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Joi dimineața. Marea Adunare Națională 
a Republicii Socialiste România și-a con
tinuat lucrările cu dezbaterea Planului de 
stat și a Bugetului de stat pe 1970. ultimul 
an al actualului plan cincinal, documente 
de mare importanță pentru dezvoltarea Ro
mâniei Socialiste.

Deputății și invitații au întîmpinat ci* 
puternice aplauze pe conducătorii partidului 
și statului la sosirea lor în sala de ședințe.

In tribune se aflau numeroși invitați, 
precum și șefi ai misiunilor diplomatice a- 
creditați la București.

După deschiderea lucrărilor ședinței, 
președintele Marii Adunări Naționale, tova
rășul Ștefan Voitec, a arătat că, ținîndu-se 
seama de strînsa legătură dintre Planul de 
stat și Bugetul de stat, Biroul Marii Adu
nări Naționale propune ca dezbaterea celor 
două proiecte de legi să se facă împreună, 
urmînd ca discuția pe articole și votarea 
lor să se facă separat. Propunerea a fost 
adoptată in unanimitate.

Intrîndu-se în ordinea de zi, deputatul 
Maxim Berghianu, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, a prezentat expune
rea la Proiectul 
Planului de stat 
anul 1970.

In continuare, 
trescu, ministrul

de lege pentru adoptarea 
al economiei naționale pe

deputatul Florea Dumi- 
finanțelor, a prezentat

expunerea la Proiectul de lege pentru adop
tarea Bugetului de stat pe anul 1976.

Deputatul Aurel Vijoli. președintele Co
misiei eeonomieo-financiare. a expus rapor
tul comun al unor eomisu permanente ale 
M-A.N asupra celor două proiecte de 
prezentate Marii Adunări 
dezbatere si adoptare.

După terminarea disecției generale, 
ieetnl de lege pentru adoptarea Planului de 
stat a fost dezbătut pe articole și supus 
apoi votului secret, cu bile.

Marea Adunare Națională a aproba: Le
gea pentru adoptarea Planului de stat al 
economiei naționale pe anul 1976.

In continuarea lucrărilor, s-a trecut la 
discuția pe articole a Proiectului de lege 
pentru adoptarea Bugetului de staL Cu 
amendamentul propus de deputatul Con
stantin Sandu, privind majorarea fondului 
de rezervă bugetară la dispoziția consiliilor 
populare județene. Proiectul de lege a fost 
supus votului depotațilo'r. Marea Adunare 
Națională a aprobat prin vot secret, cu 
bile. Legea pentru adoptarea Bugetului de 
stat pe

Seara, 
urmînd 
vineri.
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anul 1970. 
lucrările sesiuuii s-au incheiatz 

să fie reluate in cursul zilei de

(Agerpres) f
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PROGRESUL BUCUREȘTI (fete) Șl C. S. M. CLUJ (băieți)
La schi, pe Semenic

CAMPIOANE DE TENIS DE MASA ALE ȚARII Semenic muntele reșițenilor

&1

N:;.

i ■
Din fototeca O.N.T.

ASeară, la sala Floreasca au 
fost cunoscute echipele de tenis 
de masă campioane ale României: 
Progresul București (fete) și 
c.s.M. Cluj (băieți). Titlurile ciș- 
tigate le-au revenit pe merit, cele 
două formații fiind de departe 
cele mai bune echipe din țară.

Garnitura prezentată de Pro
gresul șl antrenată de prof. Nlco- 
lae Angelescu a cuprins pe mae- 
stra emerită a sportului, Maria

Alexandru, pe Mariana Baciu, 
Victoria Ba'oiciuc și Doina Zaha- 
ria, în timp ce team-ul clujean — 
care cucerește pentru a 12-a oară 
titlul republican — a fost condus 
de antrenorul emerit Farkaș Pa
neth și a avut în componența sa 
pe maeștrii sportului Radu Negu- 
lescu și Dorin Giurgiucă, pe Su- 
ciu și Doboși.

Dintre celelalte echipe, mai ales 
la fete, poate fi subliniat locul

secund ocupat de Spartac Buc. 
(antrenor Luci Slâvescu), dști- 
gâtoare în întilnirea cu Rapid 
Brașov, unde Maria Korodi a evo
luat foarte slab. In schimb, o 
mențiune pentru junioara bucu- 
reșteancă, Elena Condicaru.

Tot la fete, campioana de anul 
trecut. Voința Arad, s-a clasat 
abia pe poziția a treia, din cauza 
lui Iudit Krejek, care, prefe.dnd 
cinematograful, a absentat la un 
mec:. Sperăm că sancțiunea cu
venită din partea clubului nu va 
fntîrzia. La băieți, unele partide 
prelungindu-se. situația nu se 
clarificase încă, în afara primului

Dintre rezultatele Individual 
in nou. Carmen Crlșan s-a ari 
it In vervă. Ea a Inserts ai' 
d. ă victorii asupra băieților 
ruppel și Covaci. Correnrar.i'

* C. COMARNlSCHI

GHID
Complexul sportiv 

nic se află pe muntele cu 
același nume și cuprinde un 
grup de cabane cu o capa
citate de circa 300 de locuri. 
Semenicul se prezintă ca un 
platou uriaș (peste 4 000 de 
hectare), însemnat prin trei 
virfuri: Vîrful Semenic
(1447 m). Vîrful Goznei (1449 
m) și Piatra Nedeii (1438 m). 
La complexul de cabane, așe
zat sub Vîrful Goznei. se 
poate ajunge : din Reșița, cu 
cursa regulată de autobuze. 
Ia Văliug 
ntite), de 
crumul cu 
ca 3) de 
complex ;
(stație C.F.R. pe

Seme-
mativ 4 km (timp de mers : 
60—90 de minute). Pe Seme
nic se află o pîrtie de cobo- 
rîre (traseu paralel cu linia 
telefericului), trasată prin- 
tr-un culoar de pădure. Pîr- 
tia este relativ ușoară, pu
țind fi folosită de toți schio
rii. Tot la Semenic se află 
o pîrtie de slalom care por
nește din apropierea stației 
telefericului. Mijloace meca
nice de urcat : telefericul din 
Văliug pînă la Semenic. un 
schi-lift și două babv-schi- 
lift-uri.

La Bacău, optimism înaintea 
începerii sezonului de schi

Interviu cu tov. DUMITRU DUMITRIU, vicepreședinte al C.J.E.F.S.

Cco-
Kc-

tc. —

(circa 90 de mi- 
aici se continuă 
telefericul, în cir- 
minute. pînă la 

din Slatina Mică 
ia Bucu

rești—Tințișoara), pe un drum 
în serpentire (accesibil pen
tru sutoveh:cule) spre Bre
bul Nou (18 km distanță. 8>?0 

spre GS- 
ie.

TRADIȚIA VALORII

Vozn aminti de familia Su- 
ciu (Eiisaveta, Zorița, Olim
pia. Traian și Iov) C3re a 
dominat mulți ani schiul re- 
șițean. ba la tin moment dat

D. STANCULESCU

Ne-a ocolit destul această lamă. 
Dar, iat-o, și-a făcut apariția, pe 
la Oradea, pe la Timișoara, peste 
tot. Așadar, atenție, a venit ză
pada I Aceasta înseamnă că schi
ul, patinajul și săniușul pot intra 
în drepturi. Dar, totul e pregă
tit ? De pildă, la Bacău ?

★
Din discuția purtată cu tov. 

DUMITRU DUMITRIU, vicepreșe
dinte al C.J.E.F.S. Bacău, am în
țeles eă în acest an sporturilor de 
iarnă, pînă acum aflate cu mult 
sub valoarea handbalului, fotba
lului, voleiului sau baschetului de 
aici, li se va acorda o atenție 
mult mal mare dccit în anii tre- 
cuți.

— Care este temeiul acestei con
cluzii a organului sportiv jude
țean ? — a fost prima noastră în
trebare.

— Față de alți ani, s-au făcut 
pregătiri din vreme pentru a . se 
crea condiții din ce in ce mai 
bune schiului, patinajului și să- 
niașului. Sintem animați de do-

rlnța ca, în această iarnă, tot mal 
mulți tineri, îndeosebi elevii, să 
nu mal stea la gura sobei, cl să-și 
petreacă timpul liber în mod util, 
alunecind pe schiuri sau patine. 
Din punct de vedere organizato
ric, putem aprecia că totul e în 
ordine. Bineînțeles, a fost elabo
rat un plan de măsuri. S-a pre
văzut ca 21 de terenuri de volei, 
baschet șl handbal din Bacău. 
Moineștl, Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej, Comăneștl șl Buhuși să fie 
transformate, in perioada de iar
nă, în patinoare. S-a luat legă
tura cu l.D.M.S.-ul pentru aprovi
zionarea magazinelor de speciali
tate cu patine. Acestea au și a- 
părut pe piață.

— Deci, în privința patinajului 
obiectivele principale au fost sta
bilite. Dar pentru schi î

Constantin ALEXE

Formația feminină Progresul București, la citea m: .te 
după cucerirea titlului de campioană a țării la tenis de masă 
Maria Alexandru, Mariana Baciu, Doina Zaha-.a fi I icto—.a 
Babiciuc, împreună cu antrenorul lor, prof. Nicolae Arre

Foto i V. BAC-EAC

Un rezultat excelent al hocheiștilor

ROMÂNIA-R.D. GERMANA
1-1 (1-0, 0-1, 0-0)

• Echipa noastră la un pas de victorie
POIANA BRAȘOV, 18 (prin 

telefon). O mînă de spectatori 
— vreo 50 — au fost marto
rii unei excelente perfor
manțe a echipei române de 
hochei, urmărind un joc fru
mos, bine structurat tactic, 
și cu un perfect echilibru 
între apărare și atac reușit 
de formația română.

Ne-a făcut realmente plă
cere să constatăm creșterea 
valorică individuală ca și jo
cul calm al selecționatei 
noastre. Deși „subțiată" de 
indisponibilitățile lui Dumi- 
traș (gripă), Pană și Biro 
(accidentați), echipa și-a gă
sit echilibrul strategic, în 
primul rînd prin cadența pe 
care a imprimat-o jocului, 
obligînd adversarul să se în
corporeze unui trap care se 
pare că nu-i convenea. Strînși 
și atacați pe tot terenul, 
oaspeții nu s-au putut înche
ga, iar intențiile lor agresive 
au fost anihilate, de cele mai 
multe ori, din fazele inci
piente.

Ieri, echipa lui Novacek

și Tiron a fost superioară 
prin calm și alternanță de 
ritm, prin insistența cu care 
a urmărit ideea de hochei 
incisiv. Greul jocului și me
ritul cel mai mare revin fun
dașilor — un adevărat zid 
pentru adversari și o rampă 
de lansare pentru contra
atacuri. Dacă atacanții ar fi 
finalizat măcar cîtera din o- 
caziile existente, fie create 
de fundași, fie apărute din 
geometria jocului, am fi pu-

Mihai B1RA

Consfătuirea balcanică 
a federațiilor de box

Azi și mîine va avea loc 
Ia București Consfătuirea 
balcanică a federațiilor de 
box din Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia. Turcia și Româ
nia.

La lucrările Consfătuirii se 
vor. discuta : Statutul de or
ganizare și funcționare a 
Comitetului balcanic, Regu
lamentul Campionatelor bal
canice de box (azi) ; Alege
rea președintelui și secreta
rului Comitetului balcanic, 
Planul de acțiune privind 
organizarea campionatelor 
balcanice din 1970 (mîine).

(Continuare în pag. a 2-a)
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Năstase victorios la Ancona
Idin ttaTia. tenisnanul român

(Iugoslavia) : 9-7, 6-4, 6-2pe 1 Franulovicil-a învins

I

asupra 
acestui

■ad H pi L Rapud
X Voiau Bac. 11 p. I 

Tg. Mureș ’4 pi t Teh

în finala turneului . indoor"

Tg. M-reț S—4
Bsc. 9—Z 

’ (LSJL n Cu 
r — C-S-M. IMI

ț aci 
c-o Cra-

18 (Agerpres). 
timp de mai 

la Ancona (Ita- 
intemational de 

acoperit a

ROMA.
Desfășurat 
multe zile 
lia). turneul
tenis pe teren 
luat sfirșit cu victoria — in 
proba de simplu masculin — 
a jucătorului român 
Năstase, care confirmind 
celenta formă in care 
află, a ocurnt primul 

în finală, Ilie Năstase 
intilnit pe cunoscutul cam
pion iugoslav Zeliko Franu-

Ilie 
es

se 
loc.
l-a

Handbalistii români 
□u terminat neînvinsi 
turneul întreprins in El
veția, R. D. Germană și 
Cehoslovacia.

Aseară, la Ostrava, 
in cel de al doilea 
meci, Cehoslovacia— 
România 15—15.

Citiți în pag. a 4-a 
amănunte 
desfășurări 
ultim joc.

lorict In primul set lupta 
pentru victorie a fost deose
bit de spectaculoasă. Năstase 
terminind in vinci tor eu 
9—7. în următoarele două 
seturi, tenismanul român si-a 
impus jocul său in mod deo
sebit de net cistixind cu 
6—4. S—2.

In semifinale : Năstase— 
Majoli 6—3, 6—I ; Franulo
vici—Santana 2—6,
6—4.

Restanțe in divizia A la baschet

Profitlnd de ninsoa
rea masivă căzută In 
ultima vreme, săritorii 
din Brașov au contri
buit la amenajarea 
trambulinei mijlocii și 
a celei mici din Poia
nă, efectuînd și prime
le antrenamente. Su- 
prt regheați de antre
norii Florea Voinea 
(A.S. Armata) și Au
rel Munteanu (Tracto
rul), sportivii au execu
tat sărituri de peste 40 
m, ceea ce, față de 
puterea de aruncare a 
trambulinei și stadial 
actual de pregătire, re
prezintă performanțe

promițătoare. S-au evi
dențiat în mod deosebit 
Er6s și Dorobanțu (Di
namo) Birsan, Buda. 
Haiduc, Florea (ASA), 
Burețea și Mărgineanu 
(Tractorul). îmbucură
tor numărul mare de 
juniori reprezentanți 
ai clubului sportiv 
Tractorul.

Dacă vremea va per
mite, antrenamentele 
vor continua într-un 
ritm sporit șî pesie pu
țină vreme va fi orga
nizat primul concurs al 
sezonului.

