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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT Simbăta 20 decembrie 1969

vineri

învătămînt,

de lege, cu amen-

Comi- 
știință

au in- 
aplau- 
de șe- 
Nicolae 

Gheorghe

Leonte 
Stoica, Vasi-

Executiv, al 
Permanent al C.C. 

vicepreședinte al 
de Stat. Arătind 
prevederilor Con-

16 noiembrie 1969. Ra- 
Comisiei juridice la 

proiecte de legi a fost 
de deputatul Gheorghe 
vicepreședinte al co

Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România 
și-a continuat lucrările 
dimineața.

Deputății și invitații 
timpinat cu îndelungate 
ze, la intrarea în sala 
dințe, pe tovarășii 
Ceaușescu, Ion 
Maurer, Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Ră- 
dulescu, Vlrgll Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Flo
rian Dănălache, Constantin 
Drăgan, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Petre Lupu, Ma
nea Mănescu, Dumitru Popa, 
Dumitru Popescu, 
Răutu, Gheorghe 
le Vîlcu.

Ședința a fost condusă de 
tovarășul Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale.

Președintele Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice, 
Gheorghe Buzdugan, a prezen
tat expunerea la Proiectul de 
lege privind organizarea acti
vității de cercetare științifică 
în Republica Socialistă Româ
nia. Raportul comisiilor perma
nente, care au examinat șl avi
zat proiectul de lege, a fost 
expus de deputatul Constantin 
Dinculescu, președintele 
siei pentru 
și cultură.

Proiectul 
damentele propuse și aprobate, 

i a fost supus apoi în întregime 
votului secret cu bile. Marea 
Adunare Națională a adoptat 
Legea privind organizarea ac
tivității de cercetare științifică 
în Republica Socialistă Româ
nia.

în continuarea ' lucrărilor, s-a 
trecut la discutarea Raportului 
Comisiei speciale a Marii Adu
nări Naționale împuternicită să 
verifice dotarea cu aparatură 
medicală, de cercetare și în- 
vățămînt în unitățile clinice 
și învățămîntul precllnic, pre
cum și folosirea și repartizarea 
cadrelor medicale pe teritoriul 
țării — raport care a fost 
inminat deputaților. Deputatul 
Ștefan Milcu, președintele Co
misiei speciale, a prezentat in 
ședință o sinteză a raportului.

În baza raportului Comisiei 
speciale, a discuțiilor și amen
damentelor propuse, Marea

Adunare Națională a adoptat 
o hotărire.

Trecindu-se la un alt punct 
de pe ordinea de zi, deputatul 
Constantin Stâtescu, secretarul 
Consiliului de Stat, a prezen
tat expunerea la proiectele de 
legi pentru aprobarea decrete
lor cu putere de lege emise de 
Consiliul de Stat intre 15 mar
tie și ' ' 
portul 
aceste 
expus 
Tudor, 
misiei.

Marea Adunare Națională a 
aprobat prin vot secret, cu bu
letine, toate decretele cu pu
tere de lege emise de Consi
liul de Stat între 15 martie și 
16 noiembrie 1969.

La următorul punct de pe 
ordinea de zi —• alegerea unui 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, a luat cuvîntul tova
rășul Emil Bodnaraș, membru 
al Comitetului 
Prezidiului 
al P.C.R., 
Consiliului 
că, potrivit . __  ___
stituției, Consiliul de Stat tre
buie să aibă patru vicepre
ședinți, iar în prezent are trei 
și ca urmare a consultărilor 
care au avut loc în Comitetul 
Central al Partidului Comu
nist Român, în Biroul Marii 
Adunări Naționale și cu un 
important număr de deputați 
ai Marii Adunări Naționale, 
vorbitorul a subliniat că 
este împuternicit să propună 
alegerea ca vicepreședinte al 
Consiliului de Stat a tovară
șului Vasile Vîlcu, deputat de 
Constanța. Propunerea a fost 
primită cu vii aplauze.

Marea Adunare Națională a 
votat in unanimitate, prin vot 
secret, cu buletine, alegerea 
tovarășului Vasile Vîlcu ca 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat.

Pentru a da posibilitate co
misiilor permanente ale Marii 
Adunări Naționale să exami
neze și celelalte proiecte de 
legi primite de Biroul Marii 
Adunări Naționale, ședința 
plenară s-a incheiat. lucrările 
urmind a fi reluate in plen în 
ziua de 29 decembrie, ora 10.
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PREGĂTIRI PENTRU VACANȚA DE IARNA

3 500 DE STUDENȚI ÎN TABERE ALPINE
• Fiecare participant, un inițiat în schi • Popas pe

‘ »... ® Atenție, so-
Revelion studențesc — 1970

Valea Prahovei, dar nu numai acolo, 
sește „Turneul vacanței" ! • f.------------

(Agerpres)

O noutate în viața studen
ților noștri: spre deosebire 
de al ți ani, prima sesiune de 
examene 1970 va 

de vacanța 
inaugurării ei 

cembrie. Ultima zi 
ței — 4 ianuarie.

Care vor fi modalitățile de 
petrecere a vacanței albe ?

