19,8 și Mariana Giurcă 
1:22,1 la 100 m spate, 
Julieta Mirosu 1:11 fi la 
100 tn liber; Edit Fuel 
41,7 la B0 m delfini A. 
Gînju 44,8 la SO m bria.

A, RUDEANU, eorup.

Giura'
m del

Sporea

peht.ru


«^COMPUTERUL STABILEȘTE.. 
TACTICA

Echipa studențească america- 
nâ de baschet Morton folo
sește de cltva timp un calcu
lator electronic pentru stabi

lirea... tacticii <Ie urmat in meciu
rile susținute cu diferiți adversari, 
în acest scop, computerul primeș
te date statistice privind echipa 
adveirsăj precum și pe ale pro
priei formații. In cîteva secunde, 
rezultatul este elaborat ta scris 
de aparat. Baschetbailștli de la 
Morton sînt extrem de mulțumiți 
de [.sfaturile" primite. Din ulti
mele zece meciuri susținuta ei au 
pierdut unul singur. ;Atunci vina 
ne-a aparținut insă nouă", a afir
mat căpitanul echipei, Howell.

CASSIUS CLAY — „UN 
PERSONAJ DE CALITATE"
După cum s-a mai anunțat, fos

tul campion de box al lumii la 
categoria grea, Cassius Clay, a de
butat recent ca actor pe o sce
nă de pe Broadway, în comedia 
muzicală „Buck White" a cărei 
Vedetă este. Clay a făcut față cu 
cinste acestei încercări, cu atît 
mai dificile cu cît cronicarii nu 
s-au arătat de loc îngăduitori cu 
autorul și compozitorul piesei. 
„Clay cîntă cu o voce agreabilă, 
joacă cu dezinvoltură și se mișcă 
cu o demnitate neașteptată*4 — 
scrie Clive Barnes în „New York 
Times". John Chapman, criticul 
ziarului „Daily News", afirmă că 
Clay „controlează scena de o ma
nieră surprinzătoare... el domneș
te cu o forță calmă și misterioasă, 
se exprimă foarte distinct și cîn
tă uimitor de bine". In sfîrșit, în

JOCHEUL G. W. ROBINSON ȘI „SIMIAN" au scăpat, totuși, nevă
tămați ! In orice caz insă, postura lor demonstrează gradul de dificul
tate al cursei de obstacole cu handicap de pe celebrul hipodrom brita
nic de la Ascot...
bitru republican de fotbal, autor 
al mai multor lucrări consacrate 
sportului cu balonul rotund și lu
crează în momentul de fată ia un 
„Dicționar fotbalistic".

PRIMA FEMEIE CARE A FOST purtătoare a „ștafetei de foc“ 
olimpice, Enriquetta Basilio Sotelo, manifestă în continuare interes 
pentru problemele olimpice. Tinăra mexicană, vedetă de prim rang tn 
1968 datorită televiziunii a fost surprinsă de obiectivul aparatului foto
grafic în timp ce, aflată în vizită la Munchen, examinează macheta 
stadionului ce va găzdui J.O-xlin 1972. Poate că dă și... consultații pri
vind aprinderea flăcării de p^stadion ’
i,New York Post", Richard Watts, 
care consideră comedia muzicală 
respectivă ca fiind doar „obișnui
tă", declară, în schimb, că inter
pretul rolului principal este evi
dent un personaj de calitate".

O COLECȚIE NEOBIȘNUITA
Igor Kulșlnskl, candidat în ști

ințe tehnice și docent al Institu
tului de ingineri pentru ■ transpor
turi 1'erovlare din Rostov, are o 
pasiune puțin obișnuită. De 12 de 
ani, el colecționează programe șl 
cronici din ziare asupra meciuri
lor de fotbal, fiind pînă acum 
proprietarul a 20 000 volume ! Pe 
lingă aceasta, Kulșinskl este șl ar-

Mi, VOLEI IN
SALA PROGRESUL

Partida 
echipele 
și Progresul, contînd pentru 
etapa a Xl-a a campionatu
lui diviziei A, se va desfă
șura azi, începînd de la ore
le 18, în sala Progresul.

de volei dintre 
feminine Medicina

ÎN CADĂ PESTE... LACUL 
MICHIGAN

De necrezut și totuși adevărat. 
Victor Jackson, locuitor al orașu
lui East Lansing din statu] Mi
chigan, a străbătut lacul Michigan 
pe o distanță de 105 km vislind 
într-o... cadă de bale. Pentru rea
lizarea „performanței" i-au fost 
necesare 14 ore și jumătate. Ea a 
fost posibilă numai după ce cada 
a fost înconjurată de bidoane 
goale și s-a recurs. în unele mo-, 
mente „mal dificile", la ajutorul 
unul motor portativ.