; ADMIRA TIE

I

dmir, aproape fără rezerve, 
pe Stanley Matthews, pe 
Pancho Gonzales, pe Lia Ma- 
noliu. îi admir pentru că, prin 
activitatea lor prodigioasă, 
prin atitudinea lor fermă și 
demnitate, au dat un răspuns 
irefutabil întrebării : „să ne 
în plină glorie sau să con-

I
I 
I

plină de 
total și 
retragem ... _ t.._
tinăum pînă la capăt îi admir pen
tru că au ales a . doua alternativă, 
pentru că au întîrziat pînă la maxi
mum momentul trist of „adio"-ului, al 
despărțirii de stadion și al retragerii 
in fotoliul de spectator.

îi admir pe acești oameni pentru că 
au dovedit în modul cel mai evident 
falsitatea unor teorii care declară „ter
minat" un sportiv în preajma vîrstei 
de 30 de ani, ca și pentru faptul că 
personal înclin infinit spre un boxer 
cu 256 de meciuri cîșfigate (din 300, 

spre unul care se. re 
de meciuri ciștigate

ICONSTRUCTORUL 
BUCUREȘTI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 
(f) 56—53 (23—26). Par
tida a fost foarte dis
putată, ambele echipe 
luptînd din răsputeri 
pentru cele două punc
te atit de necesare 
evitării retrogradării. 
Avantajul a alternat 
permanent, la diferen
țe foarte mici, dar în 
min. 37 Constructorul 
a obținut un avans de 
patru puncte, dovedit 
pînă la urmă decisiv, 
îngrijorătoare procen
tajele la aruncările li
bere Constructorul 
41,10 la sută (14 din 
34), Progresul 50 la 
sută (13 din 26). Cele 
mai multe puncte au 
fost înscrise de Prun-

(Sontinuare In pag. a laț

dar posibilitățile 
modeste nu le-au 
acest lucru. S-au 

Pandrea, Za-

Aseară, în sala Pro
gresul, s-a disputat me
ciul de volei contînd 
pentru etapa a Xl-a a 
campionatului național 
feminin dintre diviziona
rele A bucureștene, Me
dicina și Progresul. Cum 
era de așteptat, victoria 
a revenit ușor .studente
lor, cu 3-0 (5. 12. 12). 
Tinerele jucătoare de la 
Progresul ș-au străduit 
să țină pasul cu adver-

Faza din meciul echipelor feminine Medicina și rioytfiul.
Foto: B. VASILE
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cu 23, Cherciov 14, 
Odobescu 12 pentru 
învingătoare, respectiv, 
Popescu 18, Murariu 14. 
Au arbitrat bine Gh. 
Chiraleu și V. Popes
cu. (D. DIACONESCU. 
coresp).

DINAMO
- I.E.F.S.

88—73 
un meci liniștit în 
ambele combatante 
mulțumit cu rezul- 

parcă previzibil 
începerii par-

BUCUREȘTI 
BUCUREȘTI 

(45—30). A(ni) 
fost 
care 
s-au 
tacul 
dinaintea 
tidei. Fiecare dintre cei 
doi antrenori au încer
cat schemele tactice care 
probabil le vor folosi in 
partidele din etapa ur
mătoare. Am reținut for
ma bună a 
Săuca de 
respectiv 
Dumitru și 
I.E.F.S.

lui Albu și 
la Dinamo, 

Antonescu, 
toneci de la

IERI LA VOLEI

sarele, 
tehnice 
permis 
remarcat 
harescu și Klein de la 
Medicina. De la Progre
sul doar tînăra Ana Stă- 
nilă, ca element de per
spectivă, merită 
vidențiată. C 
arbitrat cuplul 
reștean Anton 
— Victor Voicu.

D. DANIEL,

I
I
I
i
I
I
I
!
I
I
I
I
I

erită a fi e- I 
Cu greșeli a j

bucu- 
Ionescu
coresp.

1

I
I
I

să zicem), decît 
trage după 48 
(din 48).

îi admir, de 
contribuit enorm ... ____
și mitizare a sportului, scriind pagini 
antologice din viitoarea istorie a aces
tui fenomen. Ei au dovedit că se pol 
găsi satisfacții și în simpla participare 
și că nu numai un loc pe podium e 
esența. întrecerii. Tmpingînd limita par
ticipărilor lor la întrecere dincolo de 
haremurile comunului, ei și-au asumat 
riscurile înfrîngerii, riscurile de a fi 
acum clasificați după alte criterii, riscu
rile de a fi compătimit!, uitati, aban
donați.

li admir pe acești oameni, precum 
admir boxerii care se întorc după ani 
în .ring șă încrucișeze din nou mănu
șile (indiferent pentru care motiv o 
fac), precum acfmir părinții care se 
întrec cot la cot cu copiii lor, sau bu
nicii care fac înconjurul lumii, solitari, 
pe apă sau. în văzduh.

Pentru mine, toți aceștia rămîn „co
pacii care mor în picioare" și a cărcr 
nemurire e garantată și de modul în 
care* au preferat să moară.

asemenea, fiindcă au 
la tendința de elevare 

scriind pagini

Dorin ALMAȘAN

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Ilie Năstase și Iudith Dibar
primii tenismeni români• •

anului 1969
Ca în fiecare sfîrsit de an. 

și de data aceasta, comisia de 
competiții și clasificări din 
cadrul federației noastre de 
tenis a definitivat clasamen
tele celor mai buni iucători 
români pe anul 1969. Iată 
cum se înfățișează 
ierarhie

Bărbați
1. Ilie Năstase — 

emerit al sportului
2. Ion Tiriac — 

emerit al sportului
3. Petre Mărmureanu 

maestru al sportului
4. Sever Dron — maestru 

al sportului
5.
6.
7.
8.
9.

maestru

Ion Sântei 
Viorel Marcu 
Sever Mureșan 
Giinther Bosch 
Toma Ovici

10. Codin Dumitrescu.
Constantin Popovici. 12. Du
mitru Hărădău, 13. Gheorghe 
Boaghe. 14. Lucian Boldor, 
15. Viorel Sotiriu, 16. Iosif 
Kerekeș, 17. Anatol Navrot- 
ki, 18. Paul Dumitrescu, 19. 
Emil Stan. 20. Gheorghe 
Komoroczi. în clasament ur
mează încă un număr de 18 
jucători de categoria I.

Femei (26 de jucătoare de 
categoria I)

1. Iudith Dibar — maestru 
al sportului

2.
3.

tru

maestru

această

IUDITH DIBAR ILIE NĂSTASE

Am ajuns și aici — e lo
gic. la mintea cocoșului și nu 
trebuie s-o ascundem : la te
leviziune, ca în orice artă, se 
găsesc mulți cocoși, atît în 
rindurile creatorilor cît și în 
rîndurile publicului văzător. 
Tocmai în această calitate da 
cocoș, mi-am dat seama de 
mult, din toamnă, cam de pe 
vremea europenelor de atle
tism, cînd am înregistrat ma
rea victorie de a-l avea acolo 
pe Țopescu, că la iarnă me
ciul de rugby România—Fran
ța ne va rămîne departe, stră
in, pierdut. Și am ajuns aici: 
o poză de aia care nu mișcă, 
nu vede, și în spatele ei o 
voce din pirosfera (căutațl 
singuri în dicționare ce-i atu 
pirosfera) care ne spunea timp 
de cinci minute, că românii 
au jucat bine și-n progres la 
Tarbes. E bine, e foarte bine, 
e al dracului de bine, să aibă 
parte de 
eu. Am 
cel mai 
rugby al 
să nu trimitem oameni și a- 
parate la singura înfruntare 
serioasă trăită anual de 
un sport în care putem face 
multe, 
putem 
nu ne 
spune 
Franța, la ea acasă, după ce

i-am făcut să ți tremure la 
11—9, e ca și cum am fi pier 
dut cu 2—1 la fotbal, pe Ma 
racana — asta după o tabelă 
finlandeză proprie. Nu merita 
să filmăm un asemenea meci? 
„Lumii nu-i place rugbyul... 
rugbyul nu e înțeles..." — cu
nosc argumentele astea, in

........ . ... .  r ...... ......
lege lesne ce e un demi la 
deschidere și un „en avant"... 
Murim după Răducanu și 
Pele, pricepem toate în inten
țiile lui Charlton și Nunweil- 
ler VI, dar uităm că pînă a 
ajunge la această adîncă filo
zofie — așa cum se întîmplă 
în orice filozofie — omeni-

acest bine cine știu 
ajuns să nu vedem 
important meci de 
României, am ajuns

în care sîntem tari șt 
fi și mai tari. Noi încă 
dăm seama ce putem 
în rugby. 14—9 cu

pofida cărora s-au născut De- 
mian, Wusek, Pîrcălăbescu. 
Morarii, Ascanio Damian. Și 
în pofida cărora se vor mai 
naște în România — văzuți 
sau nevăzuți la televiziune — 
rugbyști... Spuneți și arătați 
telespectatorilor că românii 
sînt cineva în rugbyul mon
dial, arătați-le că nu sîntem 
de ici de colo în „arta asta 
de gentlemani care joacă ho
țește sau de hoți care se com
portă ca gentlemanii" — (du
pă o definiție clasică, deloc 
peiorativă, a rugbyului) ji 
veți vedea că lumea care pri
cepe noțiuni atît de grele ca 
ofsaidul și cornerul va înțe-

rea s-a uitat mai întîi ca mî- 
ța-n calendar la fotbal.

Dar să vedem și ce bine a 
izvorît din răul acesta, al pri
mei duminici de iarnă fără 
sport. Ne-am ales cu ceva 
frumos — o spun de-a drep
tul, oricît de deplasat aș apa
re în fața telesportivilor 
care dormeau la ora aceea; 
a fost o „Realitate ilustrată" 
cu Liviu Ciulei și George 
Ivașcu, două ore și jumătate 
de mare frumusețe și noble
țe intelectuală. De ce dor- 
meați ? Cînd un salon literar 
a fost înlocuit cu meciul Un
garia—Cehoslovacia. nu s-a 
auzit un glas in suflarea tele-

sportivă care să spună „merci 
dar nu e prea fair-play". Acum 
e fair-play să recunoaștem că 
și fără Dumitrache sau Ghiță. 
o după-amiază de duminici 
are sens și frumusețe la te
leviziune. De ce dormeați ? 
Ați fi văzut cum pregătește 
un artist spectacolul vieții sa
le — „Macbeth" — și cum 
găsește puterea să spună că 
„deși e spectacolul ‘cel mai 
bine gîndit, e și cel mai puțin 
izbutit"... Cum același artist 
poate ajunge la noblețea de 
a recunoaște că spectacolul 
unui alt artist — „Nepotul 
lui Rameau" — e genial... Și 
dacă asemenea idei și atitu
dini nu vi s-ar fi părut le
gate de tot ce-i mai profund 
în viața sportivă a lumii — 
atunci l-ați fi văzut- exact 
trei secunde pe Samuel Bec
kett, dramaturgul împietrit în 
tăcere și singurătate, acel lau
reat al ~ 
cîndva, 
licean, 
notație ... ___  „
sport al oricărui liceu englez: 
„Beckett Samuel. Bun jucă
tor, cîteodată strălucit. Prompt 
în a profita de o deschidere, 
bună priză a balonului. Lovi
tura de picior în tușă poate 
fi ameliorată"...

Premiului Nobel care 
pe vremea cînd era 

avea parte de această 
în catalogul pentru

BELPHEGOR

T

SEMENIC-MUNTELE REȘIfENILOR
(Urmare din pag. 1)

Agneta Kun
Julieta Boboc — maes- 

al sportului
Ecaterina Horsa

5. Eleonora Dumitrescu 
maestru al sportului

6.
7.
8.
9.
10. Valeria Balaj, 11. Vera

Mariana Ciogolea 
Hermina Zurălău 
Aurelia Cîrnaru 
Felicia Bucur

Rado, 12. Aneta Verone. 13. 
Vera Dudaș. 14. Lucia Tănă- 
sescu, 15. Florica Butoi, 16. 
Elena Takacs, 17. Adriana 
Călina. 18. Virginia Ruzici, 
19. Ana Breda, 20. Eleona 
Cotuna.

PESTE BLOCAJ
ULTIMUL MOHICAN

Am asistat nu de mult la 
un meci frumos, probabil 
cel mai frumos din cî.te a 
programat în București ac
tualul 
Rapid.

Cele 
parte 
al voleiului nostru masculin, 
au înțeles. în ocazia dată, 
să-și respecte firma, oferin- 
du-ne un spectacol sportiv 
de un nivel ridicat. Nu se în- 
tîmplă totdeauna asa...

După cum se știe a cîști- 
gat Rapidul și, cu riscul de 
a repeta ce au ^pus croni
carii, vom remarca întregul 
lot al învingătorilor și pe 
acela care i-a condus de pe 
margine — antrenorul eme
rit Gheorghe Petrescu. Dar. 
din nou 
ere deja 
marca în 
sebit pe 
Ne propunem chiar, renun- 
tînd la analiza jocului său. 
la interpretarea rezultatului.

campionat : Steaua

două echipe, făcînd 
din eșalonul fruntaș

reluînd o evidenti- 
făcută, îl vom re- 
mod cu totul deo- 
râpidistul Drăgan.

de

e-

să-i consacrăm rîndurile 
fată.

Căpitanul-antrenor al 
chipei Rapid merită toate
superlativele, atît pentru jo
cul său. cît și pentru felul 
în care și-a condus echipa. 
A servit fără greșeală, a dat 
pase ideale, a atacat necru
țător, a plonjat pe tot tere
nul, salvînd mingi fără spe
ranță. A dovedit, de aseme
nea, o admirabilă orientare 
în teren atacînd si diriiînd 
atacurile în funcție de com
poziția și dispozitivul blo
cajului advers.

Să 
logii 
câtor 
clasă 
aflati
singurul despre care se poa
te spune fără ezitare că a 
practicat un volei modern, 
este în vîrstă de 31 de ani.

Bineînțeles, lui Drăgan a- 
ceastă circumstanță îi face 
cinste, performanta sa este ci|

adăugăm la aceste e- 
o remarcă : acest ju- 
care s-a ridicat cu o 
peste nivelul celorlalți 
pe teren, acest jucător,

atît mai lăudabilă. Nu cre
dem. însă, că voleiului nos
tru îi face cinste situația ca 
o partidă disputată între 
două echipe fruntașe să fie 
atît de evident dominată de 
un jucător aparținînd unei 
generații care nu mai are 
nici un alt reprezentant ac
tiv. De fapt, dacă stăm să 
ne gîndim, atunci cînd spu
nem că Drăgan este un jucător 
modern, spunem, în același 
timp, că el joacă așa cum 
se juca acum 5—lOani, într-o 
perioadă pe care nu trece
rea timpului, cît evoluția vo
leiului nostru o făcea să apară 
îndepărtată. Atunci exista 
un lot întreg de jucători la 
valoarea lui Drăgan, lot se
lecționat din 30—40 de ju
cători de valoare

Așa era atunci, 
anii...