Dintru început trebuie spus 
că la dispoziția studenținui

fi prece
de iarnă. 
— 21 de- 
a vacan-

noastre se va afla o gamă 
largă de acțiuni cultural-ar- 
tistice, științifice — și pen
tru a răspunde dorinței celor 
mai multi — SPORTIVE. 
Deci. DUPĂ PREFERINȚE 
ȘI PREOCUPĂ P.L

INIȚIEREA ÎN SPORTURILE 
DE IARNA ȘI ÎN SPECIAL 

ÎN SCHI

FRONTALATAC 
AL SEZONULUI DE SCHI!

s-a desfășurat la 
ședință plenară a 
F. R. Schi și Bob 

analizat reali-

Recent 
Predeal o 
comitetului 
in care s-au 
zările anului 1969 și s-au de
finitivat măsurile organizato
rice administrative și tehnice 
ale activității schiului in vi
itorul sezon. Ședința „statului 
major” a evidențiat actualul 
stadiu de pregătire al activității 
de performanță și a stabilit 
NOI FORME DE ACTIVITATE 
PENTRU SCHIUL CU CA
RACTER DE MASĂ, astfel ca 
în 19'0 un număr cit mai mare 
de iubitori ai sporturilor albe 
să-și poată realiza in cele mai 
bune condițiuni dorința de a 
schia.

Aducem la cunoștința pu
blică cîteva din măsurile lu
ate, ca șl cele ce se preconi
zează, cu intenția de a înlesni

• Comitetul F.R-S.B. a de
finitivat măsunle pentru 
1970 • Noi contre de 
inițiere in tainele triwuivi
• Numeroase compioncto 
școlare și studentesti • Re
ghinul promite • Artistul 
poporului Vida Geza a 
sculptat trei cupe cu care 
vor fi premiați schiorii di’- 
Baia Sprie • Vînâtorii de 
munte în sprijinul elevilor-

schiori • Absolvenți 
I.E.F.S. „dezertori"

NOI COMPETIȚII
RACTER DE

A fost primită oficial

celor interesați pregătirile per
sonale și colective pentru iar
na care pe alocuri s-a și 
stalat.

LĂRGIREA BAZEI DE 
MASA A SCHIULUI

in-

ne indrep- 
condițiuni 
elevii a-

CU CA- 
MASA

in 1970 se vor organiza, 
pentru prima dată, o serie în
treagă de noi competiții cu 
caracter de masă prin CJEFS,

Pe fir sportiv, centrul de 
greutate al activității studen
țești din această vacantă 11 
vor reprezenta taberele alpi
ne. Organizate sub 
îndrumare a Uniuni» 
țiilor Studențești din 
nia. care va asigura 
materială corespunzătoare, 
aceste tabere vor avea, ca 
principal scop. INIȚIEREA 
TN SPORTURILE DE IARNA 
ȘI TN MOD SPECIAL ÎN 
SCHI, prin intermediul unor 
cadre de specialitate. Cu alte 
cuvinte, fiecare tabără va fi 
deservită de antrenori și pro
fesori. care vor desfășura cu 
participanții, zilnic, lecții de 
învățare a schiului, astfel ca 
o dată cu binemeritata etapă 
de odihnă, studenții să fie
Ș»

directa 
Asocra- 
Româ- 

și baza

cunoscătorii unei discipli-

Mihai B1RA T. BRADEȚEANU

(Continuare tn pag. a 3-a)

CANDIDATURA
ORAȘULUI 
MOSCOVA

IA OROANIIAPEA 
J. 0. DI VARĂ 1916

De la Comitetul Internatio
nal Olimpic se anunță pri
mirea oficială a candidaturii 
orașului Moscova la organi
zarea Jocurilor Olimpice de 
vară din anul 1976. Totodată 
a fost înscrisă candidatura 
orașului Sion (Elveția) pen
tru organizarea olimpiadei 
de iarnă din anul 1976.

Pentru lărgirea bazei 
masă a schiului și spre a se 
asigura învățarea organizată a 
schiului in rîndul copiilor, in 
sezonul viitor, PE LINGĂ 
CELE 20 DE CENTRE CARE 
AU FUNCȚIONAT IARNA 
TRECUTA sub finanțarea Con
siliilor județene de educație 
fizică și sport sau U.G.S.R., 
SE VOR ÎNFIINȚA NOI CEN
TRE DE ÎNVĂȚARE A SCHIU
LUI IN JUDEȚELE MARAMU
REȘ, HUNEDOARA. ALBA, 
BISTRIȚA, HARGHITA, SU
CEAVA, SIBIU, VILCEA, CO- 
VASNA, DÎMBOVIȚA, BU
ZĂU. Acestora li se vor asi
gura instructori și materiale 
(bocanci și schiuri) in jurul 
sumei de 25 000 lei pentru fie
care centru.