ANQUETIL, 
DIRECTOR DE CURSA

Se știe că celebrul ciclist fran
cez Anquetil nu va mai alerga 
ta 1970. Pentru moment, el parti
cipă la „gale de adio" ta cursul 
cărora se convinge de marea sa 
popularitate, șt totuși, anul viitor 
Anquetil nu va abandona chiar 
complet sportul cu pedale. El va 
continua să facă parte din Fede
rația franceză de ciclism și va 
prezida Asociația alergătorilor ci
cliști. In plus, campionul normand 
a fost invitat să funcționeze ca 
director al cursei Paris — Nisa, 
care se va desfășura intre 9 și 16 
martie. Specialiștii consideră că nu 
există nici un dubiu privind fap
tul că Anquetil se va achita mi
nunat de această sarcină. Motivul? 
Cunoaște traseul la perfecție, in- 
trucit a cîștigat cursă de cinci ori !

ROMÂNIA R. I). GERMANĂ
(Urmare din pag. 1)

partener în grupa „A" a Cam
pionatului mondial. Fuchs, Plotka. 
Ziesche, Rohrbach au arătat în 
turneu] de la Moscova cea mai 
mare eficacitate.

Tn fața unui adversar de ase
menea valoare, misiunea echipei 
române este foarte grea. Lucru
rile sînt complicate de cîteva in
disponibilități care descompletea
ză formația și pun serioase pro
bleme antrenorilor Novacek și Ti- 
ron. După cum se știe, Biro este

de la Budapesta cu mîna în gips. 
Bașa și-a fracturat, la antrena
ment, o falangă, ceea ce îl face 
indisponibil patru săptămîni, Fă
găraș acuză o stare generală 
proastă, fiind suspect de o hepatită.

Dar, șl In aceste condiții, sperăm 
că băieții se vor mobiliza pentru 
a da o replică onorabilă în cele 
mai grele 
pregătirii
București.

Jocurile
la ora 17,

partide-test din cadrul 
pentru C. M. de la

au Ioc joi șl vineri de 
(v. ch.).

• Campionatul 
gimnastică al 
s-a încheiat 
Klaus Koste, 
110,65 puncte.

masculin
D. Germane 

victoria lui 
a totalizat 

locul secund 
s-a clasat Matthias Brehme 
109.40 puncte, iar locul trei 
fost ocupat de Helmut Ott 
106,20 puncte.
<1 In cadrul turneului pe care 
îl întreprinde în Etiopia, echipa 
sovietică de fotbal Zenit Lenin
grad a jucat te Addis Abeba cu 
selecționata țării gazdă. La ca 
pătul unui joc echilibrat scorul 
a fost egal : 0—0.
• Sezonul atletic de sală în 
S.U.A. și Canada va cuprinde 25 
de reuniuni internaționale, eșa
lonate între 29 decembrie și 20 
martie. Primul concurs va avea 
loc la Saskatoon (Canada), iar 
ultimul la Cleveland. Protago
niștii acestor întreceri vor fi 
atleți din Australia, U.R.S.S., An
glia, Kenya, R. F. a Germaniei 
și S.U.A.
• Cu prilejul unui concurs de 
patinaj viteză, de la Cellabinsk, 
sportivul sovietic Anatoli Lepeș- 
kin a cîștigat proba de 500 m cu 
performanța de 40,9.

R. 
cu 
care

Pe
a

Consiliul superior al 
sportului din Africa a de- 

a 
se 
Ia 
cu

cis ca a 3-a adunare 
acestui for sportiv să 
țină in luna martie 
Cairo. Vor fi discutate 
acest prilej organizarea
Jocurilor africane din 
anul 1971 și problema par
ticipării țărilor 
la Olimpiada de 
chen (1972).

africane 
la Miin-

164 puncte, urmat_ de perechile 
van 

și a
Merckx—Stevens (Belgia). 
Lancker—Mourioux (Franța) 
Bracke (Belgia)—Altig (R. 
Germaniei).
A Concursul Internațional 
spadă de Ia Beirut s-a încheiat 
cu victoria sportivului elvețian 
Daniel Giger, care l-a învins In 
baraj pe libanezul Khalil Kallas 
(ambii 4 v). Pe locul trei s-a cla
sat francezul Francois Jeanne cu

F.

de

Fostul campion mondial 
de box la categoria grea, 
Cassius Clay, a fost invi
tat de organizațiile spor
tive din Indonezia să efec
tueze o serie de demon
strații pugilistice la Dja
karta și în alte orașe.