Acum, dintre cei
atunci, a rămas doar Dră
gan, singurul care mai reu
șește să afirme farmecul vo
leiului ca spectacol sportiv. 
Dar nici acest ultim mohican 
— căruia dorim să i se îm
plinească toate urările de 
longevitate sportivă — nu 
va putea să poarte flamura 
acestui sport o veșnicie. Și 
atunci ?

Uitati-vă la Drăgan, stu- 
diati-1, tineri voleibaliști — 
cărora vă dorim succese 
comparabile, sperînd că veți 
avea și îndrumarea necesară 
pentru a le realiza ! Profi
tați de exemplara lui pre
zentă. atît cît mai este timp! 
întrebati-1 cum se pregăteș
te, cum se pregătea atunci 
cînd s-a format ca jucător, 
atunci cînd 
tori ca el.
un secret
descoperit...

I 
(prin Elisaveta) chiar și pe 
cel național, pentru a arăta că 
la Reșița, mai bine zis pe 
Semenic, există de decenii o 
tradiție a schiului alpin de 
perforrtianță, continuată și în 
momentul de față prin pre
zența lui Andrei Konecsnv 
și Marianei Trestian în lo
turile reprezentative de tine
ret. Faptul este normal dacă 
ținem seama de condițiile 
naturale existente, de prezen
ța unor pasionați diriguitori 
și instructori de schi și, bine
înțeles, de popularitatea de 
care se bucură acest sport 
în rîndul reșițenilor. Cît pri
vește condițiile materiale, ele 
au fosf în ultima vreme din 
ce în ce mai bune și acest 
lucru se oglindește atît în 
sporirea numărului mijloace
lor mecanice de urcat, cît 
șl în cantitatea și calitatea 
echipamentului și materiale
lor sportive puse la dispozi
ția amatorilor de a practica 
acest sport. Evident, nu poa
te fi omisă existența Școlii 
sportivb, în cadrul căreia 
elevii din Reșița pot urca 
treptele măiestriei sub îndru
marea unor cadre cu califi
care superioară, cum sînt 
Zorită Suciu-Vasile și Efei- 
drun Jecsny. Preocupare pen
tru dezvoltarea schiului în 
rîndul tineretului aflăm și la

Clubul sportiv muncitoresc 
(instructor voluntar Em. Vră
jitorul, la asociația sportivă 
Olimpia (instructor voluntar 
Ed. Lamas), ca și la Liceul 
nr. 2 și la cele două școli 
profesionale din Reșița, unde 
schiul alpin și cel de fond 
'se află la loc de cinste.

RAMINERI ÎN URMA

Am amintit 
nătățirea unor 
practicare a schiului. Am po
menit despre dragostea pur
tată schiului de către tine
retul reșițean. Trebuie să 
arătăm. însă, că sporirea nu
mărului practicanților (și ne 
referim numai la cei ajunși 
la un anumit nivel — să-i 
zicem de performanță) nu 
s-a produs în același ritm 
cu îmbogățirea bazei mate
riale. Este drept, în ultima 
vreme, la Semenic a fost 
construit un schi-lift, iar în 
acest sezon vor fi amenajate 
două baby-schi-lift-uri. Dar, 
cele 100 de schiuri cu care 
este dotată Școala sportivă 
sînt insuficiente, cu atît mai 
mult cu cît în timpul vacan
țelor ele sînt utilizate și de 
sportivii altor secții (nata- 
ție, atletism) ; condițiile de 
cazare la complexul Semenic 
sînt destul de vitrege, mai 
ales în vacanțe, pe motiv 
(declarația directorului agen
ției O.N.T., tov. Cornel Ha

despre îmbu- 
condiții de

mat) că în aceste perioade 
se organizează la Semenic 
tabere studențești și, în plus, 
vin și mulți turiști din Ti
mișoara 
unde să 
rector ?
Alpi ?) ; 
capabile 
struirea 
este evident insuficient (unde 
sînt absolvenții cu speciali
zarea schi a I.E.F.S.-ului ?). 
Pe cînd rezolvarea acestor 
probleme ?

(și copiii din Reșița 
se ducă, tovarășe di- 
La Borșa sau în 

numărul cadrelor 
să contribuie la in- 
în schi a elevilor

VALIUG, GARINA — 
IZVOARE NEFOLOSITE

După prezența schiorilor 
la concursurile locale, poți 
crede că Reșița este singura 
așezare locuită din preajma 
Semenicului. Dar, de fapt, 
exact la poalele masivului (și 
chiar la stația de jos a tele
fericului) se află comuAa 
Văliug, mare, bogată, fru
moasă, cu școală generală, cu 
tineri dornici de a practica 
schiul și la alt nivel decît 
ca mijloc de transport între 
casă și școală. Nimeni nu s-a 
gîndit, însă, să înființeze la 
Văliug una sau mai multe 
grupe ale Școlii sportive din 
Reșița. Sau măcar să dote
ze școala generală din Vă
liug cu schiuri și să-l angre
neze pe profesorul de edu
cație fizică în munca de in
struire a elevilor în tainele

anroniată. 
trecut-au

multi de

ună dimineața iarnă, 
bine ai venit I

Luna cadourilor Ie-a 
iubitorilor sportului, pe 
multe ale daruri, și pe 
al zăpezii, abundentă

odus 
lîngă 
acela 
și pufoasă, care a acoperit 
munții, pîrtiile, împodobind cu 
beteală brazii semeți.

Și astfel schiorii au putut 
întoarce mai repede filele ca
lendarului, începînd sezonul 
oficial în decembrie și nu 
după Revelion, cum a stator
nicit tradiția. Cu cît mai re
pede, cu atît mai bine. Schiul 
românesc are nevoie de vi
teză. La propriu și la figu
rat...

„Criteriul primei zăpezi" 
programează un concurs de 
amploare, reunind — aproape 
fără excepție — pe toți vir
tuozii slalomului (pe pîrtia de 
la Vîrful cu Dor) și pe maeș
trii alergărilor lungi, în Piatra 
Arsă.

Bucurîndu-se de acest start 
precoce ne gîndim, totuși, că 
modalitățile Icnsării schiului 
alpin românesc pe orbita con
sacrării internaționale sînt 
încă departe de a fi fost elu
cidate.

Voleiul si baschetul, afla
te la finișul primei părți 
a campionatului, pro

gramează, printr-o simetrie 
sortită parcă dinadins de For- 
tuna, doua derbyuri tradițio-

Marianne

Joi dimineață a încetat din 
viață, după o îndelungată su
ferință, maestra sportului Ma
rianne Adami-Benning, fostă 
componentă a lotului național 
de handbal în 11, în perioa
da anilor 1949—1953

Colegele de sport, toți iu
bitorii handbalului din țara 
noastră, îi vor păstra o ne- 
ștearsă amintire.

nale, încărcate de emoții și 
ambiții : meciurile STEAUA — 
DINAMO. Ele vor decide pe 
cîșligătoarele turului acestor 
întreceri.

în multe ramuri sportive 
întîlnirile dintre „albaștri* și 
„albi” au mult mai multă în
semnătate decît simpla stabi
lire a unui lider. De forța și 
valoarea reprezentanților a- 
cestor cluburi depinde soarta 
unor reprezentative naționale, 
pentru 
cipline, 
cătuite 
liști" și 
este și 
pentru 
tivi pregătiți cu seriozitate și 
spirit de răspundere ; rău, 
fiindcă baza de selecție ră
mîne — totuși — restrînsă, 
dispare stimulul și motorul 
concurenței, multe alte orga
nizații sportive (cu bugete 
considerabile) dormindu-și li
niștite un somn foarte rar tul
burat.

lată 
ceste 
uneori 
zească 
mai mulți să ___ ______
aprigă a supremației.

★

Un sport tînăr cucerește 
vertiginos popularitate : 
JUDO. A devenit tot 

mai cunoscută terminologia 
lui bizară intraductibilă. Stu
denții manifestă cei mai mare 
interes față de lupta în „ki- 
monouri" albe. După apre
cieri foarte aproximâtîve sînt 
peste 3 000 care o practică 
și alți zeci de mii care ar 
dori s-0 învețe.

Sîmbătă și duminică judo- 
kanii studenți au prilejul să 
tranșeze niște rivalități în 
cadrul „Cupeți U.AS.R.", care 
va reuni 9 echipe din pro
vincie și 2 din Capitală, pe 
saltelele săflii de sport a In
stitutului politehnic (303).

Se prextede un 
între celțe 
mișoara și 
cumva se 
Ceea ce ar 
de dtorit.

că în vreo 12—14 dis- 
cel puțin, ele sînt al
in principal din „ste- 
„dinamoviști". Ceea ce 
bine, dar și rău. Bine, 
că în loturi vin spor-

de ce așteptăm ca a- 
derbyuri, demonetizate 
prin repetiție, să tre- 
în sfîrșit dorința ca tot 

1 intre în hora

terminologia

duel lung' 
din București, Ti- 
Craiova. Dacă nu 
vor ivi si"-prize. 
fi de așteptat și...

Valeriu CHIOSE

schiului. La fel se poate spu
ne despre Gărîna, un sat 
aflat tot la „doi pași“ de Se
menic, ca și despre alte lo
calități, mai mici sau mai 
mari, situate în această zo
nă montană. I-am sugerat 
cele scrise aici tov. Rusalin 
Modor, președintele comisiei 
de schi a județului Caraș- 
Severin (de altfel, un harnic 
și inimos gospodar al schiu
lui local). S-a arătat încîn- 
tat de idee și a promis că' 
o va pune în practică. Pu
tem să nu-i urăm succes ?

DE UNDE SE PROCURA 
SCHIURI ?

Bineînțeles, de la maga
zinul de sport din Reșița. 
Dar găsești întotdeauna ce-ți 
trebuie ? Iată, în zilele tre
cute, deci cînd sezonul „bă- 
tea la ușă“, la magazinul cu 
pricina se aflau 10 (zece) pe
rechi de schiuri de la 1,70 m 
în sus. Se mai găseau legă
turi. Bețe, însă, nu. Și nici 
schiuri pentru copii. Ni s-a 
spus că noua „organizare1*, 
este de vină : pentru a pro
cura necesarul, magazinul se 
adresează pentru bocanci 
magazinului de încălțăminte, 
pentru hanorace magazinului 
de confecții, pentru schiuri 
I.C.R.M.-ului (toate aflate la 
Timișoara). Cu doi ani în 
urmă, cînd treburile nu erau x 
atît de „organizate", coman-l' 
da se făcea pentru toate cele 
trebuitoare la I.D.M.S. Ti
mișoara, de unde cele solici
tate veneau în timp foarte 
scurt. Acum, însă, treburile 
merg lare greu, din motive 
lesne de înțeles. Să mai spu
nem că la sate nu ajunge 
nici urmă de material sau 
echipament necesar practi
cării schiului și că pentru a 
face copilului cel mai dorit 
cadou de Anul Nou tatăl 
este nevoit să bată drumul 
pînă în oraș ? Nu ar fi mai 
util să se livreze și magazi
nelor din satele de munte 
schiuri, bocanci și toate cele 
atît de solicitate de tineri ?

r

LA BACĂU, OPTIMISM ÎNAINTEA ÎNCEPERII SEZONULUI DE SCHI
(Urmare din pag. 1)

— Relieful județuluL nostru ofe
ră condiții șl pentru acest sport, 
dar nu la nivel de performanță. 
Avem o pîrtie la Tg. Ocna de 
1500 m, cu diferență de nivel de 
600 m. Pentru sportivii și secțiile 
afiliate — 4 in total — e foarte 
hună. Deocamdată, tnainte de '• 
vorbi de campioni și componenti 
ai loturilor republicane, trebuie sd 
facem din schi un sport de masă. 
Apoi, talentele se vor afirma cu 
siguranță. Ce am pregătit pentru 
schi ? Âm reamenafat pirtiile de 
la Tg. Ocna (pe dealul Măgura), 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej (pe 
dealurile Cuciur și Perchin), la 
Molnești. De asemenea, ne-am în
dreptat atenția spre comunele de 
pe Valea Trotușului. a Oituzulul 
și Cașinulut unde relieful e pro
pice practicării schiului și, mai 
ales, inițierii copiilor in acest util 
sport.

— După cite știu, în împrejuri
mile Bacăului nu există plrtii. Ce 
vor face la iarnă miile de tineri, 
de elevi, din orașul dv. ’

— In cadrul unui plan comun 
realizat cu organele județene ale 
U.T.C., precum și cele sindicale, 
de pionieri și tnvâțămint, sini pre
văzute acțiuni săptămtnale — și 
zilnice in perioada vacanței — cu 
deplasări pe dealul Măgura și in 
comuna Scorțeni. Aici se vor or
ganiza concursuri de schi și să- 
niuș. Deplasarea se va face cu 
autobuze. Așa s-a procedat și In 
anii trbcuți.

— Pentru că acțiunea de popu
larizare a schiului, patinajului șl 
sănlușulul se îndreaptă spre masa 
de elevi, tineri muncitori și copii, 
am vrea să știm care va fi apor-

tul celorlalți factori în realizarea 
obiectivelor propuse.

— Vorbeam la început de pla
nul comun. Organelor U.T.C. le 
revine sarcina de a mobiliza ti
neretul din școli și de la sate. In 
acest scop, cu mult timp înainte 
au avut loc analize și instruiri, 
s-au discutat posibilitățile de prac
ticare a sporturilor de iarnă, fi
nind seama de condițiile naturale 
ale fiecărei comune. Sindicatele 
își vor îndrepta atenția spre 
procurarea de materiale, îndeo
sebi realizarea unui stoc de schi
uri populare care să stea la înde- 
mlna tineretului Trebuie să spu
nem că planurile alcătuite sînt 
bune, complete, apreciate de noi 
toți. Dar, colaborarea noastră cu 
cei ce au sarcini in organizarea 
activității sportive trebuie sâ se 
manifeste în perioada următoare 
mai pregnant.

— După cite știm, la Institutul 
pedagogic din Bacău ' 
Facultate de educație 
denții de aici vă pot 
folos în organizarea 
de iarnă. Oare i-ați uitat ?