Ministerul Transporturilor, a 
dotat cele 28 de școli profe- 

speciălitate

ÎN AL DOILEA MECI:

R. D. GERMANĂ - 
ROMÂNIA 7 2 
(4-1, 1-1, 20),

LA HOCHEI
POIANA BRAȘOV, 19 (prin 

telefon). — Daca în partida 
de joi apărarea echipei ro
mâne a jucat fără greșeală, 
realizînd un scor final de e- 
galitate, ieri — mardați de 
efortul din ajun — aceiași 
oameni n-au mai rezistat și 
au cedat presiunii prin care 
oaspeții și-au croit drum spre 
poartă. Jocul a fost mult mai 
aspru, uneori chiar dur, ca
racteristici ce conveneau e- 
chipei R. D. Germane, în al
cătuirea căreia intră cîteva 
veritabile coloane de piatră 
ce alunecă amenințător pe 
gheață. Oaspeții nu s-au mai 
lăsat antrenați în ritmul 
schimbat, înșelător, practicat 
de jucătorii noștri cu o zi 
înainte, ci au abordat cu 
toată decizia, in forță și vi
teză, un meci pe care pres
tigiul lor de componenți ai 
grupei A ii obliga să-1 cîș- 
tige.

Trebuind să reziste unor 
valuri de atac ce nu se mai 
terminau, fundașii noștri au 
abandonat mai întîi margini
le terenului. Pe acolo s-au 
strecurat adversarii trimițînd 
în fața porții lui Crișan și

(Continuare In pag- a 4-a)

Citiți 
numărul de 
cere în revistă, . 
blemelor bobului.

MÎINE : BOBUL ROMANESC 
de la lorgu Arsene la Ion Panțuru

DUMINICA VIITOARE:
O ANCHETA INTERNAȚIONALA 
consacrată viitorului bobului în lume

numărul nostru de mîine și in 
duminica viitoare o amplă tre- 

i, istorică și tehnică a pro-

(Gcntinuare In pag. a 2-a)

LA ViRFUL CU DOR, ZĂPADĂ EXCELENTĂ9

SI SOARE DE
SCHIORII SE ANTRENEAZĂ

DE ZOR, IAR MÎINE PART!-

CIPA LA „CRITERIUL PRIMEI

ZĂPEZI"

VIRFUL, CU DOR, 19 (prin tele
fon). Timpul excepțional (soare 
plăcut, nici o adiere de vtnt) și 
zăpada excelentă au permis, în 
ultimele zile, schiorilor aflați aici 
să se antreneze In condiții opti
me. Stnt prezenți la Virful cu 
Dor componenții loturilor națio
nale de seniori, juniori și junl-

V

PRIMĂVARĂ

probă 
pezi", 
va fi 
sus a 
ful cu Dor.

sionale

Așa cum 
intre 5 și

oare, schiori de la Dinamo, A.S. 
Armata Brașov, Carpați și Bu- 
cegi Sinaia și mai slnt așteptați 
să sosească, pentru a participa la 
„Criteriul primei zăpezi", sportivi 
de la Caraimanul Bușteni și 
Steagul roșu Brașov. Trebuie să 
precizez că, deocamdată, schiorii 
sint ajutați in pregătirea lor de 
teleferic și de schi-liftul de pe 
Furnica, iar de stmbătă sau du
minică și de cel de pe Virful cu 
Dor. Schi-liftul dintre cotele 1400 
și 1500 stă, insă, și acum, deși 
I.H.R. s-a angajat să-l dea in 
funcțiune încă de la Începutul 
lunii decembrie.

Revenind la pregătirile pentru 
competiția organizată de comisia 
de schi-bob a județului Prahova 
(care merită felicitări pentru ini
țiativa sa), trebuie să adaug că 
azi (n.r. : ieri) s-au făcut reușite 
antrenamente de coborlre șl sla
lom uriaș. Starea zăpezii ' 
bătută, Înghețată) permite 
tuarea de coborîri din Virful 
nlca ptnă Ia stația de jos a 
fericului.
continua 
duminică

a
slalomul special.
amenajat Intre stația 
telefericului și cabana vîr-

(bine 
efec- 
Fur- 
tele- 
vor 

l ca
Antrenamentele 

și stmbătă, urmlnd 
să se desfășoare singura 
„Criteriului primei ză- 

Traseul 
de

prof. Ion BERINDEI
antrenor federal —

Primele confirmări
pentru internaționalele 

de tenis de masă
ale României

deIn imagine, echipajul român, pilotat
Ion Panțuru, ciștigătorul medaliei de argint 

la europenele de la Cervinia (1969)

Ieri, în decorul feeric al iernii, la Virful cu Dor, cicliștii fruntași au organizat o „miuță 
intre două coborîri. Marile pasiuni nu se dezmint — totul fiind pus însă în slujba pregă
tirilor, pentru marile performanțe.

am mai anunțat, 
8 februarie 

sala Floreasca 
campionatele 
de tenis de masă ale Româ
niei. Au fost lansate invitații 
federațiilor de specialitate 
din Cehoslovacia, Anglia, 
U.R.S.S., R. F. a Germaniei, 
Ungaria, suedia. iugoslavia. 
R. D. Germană, Polonia, Da
nemarca. Franța, Grecia și 
Olanda. Au și răspuns afir
mativ federațiile cehoslovaca, 
maghiară, iugoslavă și vest- 
germană. In schimb, oficia
litățile tenisului de masă 
suedez au comunicat că nu 
vor putea să-și trimită repre 
zentanți.