■WHTWM

suedeză de fotbal 
aflată tn turneu In 

' ----- ‘ zA : J
,__  „___ . In

disputat la Ciudad

• Echipa
Atvidaberg, ____      —
Mexic, a susținut două jocuri cu 
reprezentativă țării gazdă. In 
primul meci, disputat la Ciudad 
de Mexico, fotbaliștii mexicani 
au obținut victoria cu scorul 
de 2—1. In cea de-a doua partidă, 
desfășurată la Puebla, cele două 
echipe au terminat la egalitate : 
0—0.
• La Eston s-a disputat întîlnl- 
rea internațională de tenis de 
masă dintre selecționatele

a 
de 

2—0 
iar

de 
Angliei 
revenit 

6—1. 
(21—15, 
cuplul 
a cîș- 
21-17)

și Suediei. Victoria 
oaspeților cu scorul 
Alsbr l-a învins cu 
21—12) pe Jarvis, 
mixt Alser—E. Johansson 
tigat cu 2—1 (7—21. 21—18, 
în fața perechii Neale—K. Mat
hews. Singura victorie a 
lor a fost realizată de 
care a dispus cu 2—0 
21—15) de K. Johansson 
A în Cursa ciclistă de 6 
la Charlemi, conduce 
belgian Sercu—Godefroot

gazde- 
Neata, 
(21—12.

zile de
cuplul 

cu

sat francezul
3 victorii.
a Proba de 
concursului . _____
schi-fond, desfășurat la 
naas (Suedia) a revenit sportivu-

Halvarsson

10 km din cadrul 
internațional da 

' ' Hagge- 
___  ______   .jortfvu- 
lui suedez Halvarsson crono
metrat cu timpul de 31:47.

Trimisul nostru special In Franța, DAN GÂRLEȘTEANU, transmite

DOUA PREȚIOASE VICTORII
ALE ECHIPEI ROMÂNIEI

— din cauze obiec- 
după primele două 

în

UN „MUNDIAL" VULCANIC?
Intr-un articol din săptămînalul 

londonez „Sunday Telegraph", co
mentatorul sportiv britanic David 
Miller exprimă temerea că turneul 
final al campionatului mondial de 
fotbal din Mexic va conține „ele
mente vulcanice" care nu ar tre
bui ignorate de FJ.F.A. El citea
ză, în acest sens, părerile unor 
cunoscuți experțl, printre care 
Helmuth Schfin șl Joao SaldanWa, 
păreri întemeiate 
spre joc brutal 
serie de meciuri 
ultima vreme.

Saldanha, care 
al Europei ca manager al echi
pei braziliene, a lansat următorul 
avertisment : „Dacă echipele eu
ropene se vor comporta împotri
va reprezentativelor sud-amerlca- 

cîteva 
ca 11- 
nii se 
peru- 
inșine

pe tendințele 
dezvăluite de o 
desfășurate In
a făcut un tur

ne așa cum le-am văzut în 
partide, atunci s-ar putea 
nala „Cupei mondiale" să 
mai încheie! Mexicanii, 
vienii, Uruguayan!! șl noi 
nu vom da semnalul durităților, 
dar dacă înaintașii noștri vor fi 
loviți, atunci vom reacționa In a- 
celașl fel...".

FIDGIENII LA ÎNĂLȚIME

Cel de al patrulea turneu între
prins de selecționata de rugby, a 
insulelor Fidgi In Australia s-a 
soldat cu un adevărat triumf. 
Rugbyștii fldgieni au cîștigat nouă 
din cele unsprezece partide dis
putate. două dintre acestea fiind 
deosebit de elocvente : au între
cut echipa Australiei, la Ballymo- 
re. cu 26—3 șl au dispus de Se
lecționata orașului ~ " 
31—6 ! Eficacitatea
fidgiene este Ieșită 
in total, ea a Înscris 
neu 242 de puncte :