— Xu. Am discutat cu conduce
rile Institutului și facultății și 
am fost asigurați de tot concursul. 
Studenții vor fi prezenți la toate 
acțiunile noastre. Cu cunoștințele 
lor, ei ne pot fi de folos în școli 
fi, mai ales, în centrele de iniție
re în schi ce vor funcționa la 
Tg. Ocna. Bacău. Moinești. Ora
șul Gh. Gheorghiu-Dej. mai ales 
că de profesori și instructori de 
specialitate județul nostru duce 
lipsă.

Avem convingerea că în această 
iarnă vom realiza lucruri frumoa
se. că pentru tineretul județului, 
îndeosebi pentru elevi, a pune 
în picioare o pereche de schiuri

sau patine hu va mai constitui 
ceva de domeniul fanteziei. Cre
dem că aceste sporturi vor găsi 
in județul nostru prieteni stator
nici, mult mai multi ca in alți 
ani, si printre ei, poate, pe viitorii 
campioni.

♦
Fără îndoială că această pers

pectivă ne bucură. Iată de ce aș
teptăm prima invitație de a asis
ta la concursurile populare de 
schi, indiferent unde vor avea 
loc. Pe dealul Măgura, pe Cuciur 
sau Perchln, pe valea Trotusulul 
sau Oituzulul...

ființează o 
fizica. Stu- 
fi de mare 
activi tâților

se formau jucă- 
Poate că există 

care trebuie re

Marcel RUSESCU

aceste situații.

★

Constantin CHIRIAC

ce se poartă în Jurul 
turneului olimpic de

Soluția optimă din 
vedere al numărului 
panți la faza finală

Dlscuțllle 
problemei 
box sînt uneori marcate de in
tervenții. . . conservatoriste. 
afirmă, de pildă, 
un boxer nu 
perii ru a face 
linei asemenea
este obligat 
însușirea uhiîl

alt oraș din țara 
mal Indicat*, 
primul rtnd. 

posibilitatea 
a populariza 
a Impulsiona

se 
că : . .dacă

se consideră ani 
față dificultăților 
competiții, el nu 

să. . . participe !“ 
astfel de păreri

punctul de 
de partici- 

a turneului 
de box din cadrul J.O., ar fi — 
după părerea noastră — aceea cu 
8 boxeri la fiecare categorie de 
greutate. în cazul acesta, pen
tru a intra în posesia titlului 
suprem, un pugilist trebuie să 
susțină — în faza finală — 3 
meciuri, care pot fi eșalonate 
pe parcursul a 7—8 zile de con
curs, din cele 15 zile ale J.O. în 
ansamblu.

întrebarea care se ridică este 
însă următoarea : unde și cînd 
trebuie să se desfășoare faza 
preliminară. în cadrul căreia 
din 25—35 de boxeri la o cate
gorie de greutate să se califice 
pentru „finală" cei mai buni 
8 pugiliști ?

Părerea noastră este că în 
privința modului de desfășura
re, lucrurile nu trebuie să difere 
de procedeul actual. în .prezența 
tuturor boxerilor participant!, 
tragerea la sorți să fie cea obiș
nuită. dintre meciuri urmînd a 
se disputa toate cele dinaintea 
sferturilor de finală. Eventual, 
poate fi luat în discuție dară 
^ste sau nu necesar ea înain
tea desfășurării „finalelor» să 
se facă o nouă tragere la sorți 
pentru cei 8 calificați la fiecare 
categorie.

Cunoscutul arbitru internațio
nal bulgar. Emil Jecev, propune 
ca preliminariile să se desfășoa
re în orașul „olimpic", cu 15 zile 
înaintea perioadei J.O.. meciu
rile disputîndu-se simultan pe 
2—3 ringuri în aceeași sală, iar 
boxerii să aibă dreptul de a folosi 
casca protectoare.

Tn ce privește perioada, oro- 
punerea est? 1u«'ificată atît prin 
faptul că oferă b »xeri1or n -s’bi- 
litatea de refacere înaintea fina-

lelor, cît și prin aceea că, ori
cum, sportivii sosesc tn orașul 
„olimpic" cu mal multe zile înain
tea competiției. Tn plus, perioada 
de odihnă o boxerilor poate fi 
folosită din plin de către AIBA 
pentru organizarea de colocvii 
cu oficialii participant! la J.O. 
șl — tn general — pentru acti
vități menite să contribuie la 
progresul continuu al sportului 
cu mănuși.

Asupra locului de desfășurare 
a fazei preliminare, cred că ale
gerea unui l:. .
gazdă a J.O. ar fl 
ținlnd seama. în 
de necesitatea și 
astfel oferită în 
boxul amator, în 
activitatea pugilistică

Problema folosirii de căști pro
tectoare. precum și aceea a des
fășurării meciurilor pe 2—3 rin
guri. poate fi analizată, ținîn- 
du-se seama însă și de implica
țiile pe care le-ar avea atît asu
pra disputării normale a meciu
rilor. cît și în privința spectaco
lului sportiv. Să nu uităm că in 
timpul unul meci oficial, boxerii 
nu sînt obligați să țină seama 
de mici și frecvente „deranja
mente" ale căștii protectoare, ci 
— din contră — sînt tentați să. ..

■ profite de

o necunoaștere 
o Ignorare a particu- 
acestul sport. Atîta

reprezintă 
totală sau 
larltățllor. ______
timp cit boxul amator îșl înca
drează menirea în cerințele spor
tului în general (de a ajuta ti
neretul în formarea și perfecțio
narea anumitor calități fizice și 
morale), avem nu numai dato
ria. dar șl obligația să Înlăturăm 
din componentele Iul orice ele
ment care ar periclita acest no
bil scop. Acesta este, de altfel, 
principalul argument, principala 
armă, cu care boxul amator îșl 
apără pozițiile In fața „inamicu
lui" său nr. 1 — profesionismul.

Se dovedește, fără putință de 
negare, că actualul mod de des
fășurare a marilor competiții pu- 
eillstice șl în special a turneelor 
olimpice, favorizează ivirea 
traumatismelor la sportivi. Mal 
mult : a fi bine pregătit pentru 
o asemenea competiție reprezintă 
în momentul de față o noțiune 
destul de relativă, fiindcă din 
ce în ce mai mult acel tot care 
se numește rezultat sportiv, este 
Influențat de factori organizato
ric).

Maratonul în atletism este con
siderat. pe bună dreptate, 
mal grea probă. „Maratonul 
box deformează, de-acum, 
săși noțiunea de sport.

A fi pasionat al boxului pre
supune x — printre altele — șl 
erija față de viitorul lui șl — 
în special — al boxerilor. Aces
ta este motivul pentru care par
ticipăm la astfel de dezbateri, 
fără pretenție de a fi considerați 
specialiști, dar cu dorința de 'a 
Be face înțelese bunele intenții 
în ce privește sportul pe care-1 
îndrăgim.

ORICINE POATE DEVENI 
„CAMPION", DACA ȘTIE & 
SA-ȘI ALEAGA SCHIUL PO- * 
TRIVIT. RECOMANDAM UNA 
DIN MĂRCILE;

SUPER 
* CAMPION
OLIMPIC
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O repriză cu

FIOREA VOINEA-ATACANTUL SENTIMENTAL

CONSTRUCȚIA ECHIPEI
rinduri cu o 

i o să-mi ier: 
il câ ani de 
cu o cor.dam-

DE PERFORMANTĂ
Noi urmărim anumite 

obiective în organizarea unei 
echipe de performanță. Ur
mărim, în primul rînd, ca 
o astfel de echipă să aibă 
o valoare tehnică ridicată, 
deoarece 
calitatea jocului și 
performanței. O 
că înseamnă o 
risipei de efort, 
jucătorului, are, 
vînte, o valoare 
sebită în stăpînirea jocului, 
în al doilea rînd, vom ur
mări ca jucătorii să-și însu
șească o diversitate de cu
noștințe în domeniul tacticii. 
Astăzi jucătorii trebuie să 
răspundă singuri în teren 
acțiunilor ivite, sâ-și schim
be arma tacticii și să o facă 
variabilă, în funcție de si
tuațiile mereu schimbătoare 
ale jocului. Și, în al treilea 
rînd, o echipă bună trebuie 
să aibă o pregătire fizică co
respunzătoare, cunoștințe teo
retice, calități morale și de 
voință cizelate, care să pună 
în valoare toate ....... .  .
tehnlco-tactice.

Să încercăm, 
acestor cerințe, 
statări raportate la încheia
tul tur al diviziei naționale 
A, așa cum s-au desprins și 
.din recenta consfătuire a an
trenorilor respectivelor echi
pe. în jocul divizionarelor A 
s-au constatat progrese, în 
primul rînd, la capacitatea 
de efort a jucătorilor, conse
cință a unui regim de antre
nament corespunzător. Fot
baliștii s-au adaptat la efor
tul susținut pe care un pro
gram intern și internațional 
sporit l-a solicitat în anul 
care se încheie acum. Orga
nizarea jocului 
s-a îmbunătățit 
ceea ce privește 
nelor acoperite, 
ce privește jocul comparti
mentului ofensiv, s-a obser
vat o mai bună circulație a 
balonului și a jucătorilor, o 
frecvență rtiărită în ceea ce 
privește trasul la poartă .și, 
ci urmare, un pas înainte 
în ceea ce privește eficacita
tea. Dar, dacă admitem că 
în turul campionatului s-au 
realizat îmbunătățiri in ceea 
ce privește organizarea jocu
lui. acestea, confruntate cu 
fotbalul modern, promovat

tehnica determină 
nivelul 

bună tehni- 
diminuare a 
dă încredere 
cu alte cu- 
morală deo-

posibilitățile

prin prisma 
cîteva con-

în apărare 
simțitor în 

mărirea Zo- 
iar în ceea

pe plan internațional, se 
dovedesc încă insuficiente. 
Capacitatea de efort, de pil
dă, este sub necesitățile fot
balului contemporan, dina
mismul în care se evoluează 
pe plan mondial pretinzînd 
dese schimbări de ritm, o

fiecare din următoarele trei 
categorii :

a) organizare — în apăra
re și în atac, cu sarcini con
crete pentru jucătorii care 
pot să asigure randamentul 
formației. Aș încadra în a- 
ceastă categorie pe Bobby

Tur de orizont la sf ir fitul
sezonului de toamnă

rază mare de acțiune, o 
scrupuloasă îndeplinire a sar
cinilor duble de atac și apă
rare. De asemenea, majorita
tea echipelor noastre adoptă 
tactica apărării supranume- 
rice, neglijitld însă alte mij
loace adecvate. Adăugind la 
acestea marcajul defectuos, 
deposedări deficitare și ptes- 
singul folosit doar cu inter
mitență, vom putea aprecia 
că siguranța apărării mai 
oferă. încă, destule „porti
țe". în ceea ce privește ata
cul, deși se preconizează o 
participare mai largă în ca
drul echipei (chiar și a fun
dașilor), nu toți jucătorii cu
nosc procedeele și execuțiile 
finale. înaintașilor li se cere, 
de asemenea, să execute 
pressing, dar aceștia nu știu 
să-l execute. Adeseori se ac
ționează pe un litm de joc 
invariabil, lent, cu aglome
rări pe o parte sau pe alta 
din teren, cu reținerea prea 
mult a mingii. Se caută „cu 
luminarea" 
finalizarea 
încă de 
dîrzenia 
Aceasta 
tului că 
care se
unor apărări aglomerate este 
încă foarte mic.

expri- 
activă 
de la

teze prompt atunci cînd echi
pa trece din apărare in atac 
și invers. El este jucătorul 
care trebuie să asigure echi
librul echipei (Stiles. C. Di
nu. Dumitru — Rapid). Ju
cătorii din compartimentul 
defensiv trebuie să posede 
armele marcajului și depo
sedării, o viteză cu nimic 
inferioară celor din atac 
(Olteanu. Vlad, Barbu. Anca>. 
fundașii centrali, de prefe
rință, să aibă o talie înaltă, 
o bună detentă și un joc re
marcabil (Dan. Hălmăgeanu). 
iar unul dintre ei să poată 
coordona acțiunile întregu
lui compartiment defensiv 
(Solomon, Barbu. Nedelcu).

In prezent fotbalul a in
trat intr-o etapă de matu
ritate tactică și. după pă
rerea noastră, vor supravie
țui numai echipele care nu 
vor deveni sclave ale siste
mului de joc, cele care vor 
miza pe spiritul creator și 
constructor al jucătorilor, 
conduși cu luciditate de An
trenori.

MAI
ȘI

pasa decisivă, iar 
nu beneficiază 

atenția, insistența și 
jucătorilor din atac, 
se datorește și fap- 
numărul atacanților 

pot descurca în fața

INTÎI JUCĂTORII 
APOI TACTICA

Cafe 
trebuie 
construirea 
derne ? O 
spunea Helmuth Schdti, nu 
se va bucura niciodată dă 
succes dacă nu va avea ju
cători corespunzători pentru

sînt 
să

criteriile de care 
ținem seama la 
unei echipe mo- 
echipă modernă,

■

MĂSURĂ A COMISIEI CENTRALE 
DE COMPETIȚII Șl DISCIPLINĂ

Comisia centrală de compe
tiții și disciplină a Federa
ției române de fotbal a re- 
anallzat cauzele neprezentă- 
rii echipei de juniori Fulge
rul Dorohoi la meciul cu Po-

litehnica Iași. Comisia a ho- 
tărît ca meciul
Iași — Fulgerul (juniori) să 
fie reprograrnat pentru data 
de 22 martie 1970.

Politehnica

Moore și pe Jackie Charlton, 
Barbu, Solomon, Ivan, Gher- 
gheli, Lucescu ;

b) tehnică individuală și 
manevre de joc in scopul 
dejucării planului adversaru
lui, încadrîndu-i aici, ca pro
totip. pe Bobby Charlton si 
pe Peters, iar la noi pe Radu 
Nunweiller, Tătaru II, An- 
gelescu, Dembrovschi ;

c) „luptă", care se 
mă prin intervenția 
a jucătorilor, începînd
recuperarea mingii pierdute 
și pînă la ducerea la bun 
sfîrșit a fazelor preparatorii 
reușitei. Citez în acest sens 
pe Hurst și Hunt, iar dintre 
fotbaliștii români pe Gher- 
gheli, Sălceanu, Dinu, Năs- 
turescu, Neagu, Oblemenco, 
Bădin.