1970. 
va găzdui 

internaționale

Foto : AUREL NEAGU

i ECHIPA
I CARE NU CiNTĂ

vnrii 1/rinenfrS in ptpf.
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DOUA DERBY-URI \
STEAUA—DINAMOI

IAZI, LA VOLEI

I

In ultima parte a turu
lui sau returului, campio
natul primei divizii mas
culine de volei oferă fide
lilor simpatizant! ai aces
tui joc o suită in crescen
do de meciuri tari, cul- 
minind cu ultima etapă 
cind in fața fileului ajung 
cele mai puternice team- 
uri ; Dinamo și Steaua — 
în ultimii ani * **'
derea marelui 
valele solitare 
pentru titlu.

Această dispută, In care 
Politehnica Galați și Ra
pid intervin indirect, atlt 
în campionat cit și in tur
neul final, iși consumă 
azi, in sala Floreasca, in- 
cepînd de la ora 18, pri
mul act din ediția 1969— 
1970. Dată fiind valoarea 
celor două echipe — aflate 
acum la egalitate de 
puncte, precum și dorința 
fiecăreia de a Încheia tu-

(dupâ câ- 
Rapid), ri- 
in lupta

MÎINE, LA
Mîine, mult așteptatul 

derby baschetbalistic 
namo—Steaua, care
decide 
lui campionatului 
nai. o intrecere 
a diviziei A, in oare pu
blicul va putea vedea 
evoluind majoritatea com- 
ponenților lotului național 
intr-o intilmre pasionant». 
Această părere este Îm
părtășită și de antrenorul 
reprezentativei României, 
prof. Alex. Popescu, ^care, 
rație-avancronică, 
spus :

„Țintnd seama de valoa
rea acestor două formații 
(in ciuda indisponibilită
ților din ambele „tabere" 
— Novac la Dinamo, 
Savu, Irlmie. FI. Niculescu 
la Steaua) șl de echili
brul evident manifestat 
mai Întotdeauna In jocu
rile directe, nu poate a

Di
va 

clștigâtoarea turu-
.che’.e*

solicitat să dea o decla- 
ne-a

rul ca lideră de toamnă, 
presupunem că vom avea 
prilejul să asistăm la un 
joc de bun nivel tehnic 
și spectaculos.

Steaua va porni handi
capată (sau tocmai, prin 
aceasta, avantajată), de 
incertitudinea folosirii tră
gătorului Crețu, acciden
tat la genunchi. Prin ur
mare, antrenorul Tănase 
Tânase are la dispoziție 
următorul lot de jucători:

Rotaru, 
Rauch, 

State, 
(Crețu). 

dinamovist, 
dispune 
Schrei- 

Stoian, Smerecinschi, 
Oros, Tirlici, 

Dumănoiu, M. 
Codoi. 

condusă 
Costoiu

Poroșnicu, Iorga, 
Barta, cristiani, 
Stamate, Duduciuc, 
Bărbat. Scheffler 
Antrenorul 
George Eremia, 
de Întregul lot : 
her, 
Corbeanu, 
Papugiu, 
Viorel, Vraniță, 

Partida va fi 
de arbitrii Emil 
și Ion Armeanu.

BAS CHET

I

I
I
I
I
I
I
I
I

însă, 
meci 
care 

și in

dat un favorit. Sper, 
să asistăm la un 
dlrz. spectaculos. în 
rivalitatea sportivă 
combativitatea să nu 
fluențeze negativ latura 
sportivității. Baschetbaliștii 
celor două echipe au da
toria să arate frumusețea 
acestui joc sportiv, 
toate aspectele".

Raliindu-ne la
sub

_________   aceste 
opinii, ne rămîne doar să 
prezentăm echipele care 
se vor întrece, de la ora 
11, în sala Floreasca : 
DINAMO : Albu, 
nescu, Cernea, 
rescu, Giurgiu, 
Mazilu, Bradu, 
Haneș ; STEAUA : 
viei, Dimancea, 
Gheorghe. Czmor^ 
lescu, Oczelak, 
Magoș, M. Popa. 
Gh. Chiraleu și 
ffulescu«

I
I
I
I
I

I
oluptatea vocii lansată în eter, 
acțiunea tonică a cîtorva acute 
(chiar fără respectul canoane- I 
lor), umflarea plămînilor cu 
zvon de glasuri (ca la risul 
sănătos), nu sînt singurele 

beneficii ale cîntatului. Mai este fluidul 
subtil, molipsitor si solidarizant, care 
leagă pe cîntăreți, purtîndu-i spre o 
cvasi-euforie comunitară, spre o una
nimitate de simțiri, benevolă și bine
făcătoare.

Despre toate acestea 
deunăzi vîrstnicul nostru 
pe terenurile de fotbal, 
noaștem de pe vremea, 
buze (mai gălăgios) și 
mentele de tren (mai in 
pele în deplasare cînțau, cîntau cu 
voioșie, alungind neliniști, alimentînd 
tăciunii propriului curaj, sau pur și 
simplu glumind gratuit, de prea multă 
tinerețe.