Sydney cu 
selecționatei 

din comun : 
in acest tur-

BRIVE, 17 (prin telefon). — 
Marți dimineața, lotul rugbyș- 
tilor români, exceptindu-l pe 
Wussek, care s-a întors la La 
Voulte, a plecat cu autocarul 
spre Brive. După un popas de 
cîteva ore In pitorescul orășel 
Casteljaloux, călătoria — tn 
total mal bine de 350 km — 
s-a Încheiat seara, cind auto
carul nostru a oprit în fața 
hotelului „De Quecy”. Ca și la 
Tarbes, la Lourdes sau la Cas
tel jaloux, delegația noastră a 
fost întîmpinată cu deosebită 
cordialitate — caracteristică, se 
pare, acestei familii a rugby- 
ului din Sudul Franței — de 
către numeroși reprezentanți 
ai Comitetului regional și ai 
diferitelor cluburi. Cu prilejul 
unei vizite făcute de întreaga 
echipă la sediul Comitetului 
regional, am cunoscut și cîți- 
va reprezentanți ai presei lo
cale, <' 
printre 
sosirea 
Tarbes, 
Și „La 
cu entuziasm programarea a- 
cestui prim joc internațional 
la Brive. Incertitudinile exis
tente la un moment dat au 
trecut, și iată, că meciul, luni 
încă anulat ’din cauza puterni
cei epidemii de gripă, nu nu
mai că se va desfășura la 
Brive, dar există chiar mult 
mai multe motive ca pe stadio
nul din acest oraș spectatorii 
să poată urmări o partidă de 
foarte bună calitate. Aceasta, 
mai ales pentru că selecționata 
noastră divizionară, titulatură 
sub care va juca echipa ro
mână, va întîlni o autentică 
selecționată a sud-estului 
ței.

De altfel, săptămînalul 
tiv „Allez, Brive !“, în 
sa de miercuri, anunța 
tr-un titlu pe toată lățimea 
paginii 1 : „EVENIMENT
FĂRĂ PRECEDENT PE STA
DION : ECHIPA ROMÂNIEI 
OPUSA UNEI PUTERNICE 
SELECȚIONATE FRANCEZE", 
iar in avancronica meciului 
scria : „Miine, Ia Brive, rug- 
byul va fi rege”.

La ora transmisiei telefonice 
a fost definitivată formația 
Selecționatei franceze, tn care 
responsabilitatea de căpitan al

de la care am aflat, 
; altele, că încă de la 

rugbyștilor români la 
. ziarele „Le Populaire" 
1 Montagne" au salutat

Fran-
spor- 
ediția 
prin-

echipei (șl, totodată, de selec
ționer !) l-a fost încredințat* 
centrului Alain Marot. Iată și 
formația, în care sînt incluși 
jucători de la puternicele echi
pe Tulle, Begles, Montferrand, 
Stade Toulousain șl. bineînțeles, 
de la C.A. Brive : Villepreux ; 
Bonal, Michel Marot, Alain 
Marot, Crampagne ; Romeu, 
Berot (Morales) ; Dubois, Com- 
beuil, Yachvili, Garrigues, 
Morel; Rougerie, Swierczinski, 
Soret. De altfel, citind cîțeva 
din aceste nume, „La Depeche 
du Midi" exprima părerea că 
va fi un meci greu pentru ro
mâni. Este și părere* cotidia
nului parizian de specialitate, 
„L’Equipe".

în general, comentariile după 
meciul de la Tarbes și Infor
mațiile despre prezența rug
byștilor români în Franța ocu
pă un loc de frunte in toate 
rubricile de sport, cu toate că 
la această oră atenția începe 
să se îndrepte spre apropiatul 
meci Franța A — Franța B 
(28 decembrie, la Nantes), ultim 
test înaintea primei confrun
tări din „Turneul celor cinci 
națiuni" (cu Scoția). Cu prile
jul acestui mhei „A—B", Sutra 
și Pardies ‘lși vor disputa suc
cesiunea lui Puget, iar Pa
ries, Roques și Dehez vor can
dida pentru postul de mijlocaș 
Ia deschidere.

Revenind la partida de la 
Brive, după cum se vede o 
încercare dificilă pentru re
prezentanții rugbyului româ
nesc, li informăm pe cititori 
că jucătorii noștri s-au antre
nat miercuri dimineață pe 
Stadionul Municipal și așteap
tă cu Încredere meciul de joi, 
programat la ora 15.

Antrenorii noștri s-au fixat 
șl ei asupra echipei, in care 
au fost operate cîteva modifi
cări.