Sînt însă foarte mulți teh
nicieni care cred că este su
ficient să alăture o serie de 
nume celebre pentru a or
ganiza o echipă. Lucru com
plet greșit. Iată, de pildă, un 
caz, în care toți componen- 
ții atacului ar fi jucători de 
elan. Aceștia nu vor putea 
juca niciodată combinativ. 
iar acțiunile lor vor da ran
dament numai pe contra
atac (astfel acționează. încă. 
Universitatea Craiova și ,.U" 
Cluj). Se uită deci adeseori 
că într-un compartiment 
Ofensiv trebuie să coexiste 
tin foarte bun realizator, 
care să șuteze din orice po
ziție, cu ambele picioare și 
cu un bun joc de cap (Euse
bio, Riva, Muller, Dumitra- 
che), un vîrf de contraatac 
cU viteză (Best, Bîșeveț, Pîr- 
călab, Oblemenco). un ata
cant care, din poziție retra
să, să poată acționa cu cele 
mai bune mijloace indivi
duale (Corso, Dobrin), un 
coordonator care să posede 
luciditate tactică și un sis
tem nervos echilibrat, o mare 
capacitate de efort (Bobby 
Charlton, Beckenbauer, Ra
du Nunweiller. Dembrovschi).

In ceea ce privește linia 
mediană jucătorul „ideal' 
trebuie sâ posede la perfec
ție marcajul .om la om* și 
de „intercepție", să se orien-

praf Dincă SCHILERU 
antrenor federal

încep aceste 
mărturisire : n 
niciodată fapti 
zile am trecut 
nabilâ ușurință peste atît de
interesantul .subiect Voinea*. 
acest caz fotbalistic 
complex — și ome 
de delicat — din soccerul ro 
mânesc. Ani la rind. m-am 
mulțumit să elogiez, și adese
ori să critic, această .mașină 
de marcat și de._ ratat go
luri*. neir.teresindu-mâ, măr
turisesc, niciodată .rotițele* 
interne ale acestui fotbalist 
român de excepție. Căci Voi
nea. azi o susțin cu 
convingerea, a fost 
este un fotbalist de 
Și totuși..

Cazul Voinea este 
de acest .și totuși* 
soarta (și fotbaliștii au o soar
tă) l-a plantat undeva in 
apropierea vîrfului. ascen
siunea acestui jucător, garan
tată de mari calități, oprin- 
du-se înainte de culme. Intre- 
bindu-mă, la urma urmei, ce 
i-a lipsit acestui fotbalist dă
ruit cu toate darurile — in
teligență, forță, rară îndemî- 
nare. dribling excelent, șut 
cu ambele picioare, percuție, 
fantezie, curaj, viteză, in
spirație... pentru a ajunge 
un prim solist (nu numai un 
bun solist) — am ajuns, negă- 
sindu-mi răspunsuri satisfă
cătoare. să-1... întreb chiar pe 
el.

Primul său răspuns m-a de
concertat.

— Pentru că am iubit fot
balul cu dragostea sclavului, 
nu a stăpinuluu N-am avut 
imi dau seama acum, acea

de

toată 
și mai 

excepție.

dominat 
pe care

sss

ALONULe ROTUND
UNITATEA SUFLETEASCA

MARELE SECRET UITAT...
Lărgirea autonomiei creează po- 

s.’oilități noi in dezvoltarea fot
balului nostru, — și aș vrea să 
mă refer aici la una din pro
blemele cele maț sensibile care 
ne preocupă de multă vreme, 
aceea a dezvoltării atașamentu
lui jucătorilor pentru sportul 
preferat, pentru club, pentru 
familia adunată în jurul unui 
balon rotund.

Noile condiții vor asigura, fără 
îndoială, un cadru mai potrivit 
muncii de pregătire tehnică șl 
de ridicare a valorii formațiilor 
de club, stabilind corespondențe 
echitabile între îndatoriri și drep
turi, sporind sentimentul de res
ponsabilitate al fotbaliștilor, ri- 
dicîndu-le nivelul de conștiință 
profesională și sportivă, aducînd 
o nouă etică în viața internă a 
echipelor noastre șl pe terenurile 
de Joc.

Orice antrenor dorește să facă ' 
din echipa sa un grup bine su
dat din toate punctele de vede
re, tehnic, fizic, psihic și moral, 
dar mijloacele n-au fost decît 
arareori proporționale cu scopul 
propus, cel mal adesea totul re- 
zumîndu-se la o pedagogie a 
vorbelor, în lipsa unei pîf-ghli 
concrete de acțiune. Astfel mul
te inițiative lăudabile au rămas 
în fașă, sugrumate de prevederi 
birocratice sau de impedimente 
formale, proprii unei structuri 
și unor rigori străine de speci
ficul activității fotbalistice. Clu
burile neavind fonduri proprii 
erau în mod fatal dependente 
de disciplina financiară a siste
mului căruia aparțineau, astfel

incit foloseau o libertate de miș
care redusă la un cadru admini
strativ dat. Dar cluburile s-au 
dezvoltat, necesitățile de pre
gătire au cfescut și o dată cu 
ele cotnplexul întreg de proble
me legate de progresul general 
al fotbalului 'de la noi și de pre
tutindeni.

A sosit însă vremea ca de la 
deziderat să se treacă la fapte.

Vom sugera doar cîteva dintre 
ele :

O mai măre frecvență a întil- 
nirllor cu jucătorii șl familiile 
lor (soții, părinți, prieteni), la 
mese comune și — mal ales — 
pentru antrenarea în acțiuni cul
tural-educative organizate de 
club, căci trebuie să acționăm 
nu numai pe terenul ’ - • ■
cl șl în afara lui.

Muncă și seriozitate 
— dar această muncă 
fie făcută cu plăcere, 
pundă nu numai unei 
teriale sau unor obligații de pură 
profesionalitate. ci să aibă și 
un resort Intim, sufletesc. Viața 
sportivului în afara terenului de 
joc prezintă o importanță cel 
puțin egală cu aceea de pe ga
zon, de aceea este necesar ca 
această viață personală sau fa
milială a jucătorului să nu echi
valeze cu o rupere sau o înstrăi
nare de club. Trebuie să cultivăm 
in fiecare jucător sentimentul 
apartenenței sale și a întregii iui 
familii de marea familie a clu
bului, ca fiind 
mal potrivit și 
lectiv, în toate 
problemele pe 
viață.

de fotbal.

pe teren 
trebuie să
să cores- 

nevoi ma-

cadrul social cel 
cel fnai bun co- 
împtejurările sau 
care i pune

risnie conform 
diferența pînă la

Categoria a
excursii de 2
U.R.S.S., partea

Evident, unele din aceste ac
țiuni implică și as-pecte bănești, 
dar în noua formă de organizare 
cluburile vor putea cheltui mai 
mult căci vor cîștiga mai mult 
— și de altfel orice cheltuială 
de acest gen nu este niciodată 
o risipă, ci o bună investiție, 
care dă întotdeauna roade.

Nici foștii jucători nu pot fi 
lăsați în afara atmosferei de 
familie a clubului, cum am ci
tit chiar în această gazetă câ 
s-a întîmplat cu cîțiva mari rug- 
byști, cărora li s-a interzis ac
cesul la antrenamente... Activi 
sau neactivi, jucătorii aceleiași 
echipe, membrii aceleiași fami
lii, rămîn tot atît de prețioși și 
ca suporteri, aducfndu-și partea 
lor de contribuție la succesul 
culorilor pe care le-au servit.

Jucătorul trebuie sâ găsească 
în propriul său club tot ceea ce 
îi poate ocupa in modul cel mat 
plăcut timpul liber : programe 
artistice, televizor, biliard, bi
bliotecă. Dacă ii vom oferi toa
te acestea și mai presus de ele 
dragostea, prietenia, colesia’ita- 
tea, — jucătorul va fi aceia care 
va căuta clubul și nu clubul îl 
va căuta pe din sul — adesea 
fără să-1 poată găsi !

Legătura noastră cu jucătorii, 
legătura dintre jucătorii înșiși, 
atașamentul lor pentru fotbal 
și pentru echipă, țesătura aceas
ta ideală de scopuri, interese și 
sentimente, perfect realizabilă 
îh noile condiții create, toate 
acestea vor înlătura definitiv ba
riera falsă care s-a ridicat ade
sea intre conducere și antrenori 
pe de o parte, fotbaliști pe de 
de altă parte. Jucătorii vor în
țelege că nu mai sînt doar niște 
subalterni. încadrați într-o ie
rarhie rigidă, se vor simți eli
berați de complexe, vor șt! că 
sînt membrii aceleiași familii 
sportive, ai aceluiași detașament 
care militează pentru un scop 
comuh.

Trebuie să ajungem neapărat 
la acest stadiu, — altfel totul 
va fi fost făcut în zadar l

Petre STEINBACH

altcineva

însă că

Quijote... 
Nu uita 

Cervantes 
dragostea

„răutate" necesară atacantu
lui care vrea și trebuie să 
invingă și își ingenunchiază 
victimele cu singe rece și cu 
strigăt de viking. Nu. Pentru 
mine, golurile au fost întot
deauna o bucurie de joc. Am 
iubit JOCUL, pe care nu l-am 
acceptat niciodată ca pe o bă
tălie pe viată și pe moarte... 
îmi dau seama, unora am să 
le par puțin Don

— Cu siguranță, 
eroul lui

se va bucura de 
pâmîntenilor cit va dura lu
mea tocmai pentru nobila sa 
naivitate, pentru sentimenta
lismul său.

— Deci prima vină este a 
mea. -Aș fi putut, totuși, cred 
eu, să ajung mai sus dacă 
oamenii ar fi încercat puțin 
să mă înțeleagă.

— Care oameni ?
— Dumneavoastră, în pri

mul rînd, ziariștii. Iertati-mi 
curajul și sinceritatea...

— Nu pot să iert două vir
tuți. Le aplaud. Continuă-ți 
critica. Un ziar corect publică 
și criticile la adresa ziariști
lor.

— Campionate la rînd am 
fost făcut praf pentru ratările 
mele, uitîndu-se că de 5—6 
ani sint golgeterul 
ocup locul 2 pe 
adevărat, eu ratez 
turi din ocaziile pe 
creez, dar marea majoritate a 
atacanților ajung de mult mai 
puține ori în situația de gol 
și, firește, ratează mult mai 
puțin. Cred că nu exagerez 
spunind că dacă aș marca 
jumătate din ocaziile pe care 
mi le fac — și nu doar un

echipei și 
țară. Este 
trei sfer- 
care nti le

sfert — aș fi azi
— Adică ?
— Aș fi golgeter 

fi in lotul național, 
din favorițli presei 
trenorilor, care, in privința 
mea, s-au lăsat influențați de 
presă.

— Deci, împotriva antreno
rilor îndrepți un alt capăt 
de acuzare ?

— Ce să fac, dacă așa a 
fost ? Eu n-am avut șansa lui 
Dobrin sau Dan, ajutați să-și 
revină de la greu la bine...

— Știi că ai mare dreptate, 
Florea Voinea ?

— Știu. Dar ce folos...
— De ce nu te-ai bătut 

pentru ca dreptatea ta să iasă 
la suprafață ?

— Pentru că nici pe tere
nul de fotbal n-om răspuns 
fundașilor care m-au cosit... 
Nici nu m-am văitat. Nici 
n-am ieșit de pe teren. Am 
continuat JOCUL.

★
Păstrez în mir.te o imagine 

pe care, de mult, antrenorul 
Ilie Oană mi-a sugerat-o des
pre eroul acestor rînduri. 
„Voinea ? Un copil al fotba
lului. Știi cum l-am descope
rit ? L-am zărit, zile la rîrtd. 
stînd, sfios ca o fată, pe mar 
gine Ia antrenamentele Petro 
lului. Avea vreo 17 ani. Ve
nea zilnic tocmai de la Pu- 
chenii Moșneni să privească 
antrenamentele. Parcă-I văd 
și acum. Mușca dintr-un colț 
de piine și... mînca mingea 
De atunci mi-am dat seama 
că fotbalul e viața lui".

Cîtă dreptate ai avut, nea 
Ilie !

detașat, aș 
aș fi unul 
și ai an-

Marius POPESCU

CONSTELAȚIA MEXICANĂ

5. ITALIA-, de sase ori finalistă si de două ori
-> , ■ ->

campioană mondială
• O echipă nouă, viguroasă, cu aspirafii mari © 36 preselecfionafi 

lui Valcareggi 9 Se va utiliza tot tactica lui Pozzo ?
in vederile

Inainte de a vorbi despre 
prezenta Italiei în turneul 
final al celei de a IX-a edi
ții a Cupei Jules Rimet, ni 
se pare interesant să sinte
tizăm 
azzura* 
la care 
ediție.

drumul „sauadre: 
in cele șapte ediții 

s-a aliniat (in prima 
desfășurată în Uru

guay. Italia n-a fost prezen
tă). De șase ori echipa Ita
liei a ajuns in turneul final 
al competiției și doar o sin
gură dată, in 1958, în mo
mentul culminant al crizei 
fotbalului italian, ea a fost 
eliminată înainte de a a- 
junge la faza finală de către 
Irlanda de Nord, o echipă 
care, dacă circumstanțe im
previzibile nu ar fi actional 
în favoarea ei. putea să fie 
eliminată de italieni cu 
tremă ușurință. Așadar, 
sase ori in turneul final 
de două ori cîștigăware 
Cupei : în 1934 la 
în 1938 la Paris.
fost deceniul de 
strălucire pentru 
azzura* condusă 
mag autentic care 
grefatul Vittorio 
tehnician neegalal 
lept desăvârșit

O dată a decepționa: e- 
chipa Italiei în turneul fi
nal : în fata Coreei, la edi
ția „engleză* a Cupei Jules 
Rimet Este o intirrrolare re
centă pe care toți și-o amin
tesc. așa câ nu are rost s-c 
readucem în discuție. Iată 
istoria participărilor echi
pei Italiei in turneele finale 
ale C.M. (intre paranteze — 
țara gazdă).

1930 : (Uruguay) 
nu participă

1934 (Italia) — Italia — 
Statele Unite 7—1: Italia — 
Spania 1—1 : Italia — Spa
nia 1—0 : Italia — Austria
1— 0 ; Italia — Cehoslovacia
2— 1, după prelung

1938 (Franța) — Italia — 
Norvegia 2—1. după prelun
giri ; Italia — Franța 3—1 ; 
Italia — Brazilia 2—1 : Ita
lia — Ungaria 4—2.

1950 (Brazilia) — Suedia
— Italia 3—2 (optimi de u- 
nală). Italia — Paraguay 
2—0.

1954 (Elveția) — Optimi de 
finală: Elveția — Italia
2— 1 ; Italia — Belgia 4—1 : 
meci de baraj Elveția — Ita
lia 4—1 (calificată Elveția'.