Era suficient ca cineva să dea tonul 
și, fără vestibulul dresului de glas, 
toți il urmau, ținîndu-i hangul. Și era 
suficient începutul, că pe urmă, fără 
antract, cîntecele se înlănțuiau după 
lipsa do regulă a fanteziei și cu dispre
țul trecerilor armonice. Ceea ce nu în
seamnă că armonia era absemă. Dim
potrivă. Așa ne spunea deunăzi vîrstni
cul nostru prieten, conchizînd senten
țios că o echipă care nu cîntă, nu este 
o echipă.

Tn ciuda distonantelor vocale, inevi
tabile și neesențiale într-un cor impro
vizat, cîntatul cimentează sufletește o 
echipă, îi dă o unitate (precară sau 
mai greu de obținut în al 
Struna glasurilor prepară într-un ._. 
armonia de pe teren, tactică, psiho
logică. Unirea vocilor pregătește, pe 
căi nevăzute, zalele indestructibile ale 
lanțului de solidaritate atît de utilă și 
de poftită pe teren. Corul jucătorilor 
prefigurează omogenitatea predicată în 
tratate și căutată cu luminarea de an
trenor.

La echipa care nu cîntă — se la
menta omul cu păr alb — jucătorii 
părăsesc vestiarul după meci, grăbiți, 
fără să-și dea binețe, luînd-o care în
cotro, pe căi întortocheate, niciodată 
convergente, disprețuind mijloacele care 
ar trebui să facă dintr-o echipă o 
mică familie, un fel de familie secun
dară, din care nu sînt excluse soțiile, 
nici logodnicele sau copiii. La ase
menea echipe nu se mai cunosc aga
pele de club, întîlnirile de amuzament, 
balurile/ nu se mai cunoaște decît data 
etapei.

Avea dreptate prietenul nostru mai 
vîrstnic. Echipa care nu cîntă, nu este 
o echipă |

Diaco- 
Dragomi- 

Vizner, 
Săuca, 
Nosie- 
Tarău, 

Nico- 
Molin, 

Arbitri : I 
C. Ne- i

I
I
I
I

ne vorbea 
prieten, albii 
pe care-l cu- 
cînd în autc- 
în comparti- 

surdină), echi- 
cîntau cu

I
I
I
I
I
I
I
I
I

(precară sau
Ite domenii). I 

într-un fei I

I
I
I
I
I
I
I
I

Victor BANCIULESCU
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Șl MĂSURI

STRANII

DIMENSIUNI*1 Șl VALOARE
Pe firul investigațiilor — 

necesare ți binevenite — 
pe care le-a 

„Sportul* la sflrțitul acestui 
an de încercare pentru voleiul 
românesc, mi se pare

Inițiat

I
n sezonul trecut, echi
pa de volei a ceferiști
lor din orașul «aurului 
negru", Vagonul, a pro
movat în divizia B, o- 
cupind un loc modest, 
spre periferia clasa
mentului. La ședința de 

analiză a secției de volei, ținută 
imediat după încheierea campio
natului, s-a hotărît aducerea unui 
antrenor priceput, cu rezultate 
bune și cîțiva jucători pentru a 
întări echipa. S-au purtat diverse 
dialoguri, s-au luat angajamente 
și, in final, la conducerea tehnică 
a echipei a venit prof. Constantin 
Șovăială, antrenor pînă atunci ia 
echipa „Petrolistul" Cîmpina, cla
sată pe primul loc în campionatul 
județean. împreună cu el au ve
nit și cîțiva dintre jucătorii de 
bază ai echipei din Cimpina, ală
turi de care noul antrenor a mai 
promovat tineri din Ploiești.

Rezultatele n-au intirziat să 
apară... După 9 etape, echipa se

afla in prima jumătate a clasa
mentului, in seria a Il-a din di
vizia B.

încă de la venirea sa, antreno
rul C. Șovăială a încercat să în
tinerească pe cît posibil sextetul 
de bază, utilizînd mai des tineri 
cu reale perspective și trecind pe 
banca rezervelor o serie de jucă
tori plafonați sau depășiți ca 
vîrstă. Reacția „veteranilor" a 
fost promptă. S-au format mai 
intii „bisericuțe" secrete, declan- 
șindu-se discuțiile de „culise".

A urmat meciul cu l.E.F.S., dis
putat la București. La scorul de 
2—1 la seturi pentru l.E.F.S., cind 
tabela indica, in setul al patrulea. 
16—15 pentru studenți, antrenorul 
Șovăială a vrut să introducă in 
teren pe- Tubac, care plnă atunci 
stătuse pe banca rezervelor. 
Vexat de faptul că nu era titular 
și fiind unul din stîlpii de bază 
aj „bisericuțelor", acesta a refu
zat să intre în teren, dispărind 
In mod ostentativ din sală... A 
urmat antrenamentul de marți 
seara. La sală, surpriză î Nu ve
niseră decît cei cițiva jucători 
transferați de la Cîmpina. Curios 
să afle motivul absențelor celor
lalți, antrenorul a dat telefon și 
a aflat că toți erau la o „șuetă" 
la Mircea Șucu, unul din jucăto
rii cei mai vechi ai echipei. Ce 
discutau ei și ce planuri iși fă
ceau avea să se afle, a doua zi, 
la ședința secției de volei. Primul 
dintre jucători care a luat cuvin- 
tul a fost Tubac. Arătînd că 1 se 
face tot timpul nedreptate, a spus 
clar și răspicat ; „atît timp cît 
tov. Șovăială este antrenor, eu 
nu mai joc în această echipă". I 
s-au alăturat, întru răzvrătire, 
ceilalți (care lipsiseră de la an
trenament): „dacă Tubac nu mai 
joacă, nici noi nu mai venim". 
Așa că biroul secției nu a „vă
zut" decît două soluții : ori să 
renunțe la jucători, ori la antre
nor. Și au ales-o pe a doua...