Iată formația preconizată : 
Marinescu ; Suciu, Dragomi- 
rescu, Irimescu, Nica ; Nico- 

. lescu, Florescu ; Rășeanu, De- 
mian, Ciobănel 
Serban ; Dinu, 
Stoica.

La Brive ne-a 
vreme plăcută,

. dimineața a început să plouă 
și... continuă. Gazdele spun 
insă că acest obstacol meteo
rologic va fi de scurtă durată.

; Țuțuianu, 
Iorgulescu,

întîmpinat o 
dar miercuri

rea apărării adverse prin toi 
chelerea combinațiilor in mod 
surprinzător. Astfel, etnd 
Gruia a fost bine blocat în 
prima repriză, Guneș și Chi4 
cld au preluat cu curaj, dai? 
și cu spor, sarcina de a tra< 
ge la poartă, iar In repriza 
secundă, cind apărarea for-ț 
mațiel R.D.G. a trecut pe 
poziții mal avanaate, Gațu 
s-a Strecurat, cu cunoscuta 
lui abilitate, printre jucăto
rii adverși, înscriind goluri 
prețioase și obligtndu-i să se 
retragă. în acest fel, Gruia 
a zburdat pur șl simplu tn 
finalul jocului, ASIGURIND 
PRIN FORȚA ȘI PRECIZIA 
ȘUTURILOR SALE VICTO
RIA ECHIPEI NOASTRE.

După mai puțin de 48 de 
ore și cu o mare încărcă
tură de oboseală fizică și 
nervoasă, jucătorii români 
au evoluat marți la Ostrava 
în fața campionilor lumii. 
Ei au cîștigat și acest meci 
și tot de o manieră catego
rică. Presa cehoslovacă de 
miercuri dimineața consti
tuie, prin titlurile sale, un 
argument în sprijinul afir
mației noastre : CESKOSLO- 
VENSKI SPORT: „Circul 
Gruia merge..." ; „O victorie 
clară, chiar dacă nu ne pla
ce !“ j SYDOVA DEMOKRA. 
TIE : „Campionii lumii în
vinși de foștii campioni. Ro- j* 
mânii au fost excelenti și 
sînt mari favorițl pentru 
C.M.".

Partida de la Ostrava, spre 
deosebire de cea de la Ber
lin, a purtat amprenta unei 
dispute de o dîrzenie speci
fică meciurilor cu mare 
miză, ritmul de joc fiind 
de-a dreptul infernal, pînă 
la consumarea celor 60 de 
minute de joc regulamenta
re. Aci, în această încleștare 
neobișnuită, victoria a reve
nit reprezentativei noastre, 
PE FUNDALUL UNEI EX
CELENTE COMPORTĂRI ÎN 
APAR ARE. Minute întregi 
redutabilii jucători ceho
slovaci (Duda, Havlik. Bruna, 
Mares, Beneș) au încercat tot 
felui de combinații în mare 
viteză, dar apărarea noastră 
a rezistat, acoperind poarta 
aproape fără greșeală.

Desigur, însă, că numai cu 
„goana" in apărare n-am fi 
cîștigat. Mai trebuiau în- 
scrise și goluri în poarta ad w 
versarului. La acest, capitol 
variația în finalizare nu a 
fost aceeași ca la Berlin, 
Gruia oferind un adevărat 
recital, subliniat deseori de 
aplauzele publicului.

Joi are loc ultimul meci 
al -- turneului, în compania 
selecționatei cehoslovace.

Comentariile noastre Inspi
rate din evoluția jucătorilor 
din reprezentativa masculină 
de handbal a țării, ce în
treprinde un turneu de 5 
jocuri prin mal multe țări, 
s-au oprit 
tive 
partide, cele disputate 
Elveția, la Berna și Saint 
Gallen. între timp, handba- 
liștii români au realizat ra
pid — dacă n-am fi simțit 
oboseala alături de el, am 
spune poate în glumă: în
tre două trenuri... — două 
prestigioase victorii, aflîn- 
du-se acum în fața ultimu
lui joc al turneului, ce va 
avea loc joi Ia Ostrava, tot 
în compania reprezentati
vei Cehoslovaciei, campioană 
mondială.