1962 (Chile) — Optimi de 
finală (două echipe califl- 
cîndu-se în sferturi) : Italia
— R.F.G. 2—0: Chile — Ita
lia 2—0 ; Italia — Elveția
3— 0; Calificate: RT.G. si 
Chile.

1966 (Anglia) — Optimi 
de finală (două echipe cali- 
ficîndu-se în sferturi) : Ita
lia — Chile 2—0: U.RSS.
— Italia 1—0: R.P.D. Core
eană — Italia 1—0 : Califi
cate : U.R.S.S. si R.P.D. Co
reeană.

Am ajuns, așadar, la cea 
de a
Italiei (în sfîrșit o echipă 
nouă și viguroasă !) se pre-

Roma
Acesta 

maximă 
-squadra 
de acel 

a fost re- 
Pptzo. un 
. un înte- ■

încercacu
ciftigarea definitivă

Cel mei popular fotbalist al Italiei. Gianni Rivera 
prezent cu siguranță in Mexic, unde italienii vor

a „Cupei Jules Rimet'

Italia

f;

IX-a ediție. Echipa

ani). Fabbio Cu- 
(Milan,

gătește să plece, spre Ciudad 
de Mexico cu speranțe re
înnoite si. mai ales, cu un 
lot de jucători demni de tre
cutul ei glorios. Seria elimi
natorie din care a făcut par-

GRUPA A III-A

Tara Galilor — ITALIA 
•—1 (Riva) ; R.D.G. — 
ITALIA 2—2 (Vogel și 
Kreisehe. respectiv Riva 
2); LD.G. — Țara Gali
lor 2—1 ; Tara Galilor — 
R.DG. 1—31 ITALIA — 
Tara Galilor 4—1 (Riva 
3 si Mazzola, respectiv 
England) ; ITALIA — 
RDG. 3—9 (Manola. 
Domenghini. Riva).

CLASAMENT

ușoară

(23 octom- 
Țării Gali- 
Meciul egal 
fata R.D.G. 

senzația că
Berlin în 
întărea 
Italia situația se lim- 
si că pașapoartele 

Mexic erau deja ob- 
Următoarele partide

Italia (3—1

1.
2.
1

Italia 
R.D.G.
T«r» 
Galilor

4
4

4

3
2

1
1 1

4

IS— 3
7— 7

3— 1»

7
5

0

te -sq-uadra azzura' 
dea. in 
italiană.
degrabă 
Galilor

cnprin- 
afară de formația 
două echipe mai 

_ misterioase* : Tara 
$i RD. Germană.

Misterioase pentru că. în 
timp ce prima a fost adver
sara Italiei doar în 1965 
(Florența. 1 mai: 4—1 pen
tru italieni), despre cea a- 
R.D. Germane nu se știa ni
mic. Trebuie să recunoaștem, 
totuși, că sarcina italienilor

PREMIILE TRAGERII EXCEPȚIONALE LOTO DIN 9 DECEMBRIE 1969
PREMIILE TRAGERII 

EXCEPȚIONALE LOTO 
DIN 9 DECEMBRIE 1969
Categoria 1: 2 autoturisme 

conform prospect și diferen
ța pînă la 65.000 lei și 2 va
riante jucate 10% a 6.500 lei.

Categoria a H-a : 2 autotu- 
prospect și 
55.000 lei.
IlI-a :
lo< tui 
sudică,

ju-

11 
în 
a

11.000 lei și 12 variante 
cate 10*/, a 1.100 lei.

Categoria a lV-a:
excursii de un loc in U.R.S.S. 
— partea sudică, a 5.500 lei 
și 20 variante jucate 10*/, a 
550 lei.

Categoria a V-a:'32 varian
te a 1 000 lei și 26 variante 
jucate 10Vo a 100 lei.

Categoria a Via: 255 va
riante a 500 lei și 293 varian
te jucate IO’/» a 50 Lei.

26

Categoria a VH-a: 
riante a 100 lei și 473 
te jucate IO/».

Categoria a VIII-a : 
riante a 50 lei și 
jucate 10»/».

Premiile de la 
VIII-a participă
Ia sorți pentru cele 5 auto
turisme conform prospectului. 
Tragerea se va face în 2iua 
de 24 decembrie 1969.

521 va- 
varian-

779 va-
813 variante

categoria a 
la tragerea

s-a dovedit mult mai 
decît se credea și acest lu
cru a fost confirmat de pri
ma victorie obținută de 
azzuri în partida desfășu
rată la Cardiff 
brie) împotriva 
lor (scor 1—0).
de la 
(2—2) 
pentru 
Dezise 
pentru 
tinute.
desfășurate în 
cu Tara Galilor și 3—0 cu 
R.D.G.) au confirmat prima 
impresie. Acum Italia se pre
gătește fizic și psihologic 
pentru deplasarea în țara 
aztecilor. Nimeni nu-si face 
iluzii. Se știe care este va
loarea adversarilor (în frun
te cu brazilienii și englezii), 
dar nu este exclusă posibi
litatea ca azzuri să depă
șească orice obstacol.

Chiar și acela de a aduce 
in Italia ..Cupa Jules 
ceea ce ar însemna 
rea ei definitivă.

Odată încheiată

Rimet", 
cîstiga-

această 
fază eliminatorie, preocupă
rile lui Ferrucio Valcareggi 
se îndreaptă spre alcătuirea 
lotului de jucători pentru 
Ciudad de Mexico. Iată lista 
probabililor :

PORTARI Albertosi (Ca-

gliari. 30 
diccini
Franco Superchi (Fiorentina, 
25 ani),
30 ani), Dino Zoff (Napoli, 
27 ani).
TERALI : 
(Milan, 
Burgnich 
cinto Facchetti 
ani), Giuseppe Longoni (Fio
rentina, 27 ani), Fabrizio 
Poletti (Torino, 26 ani), Tar- 
zio Roversi (Bologna, 
ani). APĂRĂTORI 
TRALI : Giuseppe
(Fiorentina, 27 ani), 
cesco Morini (Juventus. 25 
ani). Giorgio Puia (Torino,
31 ani). Roberto Rosato (Mi
lan. 26 ani). LIBERO : Ugo 
Ferrante (Fiorentina. 24 ani), 
Sandro Salvadore (Juventus, 
30 ani). MIJLOCAȘI : Mario 
Bertini (Inter, 25 ani). Pier 
Luigi Cera (Cagliari. 28 ani). 
Salvatore Esbosito (Fiorenti
na, 21 ani), Ivan Gregori 
(Bologna, 22 ani), ATA- 
CANȚI
ventus. 21 ani), Gianni Bui 
(Verona,
Bulgarelli (Bologna, 29 ani), 
Luciano Chiarugi (Fiorenti
na, 22 ani). Giancarlo de 
Sisti (Fiorentina, 26 ani), 
Angelo Domenghini (Caglia
ri, 28 ani), Giovanni Lodetti 
(Milan. 27 ani), Antonio Ju
liano (Napoli, 26 ani), San
dro Mazzola (Inter, 27 ani), 
Claudio 
23 ani), 
lan, 23 
(Cagliari.
Rivera (Milan, 
seppe Savoldi 
ani). Acestora 
un jucător care-și 
candidatura, Alessandro Vi
tali (Lanerossi Vicenza, 24 
ani), actualul golgeter al di
viziei A.

In sfîrșit. cîteva cuvinte 
despre caracteristicile jocului 
echipei albaștrilor. în meciu
rile cu Țara Galilor și 
R.D.G.. ei s-au impus cu un 
joc pe care specialiștii auto
rizați îl numesc „fotbal în 
stil italian". De fapt, este 
vorba de tactica aplicată de 
Pozzo la Roma și Paris — joc 
pe contrepied. Si nu cred 
că mai este cazul să-1 expli
căm. Cititorii români îl cu
nosc foarte bine. Un ioc în 
care este nevoie de o apărare 
ermetică, susținută de un 
atac cu jucători de clasă 
.(vezi Riva, Prati, Mazzola, 
Domenghini. Anastasi etc). 
Va rezista apărarea italiană 
ca pe vremuri ? Sau Facche
tti, Burgnich și ceilalți se vor 
înclina sub povara timpului? 
La aceste întrebări va răs
punde turneul final de la 
Ciudad de Mexico.

34 ani).

Lido Vieri (Inter,

APĂRĂTORI LA-
Angelo Anquilletti 

26 ani), Tarcisio 
(Inter, 30 ani), Gia- 

(Inter. 27

22 
CEN- 
Brizi 

Fran-

ani), Ivan
22 ani).

Piero Anastasi (Ju-

29 ani). Giaccomo

Merlo (Fiorentina, 
Pierino Prati (Mi- 
ani),
25

Luigi Riva 
ani), Gianni 
26 ani). Giu- 
(Bologna, 22 

li se adaugă 
impune

Cesare TRENTINI 
corespondentul nostru în 

Italia
«

Pregătirile lotului național 
de juniori de perspectivă

în perioada de vacanță 
școlară (22 decembrie 1969 
— 10 ianuarie 1970) comno- 
nentii lotului national de 
juniori de perspectivă se vor 
pregăti în comun, sub 
ducerea antrenorilor C. 
deleanu și V. Băluțiu.

Federația română de
bal a convocat, centru a- 
ceastă pregătire, pe următo
rii juniori : Brebenel și Co- 
jocaru 
Carnoci (Voința 
Gabriel 
București),

con- 
Ar-

fot-

(Comerțul Brăila), 
Zalău), I. 

și Stoica (Steaua 
Ciucă (Rapid

București), Aileni și Carabu- 
lea (Centrul 23 August Bucu
rești), Sandu (Sc. sp. nr. 2 
București). Oancea (Sc. sp. 
Brașov), Deacu și Sămărea- 
nu (Dinamo București). Ca- 
ramalis (Metalul Hunedoara), 
Pap și Somfăteanu (A.S. Ar
mata Tg. Mureș), Mihalcic 
(Minerul Baia Mare). Domo- 
se (Univ.
(Marina 
(Chimica
si Amarandei (Politehnica 
Iași).

Craiova), 
Mangalia), 
Tîrnăveni).

Mustafa
Boldni
Dănilă



PE EA TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI
IN AL DOILEA MECI DE HANDBAL

A A

CEHOSLOVACIA - ROMÂNIA
SEVERĂ ÎNFRÎNGERE (12-0) n lumer>r*

15-15 (8-8)
A RUGBYSTILOR ROMÂNI LA BRIVE

Debut victorios al LA PARIS

OSTRAVA; 18 (prin telefon). 
Așadar și îd ultimul meci al 
dificilului lor turneu, handba
liștii n-au părăsit terenul în
vinși. Dar nici învingători, deși 
succesul le-a scăpat printre 
degete, deoarece cu 30 de se
cunde înainte de final scorul 
era de 15—14 pentru echipa 
noastră, care (șansă deosebi
tă !) avea și mingea.

S-ar putea crede, prin aceas
tă prismă, că acest rezultat de 
egalitate cu echipa Cehoslo
vaciei — campioană mondială 
ne nemulțumește. Dar nu este 
adevărat, deoarece handbaliștii 
români au luptat și de această 
dată cu o admirabilă energie 
și o voință exemplară.

Din păcate, forțele lor fizice 
s-au redus treptat în ultimele 
minute, ceea ce a permis gaz
delor să smulgă remiza, după 
ce toată repriza secundă selec
ționata română a condus cu 
două sau trei goluri diferență 
(min.. 35: 11—8). Această par-

tidă a fost mai rapidă decît 
prima întîlnire și, cu un total 
angajament fizic din partea 
gazdelor. în aceste condiții di
ficile, echipa noastră a evo
luat bine din punct de vedere 
tactic în atac, dar a greșit mai 
mult ca în primul joc în apă
rare, primind uneori cu ușu
rință goluri. în general meciul 
a fost pasionant prin evoluția 
scorului (echipele âu fost de 
12 ori la egalitate !).

Arbitrii A. Cristensen și C. 
Svensson (Danemarca) au con
dus corect următoarele forma
ții : Cehoslovacia : Kargei
(Arnost), Mareș (2), Katușak 
(1), Lukkașik, Havlik (3). Bru
na (1), Duda (2), Herman 
Kranat (4), Konecny (1), 
van, Podrygala. România : 
nu (Orban, Penu), Oțelea 
Goran, Samungi (1), Gațu 
Guneș (2), Lieu (1), Gruia 
Popescu (2), Moldovan, Chicit, 
Marinescu.

Călin ANTONESCU

(1), 
Ka- 
Pe-
(1) ,(2) .
(6),

BRIVE, 18 (prin telefon). In 
corespondența anterioară subli
niam faptul că, din foarte 
multe motive, meciul de la 
Brive va însemna o încercare 
extrem d« dificilă pentru rug- 
byștii români. Cauzelor amin
tite le adăugăm altele, surve
nite în cursul dimineții de joi. 
Printre acestea, chemarea ur
gentă la Brive a lui Cantoni 
(de la Băziers) și a lui Puget, 
includerea în echipa gazdă și 
a altor jucători de valoare în 
locul titularilor de la Begles. 
înlocuirea de ultimă oră a ar
bitrului internațional Pierre 
Leveque cu — joi după-amiază 
foarte puțin neutru — M. Do- 
merc. Toate acestea, mai mult 
sau mai puțin firești, nu ex
plică, desigur, decît parțial re
zultatul cu care s-a încheiat 
acum cîteva minute întîlnirea 
amicală dintre selecționata 
(franceză...) Brive și selecțio
nata divizionară română.

Adevărul este că. deși sco
rul hu redă corect diferența de 
valoare, jucătorii francezi au

Dinamo Bacău bate cu insistenta
la poarta sferturilor de finală ale „C.E.T ii

GLASGOW, 18 (prin tele
fon). — Ora tîrzie la care 
s-a încheiat meciul dintre 
echipele Kilmarnock și Di
namo Bacău, programat în 
cel de-al III-lea tur 
„C.E.T.", ne-a pus în imposi
bilitate de a furniza citito
rilor noștri mai multe amă
nunte în relatarea transmisă 
pentru numărul de joi al 
ziarului. Revenim acum, mai 
puțin din necesitatea de a 
face o cronică amplă a dra
maticei dispute la care am 
asistat pe stadionul „Rugby 
Park" din Kilmarnock, și 
mai mult din aceea de a 
pune în evidență anumite 
aspecte ce ni s-au părut mai 
semnificative, atît în desfă
șurarea jocului, cît și în pre
gătirea sau 
rea lui.