Desigur, antrenorul are poate 
partea sa de vină, aceea de a nu 
fi reușit să instaureze o atmo
sferă colegială, demnă. Intențiile 
sale de întinerire a echipei au 
fost însă lăudabile (și sînt rare 
asemenea concepții între antreno
rii diviziei B), în folosul echipei 
Vagonul și aJ voleiului. Biroul 
secției însă a găsit de cuviință să 
renunțe la un antrenor bun pen
tru a face batirul unor jucători 
fără valoare ridicată și pe deasu
pra neonești.

Ni se pare că această optică nu 
este străină nici altor asociații cu 
divizionare B de volei. Nu puține 
sînt cazurile cind jucători plafo
nați, proveniți din balastul primei 
divizii, găsesc la „B” un loc de 
refugiu, constituind totuși o ba
rieră In calea strădaniilor unor 
antrenori de a depista și a lansa, 
cu curaj, elemente tinere și de 
perspectivă.

Gheorghe DINU

românesc, mi se pare nime
rit să ne oprim asupra unu! 
element de maximă importan
ță ce străbate întreaga per- — • x - --L'l S —iormanță : 
multe din 
de voleiul 
ză acestui 
ces.

Ca orice___  __ .
tivă, voleiul are fixați o serie 
de parametri ce 
reprezintă indici 
optimi pentru ob
ținerea celor mai 
bune rezultate. 
Cum era și firesc. 
Colegiul central al 
antrenorilor a sta
bilit 
metri 
pele
A și 
loturile 
tative, 
unei selecții judicioase, 
să corespundă cerințelor vo
leiului modern.

Bineînțeles, ceea 
feră hîrtia l 
ieete, este pe cit de frumos 
pe atît de

Analizind ______
pionatului feminin al diviziei 
A (constatările privind selec
ția fiind, grosso-modo, aceleași 
și la băieți) am ajuns la con
cluzia că atît parametrii cit 
și normele de control sint, in 
realitate, departe de a fi atinși.

Astfel, media de inăitime a 
jucătoarelor din divizia A este 
de circa 1,69 m, 20% din nu
mărul lor aflindu-se sub 1.68 
m (!), iar media de virstă este 
de 21,2 ani (30% dintre jucă
toare 
mult

In 
zice, 
tristă : două treimi dintre 
nu pot executa corect 10 
țări ; de asemenea, două 
imi nu pot sări ta lungime 2 
m de pe loc ; media sărituri
lor specifice în înălțime este 
doar de circa 47 cm ! Este 
inutil să mai precizez că in 
divizia B situația este aceeași, 
LA FEL DE ÎNGRIJORĂ
TOARE.

Dar, după părerea mea, aici 
(mai ales in cazul echipelor 
școlare din divizia secundă) 
EXIGENȚA AR TREBUI SPO
RITA. ÎNTRUCÎT DIVIZIO
NARELE B ȘCOLARE RE
PREZINTĂ ÎN PRINCIPAL 
SCHIMBUL DE MÎINE. O se
lecție necorespunzătoare la a- 
cest nivel nu inseamnă decît 
timp și bani pierduți pe de 
O parte, NEASIGURAREA 
SCHIMBĂRII GENERAȚIILOR, 
mediocritate la nivelul eșalo
nului superior și al echipelor 
reprezentative pe de altă par
te. Exact situația actuală a 
voleiul nostru.

Dar ar fi 
îndeplinirea 
primare ale 
gur, nu. Și, 
reprezentative 
bilitatea argumentării și for
mulării unor concluzii edifi
catoare, să ne oprim puțin a- 
supra lor.

selecția. Fiindcă 
lacunele dovedite 

nostru se datorea- 
prim ți ultim pro-

altă ramură spor-

acești para- 
pentru echi- 
din diviziile
B și pentru 

reprezen
ta scopul

P.S. Morala : Se aude eă di
vizionara A, Unirea Tricolor 
Brăila ar fi solicitat serviciile 
antrenorului C. Șovăială. Da- 
că-i adevărat, înseamnă cd 
brăilenii văd mai bine de la... distanță.

G, D.

v\\\\\\\\\\\\\\\\W

GIMNASTE ROMÂNCE 
LA PRAGA

Astăzi, la Praga, se va des
fășura meciul internațional de 
gimnastică modernă intre echi
pele Universitatea București 
și Ruda Hvezda. Din echipa 
bucureșteană, care a făcut de
plasarea, remarcăm pe : Viclo- 
ria Vilcu, Ileana Nicolae, Cris
tina Hurezeanu. Marilena Pe-

AZI
BASCHET : sala Dinamo, de 

la ora 17.30: I.C.H.F. — Politehnica 
Bucutești (m. A), Rapid — l.E.F.S. 
(m. A); sala „I.L. Caragiale". de 
la ora 16,30: Universitatea — 
Voința București (f. B), meciuri 
în cadrul campionatelor divizio
nare.