Prima dintre aceste două 
victorii a fost realizată, după 
cum se știe, în fața echipei 
R. D. Germane, care aștepta 
de multă vreme să-și ia o 
revanșă, după insuccesele din 
ultimii ani înregistrate în 
partidele cu selecționata 
noastră. Cu atît mai mult 
era pronosticată victoria ju
cătorilor din R.D.G. cu cit ei 
nu suferiseră în anul acesta 
nici o înfrîngere, MANIFES- 
TIND O FORMA DINTRE 
CELE MAI BUNE. Mai mult, 
indisponibilitățile din lotul 
nostru scădeau vertiginos 
cota aprecierilor favorabile 
tricolorilor. Și totuși, în cele 
din urmă, surpriza s-a rea
lizat. Sîntem datori ca azi 
să explicăm. în primul rînd, 
printr-o excelentă disciplină 
tactică, care a determinat ca 
toți jucătorii să respecte 
strict indicația principală a 
celor trei antrenori (Nicolae 
Nedef, Eugen Trofin și Oprea 
Vlase) și anume aceea de a 
prelungi atacurile cit mai 
mult și într-un ritm mal lent 
pentru a nu da posibilitatea 
adversarilor să-și pună în 
valoare excelenta lor pregă
tire fizică. După primele 
10—15 minute de joc sarci
na a devenit mai greu de 
îndeplinit, deoarece formația 
gazdă luase un avans de 
două-trei goluri și atunci pă
rea normal ca jucătorii ro
mâni să se grăbească, să for
țeze ritmul. Ei au perseverat 
în tactica adoptată — și asta 
a fost foarte bine — și pînă 
Ia urmă AU REUȘIT SA-ȘI 
S C O A T A ADVERSARUL 
DINT-UN TIPAR DE JOC 
BINE STUDIAT, punîndu-I 
într-o evidentă dificultate.

în plus, tot sub aspectul 
disciplinei tactice, este cazul 
să semnalăm că în finaliza
rea acțiunilor ofensive s-a 
urmărit permanent depăși-

IE LANSARE
SCHIULUI ALPIN?

CANADA SE RETRAGE
DIN C. M. DE HOCHEI ?

Australianul Mal
colm Milne, înca
drat de elveția
nul Jean-Daniel 
Daetwyler (stin
gă) și de austria
cul Karl Schranz, 
arborează surisul 
fericit de rigoare 
după cîștigarea 
unei asemenea în
treceri ca proba 
de coborîre din 
„Criteriul 

mei zăpezi

că sezonul

con-
Val 

pro- 
unui

în-

Nu se poate spune 
internațional de schi alpin n-a 
debutat „zgomotos". E drept, 
multe nume din părțile supe
rioare ale clasamentelor, atît 
în „Criteriul primei zăpezi", 
cit și în „Cupa Mondială", ca să 
nu mai vorbim de punctajul 
echipelor naționale participan
te la marele serial de iarnă, 
nu au reprezentat decit' confir
mări. Dar tot atit de adevărat 
este că, fără să permită 
cluzii, concursul de la 
d’Isere a reușit să pună 
blema apariției a încă 
„nou val“.

în general, rezultatele
registrate au împins în primul 
plan al actualității nume care 
merită cîteva rînduri aparte. 
Astfel, foarte tinăra reprezen
tantă a Franței, Michele Ja- 
cot, învingătoare în slalomul 
special și a treia clasată în 
„uriaș", a preluat din start, 
alături de americanca Barbara 
Cochran, șefia clasamentului 
individual în „Cupa Mondială”. 
Compatrioatele sale, în frun
te cu Franțoise Macchi. cîști- 
gătoare a „uriașului”, au 
permis echipei feminine cu 
cocoșul galic pe piept să preia, 
de asemenea, dar foarte auto
ritar, lideratul în punctajul 
„Cupei Mondiale". De altfel, și 
echipa masculină a Franței a 
luat un avans apreciabil, dar. 
spre 
mult 
prin performanțe individuale 
de răsunet : „tirul grupat" ‘al 
unor Russel, J.-N. Augert sau 
Orcel nu face decit să mai a- 
rate o dată cît de grea este 
succesiunea lui Killy...

Alții sînt însă eroii prime1 
confruntări alpine a sezonului;; 
italianul Gustavo Thoeni și. . . 
australianul Malcolm Milne, 
colideri , In „Cupa Mondială".