Trecuse mai 
de la ultimul 
trului. Jucătorii dinamoviști 
— fericiți de rezultatul ob
ținut — porniseră cu auto
carul înapoi spre Glasgow, 
unde îi așteptau cina și odihna 
binemeritată. Noi ceilalți — 
președintele de onoare al sec
ției de fotbal Dinamo Bacău, 
tov. Ion Pruteanu, antrenorul 
principal Valeriu Neagu, re
prezentantul F R.F., prof. Gr. 
Arjoca, și subsemnatul — ne 
aflam, reuniți la un cocteil, 
într-unul din saloanele sta
dionului, împreună cu con
ducerea clubului Kilmarnock 
și cu membrii săi susțină
tori cei mai de vază. Gaz
dele noastre se străduiau 
să*și ascundă nemulțumirea 
față de acest draw surprin
zător pentru ele, care redu
ce, în bună măsură, șansele 
de calificare a echipei lor în 
sferturile de finală ale com
petiției, în vreme ce noi, cu 
privirile la televizorul care 
transmitea, înregistrate pe 
telerecording, fazele mai im
portante ale meciului, re- 
trăiam acum, fără emoții, 
desfășurarea disputei de pe 
teren.

în acele momente, de ju
decată la rece, ne-am dat 
parcă și mai bine seama de 
valoarea rezultatului de ega
litate obținut, punînd în ba
lanță întreg cortegiul de di
ficultăți pe care Ie-a întîm- 
pinat echipa băcăuană în 
acest joc. începînd de la 
greaua stare a terenului și 
pînă la — să zicem — ma
niera de arbitraj vădit avan- 
tajantă pentru gazde, sau la 
manifestările — indulgent 
spus — nesportive ale unei

al

după încheie-

bine de o oră 
fluier al arbi-

părți din public. Ca să nu 
mai vorbim de valoarea și 
vitalitatea adversarului, de 
ritmul cu adevărat infernal 
pe care el l-a impus parti
dei, dar și de duritățile la 
care au apelat, ale căror ur
mări le-am constatat cu tris
tețe după meci pe corpurile 
fotbaliștilor noștri.

Fără îndoială, băcăuanii 
s-au așteptat că vor avea la 
Kilmarnock un meci foarte 
greu, dar dificultățile au în
trecut previziunile și au fost 
necesare eforturi considerabi
le pentru a fi învinse.

Ploaia care a căzut aici 
zile de-a rîndul și apoi nin
soarea, ce n-a contenit aprpa- 
pe de loc în ziua meciului, a 
făcut cîmpul de joc greu 
practicabil și numai inspi
rația de ultim moment a 
băcăuanilor de a-și achizi
ționa bocanci corespunzători 
unei asemenea situații, i-a 
salvat de a fi complet vul
nerabili din acest punct de 
vedere în fața scoțienilor 
obișnuiți evident cu terenu
rile desfundate. Dacă astfel, 
în privința adaptării la con
dițiile de joc, ei n*au mai 
fost atît de handicapați în 
raport cu adversarii lor, pen
tru a face față iureșului a- 
cestora ei au trebuit însă să 
se depășească. Jucătorii de 
la Kilmarnock au demon
strat calități cunoscute : joc 
în viteză, tehnică foarte bu
nă, extremele Cook și T. Mc 
Lean — extrem de pericu
loase. De altfel și ceilalți 
coechipieri au fost la înălți
mea reputației de care se 
bucură formația lor. Ei au 
dominat insistent, în majo
ritatea timpului și au creat 
foarte multe situații favora
bile de a înscrie, însă golul 
lor a căzut neașteptat, în 
mod stupid. Regretabil este 
însă faptul că scoțienii au 
încercat să se impună și prin 
mijloace mai puțin regula
mentare, enervați evident de 
replica jucătorilor români, 
intrînd foarte dur și re- 
curgînd la tot felul de ati
tudini teatrale în speranța 
de a obține o lovitură de pe
deapsă.

în fața acestei situații, 
echipa băcăuană a trebuit 
să se rezume la un joc mai 
mult de apărare și, într-ade- 
văr, tactica i-a reușit foarte 
bine, evitîndu-se primirea 
mai multor goluri, așa cum 
s*a întîmplat cu alte forma
ții care au evoluat la Kil
marnock. întreaga apărare a

făcut eforturi deosebite, și 
ne este greu să evidențiem 
pe vreunul dintre fundași. 
Totuși, nu putem omite să 
remarcăm comportarea ex
cepțională a portarului Ghiță, 
care in nenumărate rînduri 
a avut intervenții excelen
te, uneori luptîndu-se singur 
cu adversarii. Pe parcursul 
meciului, chiar perioade mai 
îndelungi de joc, băcăuanii 
au temporizat asaltul gazde
lor prin schimburi inteligen
te de pase la mijlocul te
renului. Ei au contraatacat 
destul de rar, dar cînd au fă
cut-o, s-au dovedit extrem de 
periculoși. Merită de amin
tit că în prima repriză, în 
mintul 3, Vătafu a șutat 
foarte periculos din afara ca
reului, dar portarul scoțian 
— Mc Langhlam — a respins 
spectaculos în corner. Sem
nificativă este și faza din 
care s-a marcat golul dina- 
moviștilor : la o pasă splen
didă a lui D. Ene, Băluță a 
sprintat irezistibil și a în
scris cu mult calm.

Miercuri seara, dinamoviș- 
tii au dat dovadă de o mare 
putere de luptă, de o dăruire 
totală în joc. cum rar ne-a 
fot dat să, vedem la echipele 
românești 
putate în 
cest fel, 
realizat o 
frumoasă, 
perspectiva de a fi singura 
formație românească ce poa
te să depășească turui al 
treilea al unei competiții eu
ropene.

în partidele dis- 
străinătate. În a- 
Dinamo Bacău a 
performanță foarte 

care îi creează

meritat incontestabil victoria. 
Ei au știut să acopere mai bine 
terenul și, în general, sâ atace 
mai decis. Partida a arătat de 
Ia început intenția ambelor e- 
chipe de a practica un rugby 
modern, în ciuda terenului a- 
lunecos pe alocuri desfundat. 
Cu toate că acest obstacol a 
îngreuiat în . mare măsură 
controlul balonului, favoiizînd 
crearea unor situații pericu
loase (evident, francezii știu 
să joace deschis mai bine de- 
cit rugbyștii noștri și pe un 
asemenea teren), nici una din 
formații n-a renunțat la jocul- 
spectacol pe care publicul din 
Brive l-a răsplătit deseori cu 
aplauze. în condițiie amintite, 
s-a jucat 
sufocant, 
celor 80 
noastră a 
să practice (și a reușit) un joc 
care să arate valențe mai pu
țin cunoscute, dar n-a putut 
obține victoria, cedînd cu 12—0 
■3—0). Este greu să facem. a- 
precieri individuale : Nica și 
Marinescu au avut azi un . ran
dament sub așteptări (ambii 
sînt bolnavi de gripă), Dinu 
este accidentat încă din me
ciul de la Tarbes, iar Iorgu
lescu, lovit în prima repriză, 
a evoluat_ inegal, 
meciului.
Nicolescu,
Rășcanu, Țuțuianu și Drago
mirescu. '
franceză o formă excelentă au 
dovedit Puget, Cantoni, Romeu 
și frații Marot.

Iată cum s-au marcat cele 
12 puncte : în min. 20, Cantoni 
este lansat pe aripă, face o 
cursă spectaculoasă și... prima 
încercare : 3—0 (Romeu ra
tează transformarea) ; min. 
48 : la o grămadă ordonată în 
apropiere de centrul terenului, 
Puget scoate balonul, îl trans
mite direct centrului Marty, 
care Ii pasează lui Cantoni și 
o excelentă acțiune personală 
a acestuia (sprint-slalom de 30 
de metri !) și scorul devine 
6—0 (Esspiăussas a ratat trans
formarea) ; min. 64 : la un a- 
tac francez, Marty găsește un 
culoar și realizează un drop
goal : 9—0 ; min. 79 : o fază 
confuză, în finalul căreia Com- 
beuil înscrie discutabil o în
cercare : 12—0 (Esspieussas a 
ratat din nou transformarea).

Vineri la amiază rugbyștii 
români vor pleca la Angou- 
Ume, unde vor susține dumi
nică ultimul joc din cadrul 
turneului.

Formațiile: Selecționata fran
ceză Brive : A. Marot ; Salere, 
M. Marot, Marty, Cantoni ; Ro
meu, Puget ; Combeuil, Es- 
spiâussas. Yachvili ; Garrigues, 
Morel ; Sauret, Azolin, Rou- 
gerie ; Selecționata divizionară 
română : Marinescu ; Nica. Iri
mescu, 
Nicolescu, 
Rășcanu, 
Serban ; 
Stoica.

hocheistilor sovietici România - Franța 43. la haltere
în Canada

totuși într-urt ritm 
de-a lungul tuturor 
de minute.
muncit mult, a dorit

MONTREAL, 18 (Ager
pres). Selecționata de hochei 
pe gheată a U.R.S.S. și-a în
ceput turneul în Canada ju- 
cînd la Winnipeg cu repre
zentativa tării. Hocheiștii 
sovietici au terminat învin
gători cu scorul de 5—3 
(2—0, 1—2, 2—1). Echipa
U.R.S.S. va mai susține alte 
sase partide în orașele Van
couver, Victoria, Toronto și 
Winnipeg.

Miercuri seara la Paris, 
echipa de haltere a Româ
niei a obținut un frumos 
succes, cîștigînd cu 4—3 în
tîlnirea 
Franței. Victoriile formației 
române 
Z. Fiat, 
și S. Pintilie. Iată rezultatele 
pe categorii :

CAT. COCOȘ — Z. Fiat
317.5 kg (105 — 92,5 — 120) ; 
Bautois (Franța) 280 kg ;

CAT PANA — V. Bădescu
342.5 kg (110 —100 — 132,5) ; 
Maurat (Franța) 290 kg ;

cu reprezentativa

au fost realizate de 
V. Bădeseu, F. Balas

Echipa

tot restul
Remarcabil au jucat 

Ciobănel, Irimescu,
Din selecționata

Dragomirescu, Suciu ; 
Florescu ; Demian, 

Ciobănel ; Țuțuianu, 
Dinu. Iorgulescu,

UȘOARA — F. Balaș 
(135 — 110 — 150) J 
(Franța) 357,5 kg;
SEMIMIJLOCIE

(Franța) 420 kg ;

CAT.
395 kg 
Pauran

CAT.
Terme ...
Tudor 360 kg ;

CAT. MIJLOCIE — S. Pin- 
tilie 412, 5 kg (130 — 122,5 — 
160); Robin (Franța) 405 kg ;

CAT. SEMIGREA
rier (Franța) 480 
Cristea 422,5 kg ;

CAT. GREA —
(Franța) 480 kg. La această 
categorie echipa României 
nu a avut reprezentant.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

VJ

— Gou- 
kg; M.

Fouletier

W

La Libre Belgique *:-CONCLUZII LA „AVENTURA MEXICANA**
A RECORDULUI OREI

merită o

Aventura mexicană" a lui 
Ferdinand Bracke, care a 
alimentat atît de abundent 
cronicile cicliste, 
punere la punct. Comenta
torii de presă, toți martorii 
triplului eșec al lui Bracke 
din Ciudad de Mexico, se 
pare că au reușit, informînd 
corect publicul asupra cir
cumstanțelor extrem de par
ticulare ale operațiunii, să 
evite sarcasme nedrepte la 
adresa ciclistului. Publicul, 
care era gata să judece foar
te sever eșecurile lui Bracke, 
a înțeles pînă la urmă că 
alergătorul belgian a fost 
maț curînd o victimă decît 
un învins.

Este adevărat, Bracke nu 
are temperamentul unui ve
ritabil campion, dar este tot 
atît de adevărat că nimeni 
nu a pregătit recordul orei 
cu atîta minuțiozitate ca el. 
După timpurile realizate la 
Anvers și strălucita sa per
formanță din finala campio
natului mondial, Bracke 
pornea cîștigător sigur în a- 
ceastă întrecere cu recordul 
orei. Mulți și-au imaginat 
chiar că e suficient să iasă 
pe pistă pentru a triumfa. 
Dar, datorită eșecurilor lui, 
se poate afirma acum că re-

cordul orei a fost plasat la 
locul lui adevărat: primul 
în ierarhia dificultăților spor
tului ciclist. Este un efort 
care cere foarte multe cali
tăți și pe care 
pionii autentici 
lizeze.

În preajma
Bracke spre Mexic, unii și-au 
imaginat că cei 50 de km 
oră vor fi atinși, dacă 
chiar depășiți. Trebuie să 
știe că unui specialist 
Maurice Archambaud,

numai cam-
pot să-1 re»-

plecării lui

pe 
nu 
se 
ca 

care 
i-a consacrat recordului orei 

■ partea cea mai însemnată a 
carierei sale, i-au trebuit 
cinci ani pînă și-a atins țe
lul. Alți campioni cu marc 
prestigiu, Coppi și Anquetil, 
au reușit să cîștige doar cî
teva sute de metri asupra 
predecesorului lor. Nu chiar 
mîine va fi atinsă limita 
lor 50 km pe oră...

Bracke, ca și tinerii 
camarazi amatori, a fost 
fixiat în Mexic, unde a 
ferit cumplit din cauza 
seî de oxigen. Cei care afir
mă astăzi că Bracke ar fi 
trebuit să lupte pînă la ca
păt nu cunosc nimic despre 
ciclism ! Continuîndu-și efor
tul în timp ce respira cu 
greutate, Bracke ar fi ajuns

c?-

săi 
as- 
su- 
lip-

FOTBAL-MERIDIANE
SCORURI STRÎNSE 
CUPA EUROPEANA 

TÎRGURILOR

ÎN
A

în turul trei contînd 
europeană a tîr- 

echipele engleze 
United si Sout-

pen-
tru „Cupa 
gurilor", 
Newcastle 
hampton au terminat la e-
galitate : 0—0. Jocul, care a

Tinerii noștri judoka, 
in „Cupa speranțelor olimpice

Un număr de 10 judoka — 
lotul speranțelor noastre 
olimpice — a plecat aseară 
spre Berlin unde, între 20 
șl 21 decembrie, va participa 
la „Cupa speranțelor olim
pice", competiție ce cuprinde 
atît întreceri individuale (la 
5 categorii de greutate), cit 
și pe echipe.