VOLEI : sala Floreasca, de la 
ora 18 : Dinamo — Steaua (rn. A); 
sala Progresul, de la ora 16,00: 
Progresul — Dinamo (f. A). Pro
gresul — Petrolul Ploiești (ni. A), 
Universitatea — Medicina (m. B).

POPICE : arena Voința, de la 
ora 16: Voința — Voința Cluj 
(f. A) ; arena Constructorul, de la 
ora 16: Laromet — Rapid (f. A).

M1INE
BASCHET : sala Floreasca, de 

la ora 8 : Politehnica II — Poli
tehnica Brașov (f. B), Politehnica 
— Voința Brașov (f. A), Steaua — 
Dinamo (m. A), Rapid — Mure
șul (f. A); sala Arhitectura, de a 
ora 10.30: Arhitectura — Olimpia 
(i'. B); sala Progpesul, de la ora 9: 
l.E.F.S. II — Politehnica lași 
(m. B), Progresul — Farul (rn. 
B), Progresul — Crișul (f. A): 
sala Constructorul, de la ora 10: 
Constructorul — A.S.A. Cluj (f. 
A), Academia militară — Univer
sitatea București (m. B), meciuri 
în cadrul campionatelor divizio
nare.

VOLEI : sala Giulești, de la ora 
9 : Flacăra Roșie — Sănătatea 
Tîrgovlște (f. B), Rapid — C.P.B. 
(f. A); sala Dinamo, de la ora 9 : 
Viitorul — Politehnica Galați (f. 
B), Universitatea — Universitatea 
Craiova (f. B), Spartac — Poli
tehnica Brașov (f. B); sala Con
structorul, de la ora 8 : A.S E. — 
Universitatea Iași (f. B), Con
structorul — Voința Constanța 
(f. B).

POPICE : arena Giulești, de ?.a 
ora 8 : Rapid — Voința (m. A).

In plinul de acțiune In ve
dere» J.O. din 1972 & fost sta
bilit un Iot feminin larg cu- 
prinzind 26 de jucătoare. La 
prima vedere acest lot este 
fără reproș ta privința para
metrilor : media 
19,6 ani (jucătoare 
16.2 ani (jucătoare 
tivă) ; media de 
1,73 m. Și, totuși.
selecție a fost contestat de re
alitate. După un an, doar 8 
din cele 26 de voleibaliste au 
mai rămas in evidență, cele
lalte fiind considerate NECO-

de vîrstă 
consacrate), 
de perspee- 
lnălțime — 
criteriul de

CAILE
UNEI SPECTACULOASE 
RETROGRADĂRI
efectuării 

care

ce ne o-
în materie de pro-

iluzoriu, 
desfășurarea cam-

depășind — unele 
— această medie).

privința calităților 
situația este la fel

cu

fi
de 

fete 
fln- 
tre-

suficientă doar 
acestor condiții 
selecției ? Desi- 
tntrucit loturile 
ne oferă posi-

RESPUNZATOARE. De ce ? 
Pentru că in selecție s-x e- 
mis un lucru esențial : va
loarea. Tocmai ce trebuia pen
tru a putea trece un „hop* 
dificil cum este calificarea, 
prin mondiale, la J.O. S-a ig
norat faptul că valoarea, no 
datele statistice (lipsite de 
sens, în cazul nostru), ne poa
te asigura un loc intre olim
pici. PARAMETRII DE CARE 
VORBEAM LA ÎNCEPUT 
POT SPRIJINI CREȘTEREA 
VALORICA, DAR NU SE POT 
SUBSTITUI VALORII. Iată de 
ce cred că noile concepții des
pre selecție (concepții supra- 
evaluind orbește ta
lia și virstă) nu sint decit pe 
jumătate valabile. S-a făcut 
din aceste elemente (talie, 
virstă) UN SCOP ÎN SINE ți 
nu un mijloc de atingere a 
unui obiectiv de performantă.

Selecția numai 
fre a avut, de 
mări destul de 
plan psihologic, 
tinerele „dimensiuni 
corespunzătoare”, lipsite In 
bună măsură de aptitudini, 
s-au văzut dintr-o dată ti
tulare de nelnloeuit ta lo
tul național ți, neexistind 
vreo concurență, și-au ri
dicat mediocritatea la ran
gul de valoare, au ajuns 
vedete in sensul rău al eu- 
vintului derated astfel de 
la conduita sportivului de 
performantă. Exemplele 
sint binecunoscute, așa că 
ar fi inutil să irosim acest 
spațiu cu ele.