deosebire de fete, mai 
prin omogenitate decit

Italianului i se prevedeau încă 
de anul trecut succese de 
prestigiu. Dar chiar la un ase
menea început de sezon nu 
s-au gindit prea mulți ! El 
a cîștigat slalomul uriaș într-o 
manieră proprie celor mai mari 
campioni, iar abandonul sau 
descalificarea unor Schranz, 
Sabich, Duvillard, Penz, Lesch, 
Huber. Rudi Sailer sau De Ni
colo nu-i prea scad din me
rite. Cronicile și comentariile 
elogioase la adresa hii Thoeni 
abundă și sint unanime în 
a-1 prezenta ca fantastic de 
dotat in pofida unui aspect 
fizic aproape banal (1,72 m, 
61 kg). El a turprins chiar în 
stagiile de antrenament esti
vale printr-o îndeminare ieși
tă din comun și prin calități 
fizice „pure” de multiatlonist. 
Iar faptul că nici nu.a împlinit 
măcar 19 ani îi face pe focoșii 
..tifos!" italieni, care vor găz
dui, la Val Gardena, in 1970, 
campionatele lumii, să spere 
în reîntoarcerea schiului italian 
la succese nerepetate (excep- 
tînd, poate, victoria lui Seno- 
ner la C.M. din 1966 in proba 
de slalom) de pe vremea lui 
Zeno Colo. Cronicile de la Val 
d'Isăre au consemnat și apa
riția pe marginea pistelor a 
unor spectatori italieni care 
îi fac și pe schiori să se sim- 

«lă ca pe „San Siro“, spectatori 
care folosesc *și arsenalul per
fectului microbist meridional 
de fotbal și care au și fost 
porecliți... tifo-ski !

Ciștigătorul probei de cobo- 
rîre, Milne, a provocat o sur
priză atît de mare, îneît acum 
este la ordine* zilei, printre 
comentatorii de anvergură ai 
schiului, obținerea de informa
ții și. evident, urmărirea Iul 
cu mai mare atenție în viitoa
rele concursuri. Nu de alta,

dar : 1) n-a împlinit nici 21 
de ani ; 2) în tabelul de punc
te F.I.S. 1968/1969 ocupă sub
mediocrele locuri 63 la cobo- 
rire, 120 la slalom și 95 la 
slalom uriaș ! în rest ? A 
avut un sezon continuu de 18 
luni încoace, schiind în func
ție de anotimp în Europa. A- 
merica de Nord și... la Anti
pozi. Victoria directă asupra 
unor Daetwyler și Schranz 
rămine greu, foarte greu 
explicat...

Iar pentru ei acest totuși 
scurt comentat „Criteriu 
primei zăpezi” * coincis 
startul in „Cupa Mondială", 
să vă dăm palmaresul mult- 
rivnitului Trofeu „Evian", cum 
i se mai spune : bărbați, sla
lom : 1967 Killy (Franța), 1968 
Giovanoli (Elveția). 1969 J.-N. 
Augert (Franța) ; slalom uriaș :
1967 și 1968 Killy, 1969 Schranz 
(Austria) ; coborîre : 1967 Killy.
1968 Nenning (Austria). 1969
Schranz ; combinat : 1967 și
1968 Killy, 1969 Schranz :
femei, slalom : 1967 și 1968
Marielle Goitsehel (Franța),

1969 Gertrud Gabi (Austria):
slalom uriaș» 1967 și 1968
Nancy Greene (Canada), 1969 
Marilyn Cochran (S.U.A.) ; 
coborîre! 1967 Marielle
Goitsehel, 1968 Isabelle Mir 
(Franța) și Olga Pali (Aus
tria), 1969 Wiltrud Drexel 
(Austria) ; combinat : 1967 și 
1968 Nancy Greene, 1969 Ger
trud Gabi.

G. RUSSU-ȘIRIANU

MONTREAL, . 17 (Ager
pres). — Conducătorii repre
zentativei de hochei pe ghea
ță a Canadei au declarat că 
echipa lor s-ar 
participe la 
mondial (grupa 
că L.I.H.G. se 
folosirea unor 
fesioniști.

După cum se 
greșul din luna iulie, forul 
hocheistic suprem a autori
zat, cu titlul de experiment,

putea să nu 
campionatul 

A), în cazul 
va opune la 
jucători pro-

știe. Ia Con-

includerea a 9 jucători pro
fesioniști în echipele națio
nale, cu rezerva ca nici unul 
din aceștia să nu fi evo
luat in sezonul 1969—1970 în- 
tr-una din cele 12 formații 
profesioniste din prima ligă 
nord-americană.

Conducătorii echipei cana
diene au dat o interpretare 
diferită acestui punct din re
gulament, ceea ce a dus la 
actualele divergențe.