Concursul — care reunește 
reprezentativele Bulgariei, 
Cehoslovaciei, Cubei, R.P.D. 
Coreene, R. D. Germane, Po
loniei, României, Ungariei și 
Uniunii Sovietice — se anun
ță deosebit de dificil pentru 
sportivii noștri, dificultatea 
datorîndu-se atît valorii ridi
cate a adversarilor, cît, mai 
ales, faptului că această com
petiție reprezintă, pentru ti
nerii 
lor 
nală

Să 
vor fi marcați de tracul de
butului internațional și vor 
concura la adevăratele lor 
posibilități care — așa cum 
au demonstrat-o evoluțiile 
din ultimul timp — sînt me-

judoka români, prima 
confruntare internațio- 
de anvergură.
sperăm, însă, că ei nu

rltoril. Cea mai convingă
toare probă a constituit-o, 
desigur, recentul campionat 
național de seniori desfășu
rat la Timișoara, întrecere la 
care au evoluat și 5 dintre 
speranțele care vor concura 
la Berlin, comportarea lor — 
alături de seniori — fiind, 
în majoritatea partidelor, re
marcată.

Lotul speranțelor olimpice
— care cuprinde judoka a- 
parținînd promoției 1951-1952
— însumează tineri din 5 
cluburi și asociații sportive 
din țară : cat. 58 kg — Ale
xandru Filip și Lazăr Mol
dovan (ambii Geamul Me
diaș) ; cat. 65 kg — Mircea 
Notopol (I.O.R.) și loan Dar* 
na (Geamul) ; cat. 75 kg — 
Ionel Lazăr (Vagonul Arad) 
și Nicolae Gheorghe (I.O.R.) ; 
cat. 85 kg — George Hesdol- 
fer (Șc. sp. 2 Buc.) și Ale
xandru Toth (Geamul) ; cat. 
+85 kg — Viorel Crețu (Inst. 
Ped. Buc.) și loan Buzic 
(Geamul). Antrenor, prof. 
Nicolae Bucur.

Nușa MUȘCELEANU

C. FIRANESCU Don GARLEȘTEANU

loose-
Azarete (eu spate 

3) fi Demian (în

Ciștigind balonul la înaintașii francezi au organizat prompt
maul“. Pot fi recunoscuți (de la stingă spre dreapta) francezii Iragabal. 
le). Bastiat (cu mingea) și Dauga, precum fi românii, Șerban, Diiiu (nr. 
alb — romănii). Faza a fost înregistrată in partida Franța—România, de la Tarbes.

DE

din

avut loc la Newcastle, a fost 
urmărit de peste 25 000 de 
spectatori. în general, parti
da a avut de suferit din ca
uza ninsorii abundente care 
a căzut în repriza a doua.

în cadrul aceleiași compe
tiții, Anderlecht, care a ju
cat pe teren propriu, a în
vins cu scorul de 1—0 (1—0) 
pe Dunfermline (Scoția). 
Unicul punct a fost marcat 
în minutul 43 de Devrindt.

★
La Rouen, formația locală 

F.C. Rouen a terminat, ne- 
decis : 0—0 cu Arsenal Lon
dra.
ÎMPOTRIVA ACTELOR 

VANDALISM
O comisie de anchetă,

care vor face parte și repre
zentanți ai federației engle
ze de fotbal, va studia posi
bilitățile ca în viitor să fie 
evitate pe stadioanele de 
fotbal actele de vandalism 
ale unor spectatori certați 
cu morala cetățenească. 
Printre măsurile propuse se 
numără : înlocuirea peluzelor 
cu locuri în picioare prin 
montare de scaune, urmări
rea imediată prin justiție a 
celor inculpați în scandal, 
vînzarea băuturilor să se 
facă în ambalaj de plastic 
si nu de sticlă etc. Se va 
stabili ca deciziile arbitrilor 
să fie absolut respectate. Se 
preconizează luarea de mă
suri și împotriva jucătorilor 
care facilitează provocarea 
scandalurilor.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Boxerul italian Franco Zurlo este 
noul campion european profesio
nist ai categoriei cocoș. In me
ciul desfășurat la Taurianova (Re
ggio Calabria) el l-a deposedat 
de centură pe fostul deținător al 
titlului, spaniolul Minoun Ben Aii. 
Intllnirea a fost deosebit de pa
sionantă și la sfîrșltul celor 15 
runduri oficialii l-au proclamat 
învingător la puncte pe boxerul 
Italian.

Trofeu) „Super-presiige“ care se 
acordă In fiecare an prin adlțiu- 
ne de puncte celui mai bun ci
clist profesionist din lume, se va 
decerna și în 1970. Inițiatorii aces
tui trofeu au anunțat că pe lista 
probelor incluse în program va 
figura și „Marele premiu al Na
țiunilor" Printre alte mari com
petiții se numără Tururile Fran
ței, Italiei. Spaniei, campionatul 
mondial, clasicele Paris — Rou
baix, Paris — Nisa. Milano — San 
Remo, Bordeaux — Paris și altele.

România—R.D. Germană 1-1 (1-0,0-1,0-0)
(Urmare din pag. I)

tut consemna o răsunătoare 
victorie românească la 3—4 
puncte diferertță! Dar. Bașa. 
Calamar, I. Szabo au ratat 
copilărește, atunci cînd toată 
lumea (inclusiv portarul Kcl- 
be) vedea pucul în plasă.

Oaspeții alcătuiesc o echi
pă grea, masivă, care știe 
să joace și iute, dezlănțuit 
dar și pozițional Ei au în
cercat permanent să stre
coare pe aripi cercetași și 
iscoade, dar pericolele au

fost sesizate și neutralizate 
la timp. Meciul a fost dîrz, 
hotărît, bărbătesc. S-a jucat, 
totuși, fair, cursiv, fără prea 
multe penalizări.

De pe margine, toată lumea 
vedea victoria noastră în bu
zunar. înaintașii noștri to
tuși n-au văzut-o...

Au marcat Ștefanov (min. 
2). respectiv Nowi (min 23).

ROMÂNIA : Crișan (Stoicu- 
lescu). Varga — Ioniță, Fi. 
Sgîncă — Făgăraș. I. Szabo 
— Calamar — G Szabo. Ho- 
țanu — Florescu — Ba>a.

Ștefanov — L. Iordan — 
Gheorghiu.

R.D. GERMANĂ î Kolbe
(Hirsche), Dewitz — Plotka, 
Slapke — Braun, Fuchs —
Karka — Hiller, Nowy —
Mann — Prusa, Nickel —
Zeische — Rohrbach. (Rezer
ve Budel, Karrenbauer, Pat- 
schinski).

A arbitrat la înălțimea re
putației sale internaționale, 
cuplu] cehoslovac dr. HOL
LY — VILTLAK. Astăzi de 
la ora 14, al doilea joc.

Tipuiui i.r. „iuiortua|ia~, «u. Bt«zoianu or. A3—‘iA, Butucești

Cu prilejul concursului interna
tional de natație de la Praga, 
proba de 400 m Uber a fost cîș- 
•■igată de înotătorul englez Martin 
Woodroffe cronometrat în 4:31.0. 
Martin Woodroffe a primit tro- 
- - - - ■ orașului

lui Peter Post (Olanda) — Roma
nia de Loof (Belgia), care a to
talizat 436 p.

teul „Marele Premiu al 
Praga".

zile des- 
acoperit

Cursa cicliști de șase 
fășurată pe velodromul 
din Amsterdan l-a revenit cuplu-

Ciclocrosul internațional des
fășurat la Nassau a fost cîștigat 
de vest-germanul Wolfshohl care 
a parcurs cel 20 km în 47:50,0. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
G'retener (Elveția), Hartr.ngs (O- 
lțnda) șl Longo (Italia).

Tragerea la sorți în C. C. E. la baschet
La Munchen a avut loc 

tragerea la sorți a grupelor 
sferturi de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la 
baschet. In competiția mas
culină. cele opt echipe ca
lificate au fost împărțite în 
două grupe, după cum ur
mează : Grupa A : Slavia 
Praga, Akademik Sofia. Ra
cing Bell Malines, Real Ma
drid ; Grupa B : Ț.S.K.A. 
Moscova (deținătoarea tro
feului). A.S. Villeurbanne, 
Ignis Varese. Steaua Roșie 
Belgrad. Se va juca sistem 
turneu (tur-retur). meciu
rile urmînd să se dispute în 
perioada 15 ianuarie — 26 
februarie. Primele două for
mații clasate în fiecare gru
pă se vor califica pentru se
mifinalele competiției. Finala 
se va desfășura la 9 apri
lie la Saraievo.

Iată și componenta celor 
două grupe ale competiției 
similare feminine : Grupa A: 
Daugava R'ga (deținătoarea 
trofeului), Vojvodina Novi

Sad. Wisla Cracovia ; Gru
pa B : Akademik Sofia, 
Clermont Ferrand și Sparta 
Praga.

l

I

într-o stare primejdioasă. 
Dar lipsa de oxigen, nu teste 
singura explicație a eșecului. 
El a comis și o mulțime de 
greșeli psihologice în raport 
cu această tentativă. Prima 
(și cea mai gravă) a fost sta
bilirea zilei și orei recor
dului ca și cum ar fi fost 
vorba despre o plecare în- 
tr-un campionat mondial. 
A-ți face apariția pe pistă la 
ora 5 dimineața deși nu 
te-ai trezit niciodată ușor 
este o eroare. A te scula și 
mai devreme, pentru că ve
lodromul se află la 30 km 
distanță de hotel, este o alta. 
A accepta ziariști în cameră 
pentru a filma micul dejun 
este o
tantă. '____ „ ___ ____
parcă pentru ca Bracke să 
se afle într-o stare de mare 
nervozitate înainte de a lua 
startul! Porțile vestiarelor 
nu erau deschise cînd s-a 
prezentat ia velodrom, în 
sfîrșit, un sfert de pistă era 
umedă. Astfel, Bracke a fost 
învins încă înainte de a a- 
păsa 
două 
cințe 
iui.

în 
victima ușurinței cu care Ri
tter a doborît recordul anul 
trecut. După acest 
toată lumea a crezut 
dad de Mexico a 
„locui sfînt", pentru că re
zistența aerului este... nulă. 
Nu s-a ținut seama că un 
individ din trei — lucru do
vedit medical 
te 
s-a 
tul_ ... „___ _
di, învingător în Cursa atle- ) 
lică de 5000 m, nici un alt'' 
atlet de cîmpie nu a reușit 
să-i învingă pe oamenii pla- 
tourilor înalte în probele de 
semifond și fond la ultimele 
Jocuri Olimpice.

In forma fizică pe care a 
cunoscut-o înainte de a ple
ca în Mexic, Bracke ar fi 
doborît cu siguranță recor
dul orei pe velodromul din 
Roma. Fără îndoială că aici 
va reveni el anul viitor !»

altă greșeală impor- A 
Totul a fost făcutr^

pe pedale. Celelalte 
eșecuri au fost conse- 
inevitabile ale primu-

rezumat, Bracke a fost

succes 
că Ciu- 
devenit

nu se poa- ’ 
adapta la altitudine. Nu 
ținut seama nici de fap- 
că în afara lui Gammou-

Foreman in serie I
NEW YORK, 18 (Agerpres). 

Campionul olimpic de box 
la categoria grea, 
nul de 
reman, 
ceselor 
tr-un 
Madison Square Garden din 
New York, el l-a învins la 
puncte, după 10 reprize, pe 
Levi Forte. Acesta a fost cel 
de al 12-lea succes consecu
tiv a lui Foreman, care este 
neînvins în carieră. Este 
pentru prima oară cînd Fo
reman cîștigă la puncte, de
oarece cele 11 meciuri pre
cedente le încheiase cu victo
rii repurtate înainte de li
mită.

america- 
culoare George Fo- 
continuă seria suc
ea profesionist. îri- 
meci desfășurat la

4 învingători în turneul 
de șah de la Belgrad!

BELGRAD, 18 (Agerpres).
Turneul internațional de 
șah de Ia Belgrad s-a înche-

Handbaliștii bucureșteni

invinși la Kiel
18MUNCHEN, 

Continuîndu-și 
R.F. a Germaniei, echipa 
masculină de handbal a ora
șului București a jucat la 
Kiel cu ■ o selecționată locală. 
Gazdele au terminat învin
gătoare cu scorul de 18—12 
(7—6). Cel mai eficace jucă
tor român a fost Cristian, 
care a marcat 4 goluri.

Aflux de turiști cu prilejul
C. M. de schi din Tatra

înaltă
PRAGA, 18 (Agerpres). — Cu prilejul unei 

conferințe de presă, ing. M. Polocek, se
cretarul oficiului de turism din Cehoslova
cia, a anunțat oficial că peste 50 000 de 
turiști de peste hotare și-au manifestat in
tenția de a urmări între 14 și 22 februarie 
1970 campionatele mondiale de schi (probe 
nordice) care vor avea loc în munții Tatra. 
La campionate vor participa peste 400 de 
schiori din 25 de țări. Pînă' în prezent și-au 
cerut acreditarea la campionate 300 de zia
riști, radioreporteri și crainici de televiziune.

I

(Agerpres.) 
turneul în 

echipa

Recordul
continuă

iat 
ștri _
(U.R.S.S.). Svetozar Gligorici, 
Bora Ivkov si Milan 
Matulovici (toți Iugoslavia), 
clasați la egalitate cu cîte 
10 p. I-au urmat în clasa
ment Lengyel (Ungaria), 
Gheller (U.R.S.S.). Botvinnik 
(U.R.S.S.) 8Va p, Suttles (Ca
nada), Matanovici (Iugosla
via) 6*/z p etc. În ultima 
rundă Botvinnik l-a învins 
pe Suttles, iar Ostoici a cîști- 
gat la Șahovici. A fost con
semnată remiza în partidele 
Janosevici — Polugaevski, 
Matanovici — Gligorici. Iv- 
kov — Matulovici, Hecht — 
Gheller și Bukici — Lengyel.

cu victoria marilor mae- 
Lev Polugaevski

mondial la decatlon
să fie comentat.

Discuțiile 
mondial de 
Los Angeles, __________
fesor de istorie și de limba engleză Ta cole - 
giul din Santa Barbara, proaspăt record
man mondial cu 8 417 p, le-a declarat re
prezentanților presei că, departe de a se 
limita pe plan sportiv la această perfor
manță, se va căsători zilele acestea și, ime
diat apoi, va participa la o serie de con
cursuri pe teren acoperit din S.U.A. La 
Munchen, fostul recordman mondial, vest- 
germanul Kurt Bendlin, le-a anunțat zia
riștilor din R. F. a Germaniei că în mai 
puțin de doi ani, ca urmare, desigur, a unor 
antrenamente foarte serioase, va fi capabil 
să redevină recordman mondial...

pe marginea noului record 
decatlon continuă. Astfel, la 
americanul Bill Toomey, pro-

40368