Două echipe fruntașe ale hocheiului european — U.R.S.S. 
și Cehoslovacia — viitoare protagoniste ale C.M., in recenta 
lor confruntare din cadrul turneului de la Moscova. Au învins 

hocheiștii sovietici (în alb) cu 8—2

Foto i TASS

UN REZULTAT BUN AL FOTBALIȘTILOR BĂCĂUANI

NONA GAPRINDAȘVILI PE PRIMUL LOC 

IN TURNEUL DE ȘAH DE LA BELGRAD 
Pe locul III — Alexandra Nicolau

■ î
Turneul de la Moscova

Gertrude
învinsa

Baumstark
de lideră

KILMARNOCK DINAMO BAC AU 1-1 (0 0)

BELGRAD, 17 (Agerpres).
— Turneul internațional fe
minin de șah de la 
Banja s-a încheiat 
ria campioanei 
Nona Gaprindașvili 
care a totalizat 9V2 puncte 
din 11 p' ibile. Pe locul se
cund s-a clasat Milunka La- 

' zarevici (Iugoslavia) cu 9 
puncte, iar locul trei a fost 
ocupat de Alexandra Nico- 
lau (România) cu 8 puncte, 
în continuare s-au clasat : 
Margareta Teodorescu (Ro-

Vrnjacka 
cu victo- 
mondiale 
(U.RS.S.h

mânia) — 6l/2 puncte, Ivanka 
(Ungaria) — 6 puncte, Stad
ler (Iugoslavia), Râdzikdwska 
(Polonia), Asenova (Bulga
ria), Vokralova (Cehoslo.va* 
cia) — 5 puncte, Stjbâner 
(R. F. a Germaniei) — 1 /2 
ouncte, Tuk (Olanda) — 
2V2 puncte și Anewoldsen 
(Danemarca) — 1 punct.

în ultima rundă, Gaprin
dașvili a învins-o pe Tuk, 
Teodorescu a cîștigat la Sti- 
baner, iar Nicolau a remizat 
cu Asenova. ,

17. — în run-MOSCOVA, 
da a 5-a a turneului inter
național de la Moscova, șa- 
hista • româncă Gertrude 
Baumstark a întîlnit-o pe 
lidera clasamentului Tatiana 
Lemaciko (U.R.S.S;), în fața 
căreia a pierdut în 43 de 
mutări. A fost consemnată 
remiza în partidele Bikova— 
Belaveneț și Medianikova— 
Ostrovska. Restul partidelor 
s-au întrerupt.

în clasament conduce șa- 
hista sovietică Lemaciko

KILMARNOCK, 17 (prin te
lefon, de la trimisul nostru 
special). Pe stadionul Rugby 
Park, în prezența a 25 000 de 
spectatori, echipa Dinamo Ba
cău a obținut un rezultat bun, 
terminînd la egalitate, 1—1 
(0—0), cu formația locală Kil
marnock. în acest fel, dinamo- 
viștii băcăuani au mari șanse 
de a trece cu succes ți cef de 
al treilea tur din cadrul „Cu
pei europene a tîrgurilor".

Din primele minute ale me
ciului, scoțienii au imprimat 
un ritm infernal jocului, însă 
jucătorii de la Dinamo au 
luptat excelent, respingînd cu 
IJUIIIIIII. -1-iiii.irointw lumiiiiuuuuiuaMiii

/ 
mult calm toate atacurile de 
la poarta lor. După pauză, in 
min. 50, la o centrare, mingea 
a fost ștearsă, cu capul, de 
către Marison, trimițîna-o în 
poartă. Portarul Ghiță, care o 
făcut o partidă mare astă sea
ră, era puțin mascat ți nu a 
mai putut interveni. Egalarea 
s-a produs în min. 73, în urma 
unui contraatac : D. Ene l-a 
lansat pe Băluță, care a fruc
tificat această acțiune.

Meciul a fost condus de o 
brigadă de arbitri belgieni, a- 
vînd la centru pe Francis Rion, 
care prin unele decizii a fa
vorizat echipa gazdă.

KILMARNOCK: Mc Lang- 
Wan — Mc Grory, King, 
Dickson, Gilmore, Beati, Cook, 
Mathie, Wadaell, Morrison, 
T. McLean.

DINAMO BACAU : Ghiță 
— Comănescu, Nedelcu, Ve- 
licu. Kiss (min. 81 David), 
Vătafu, Duțan, 
brovsehi, D. Ene,

LA CEREREA 
KILMARNOCK, 
VA AVEA LOC 
IANUARIE 1970.

Pană, Dem-, 
Bălută.

ECHIPEI 
RETURUL 
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