Preocuparea pentru creș*erea 
taliei — strins legată insă de 
valoare — este un element 
pozitiv și se bucură de aten
ție deosebită pe plan inter
național, in urma modificări
lor aduse in ultima vreme re
gulamentului (îndeosebi trece
rea mi inilor peste fileu la blo
caj).
vem 
bune 
clar
U.R.S.S. are 
țime de 176,2 cm (la 
medie de 23,6 ani), 
177,5 cm — 21,1 ani, R.P.D. 
Coreeană: 171,6 cm — 21,2ani, 
Polonia : 175,1 cm. — 25,4 ani.

după... ci- 
altfel, ur- 
grave pe 

etic, etc. :

Din datele pe care le a- 
ta legătură cu cele mal 
echipe feminine rezultă 
acest lucru, 

o medie
Formația 
de inăl- 
o vîrstă 
Japonia :

DECEMBRIE
LUNA 

CADOURILOR
te

zilnic intre 
orele 10-20

SrS'l-WVS,

fcJSiyv'.N

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

— dulciuri
— băuturi
— jucării
— cosmetice
— ceasuri
— gablonzuri

(3 205)

confecții 
tricotaje 
lenjerie 
încălțăminte 
marochinărie 
articole de sport.

R.D.G. : 177,3 an — 23,1 ani, 
Cehoslovacia : 175,8 cm — 22,7 
ani, Bulgaria: 174,2 cm — 23,2 ani 
La turneul de Ia Constanța, 
echipa noastră feminină a co
respuns oarecum pa planul ci
fric (173,6—20,2). Rezultatele 
Ir.să s-au situat sub nivelul 
așteptat. De aceea, cred că 
in selecția pentru lotul repre
zentativ nu trebuie să ne 
cramponăm neapărat de aceste 
cifre (atunci tind prin ele în
sele nu spun nimic) in detri
mentul valorii.

De pildă, co- 
reencele au o ju
cătoare de bază in 
căpitan» Kim Sin 
Bot, deși aceasta 
nu are decît 1,65 
m (23 ani), in 
schimb ARE O 
SĂRITURA SPE
CIFICA ÎN ÎNĂL
ȚIME DE 1,05 
tn (!). Un alt e- 
xemplu asemănă

tor ar fi jucătoarea Kristin 
Schrade (R.D.G.), iar la noi a 
fost Sonia Colceru.

Pentru a râmîne tot în sfe
ra selecției in loturile națio
nale. am aduce ajci_ exemplul 
tehnicienilor 
principal ai 
Berlin.

Antrenorul 
ționat 6 jucătoare tinere, eu 
CALITĂȚI ii cu o talie de 
peste 1.85 
rifică in 
puternice și dintre 
propune pini in mai 1970 să 
titularizeze două.
nea. un experiment 
se face la clubul 
unde au fost aduse 
țara tinere cu talie 
zătoare (1.7S-1.85 
TITUDINI pentru volei, 
virstă de 14—16 ani.

în cadrul clubului li se 
sigură un program special 
pregătire, cazare și masă, des- 
fășurind acolo și activitatea 
școlară (urmind cursurile u- 
nei școli speciale). Asemenea 
metode de selecție și pregă
tire mi se par demne de luat 
ta seamă.

din R.D.G. și in 
clubului Dynamo

Einert a selec-

m. pe care le ve- 
numeroase turnee 

care iși

De aseme- 
tateresant 

Dynamo, 
din toată 
corespun- 

m) și AP- 
în

a-
de

Gh. CONSTANTINESCU
antrenor emerit

VAȚI GINDIT LA PRIETENII PATINAJULUI?
• Printre iubitorii de patinaj din Miercurea 
gheață se va mări •! Cine se îngrijește de

Ciuc • Suprafața de 

copii? • Concursuri,

da ! Echipament, ba !
De la Tușnad-Băi am ple

cat spre Miercurea Ciuc, oraș 
cu o veche tradiție în sportul 
patinelor. ACI SE LUCREA
ZĂ LA RIDICAREA UNUI 
PATINOAR ARTIFICIAL A- 
COPERIT, care va fi dotat cu 
cele mai moderne instalații.

Marea sală este amplasată 
pe locul fostului complex 
sportiv Avîntul, ocupind și o 
parte din pista de viteză — 
singura de dimensiuni olim
pice de pînă acum, din țara 
noastră. Cel mai important 
teren de activitate al viteziș- 
tilor fiind înghițit de marea 
construcție (CARE VA FI 
DATA IN FOLOSINȚĂ IN 
TOAMNA ANULUI 1970), se 
pune întrebarea : unde se vor 
desfășura, pînă atunci, în con
diții corespunzătoare con
cursurile și antrenamentele 
sportivilor din Ciuc ? Ce li se 
oferă, in schimb, iubitorilor 
de patinaj și hochei din loca
litate 7

Se pare că centrul de greu
tate al activităților pe gheață 
se va deplasa pe terenurile de 
la Minerul, pe cele ale asocia
ției Voința, ale Școlii de la 
Șumulea și la complexul spor
tiv al Liceului.

Toate aceste terenuri urmind 
A FI TRANSFORMATE IN 
PATINOARE NATURALE. In 
plus, SPORTIVII DE PER
FORMANȚĂ ȘI SIMPLII IU
BITORI AI PATINAJULUI 
VOR BENEFICIA DE PATI
NOARUL DIN CENTRUL O- 
RAȘULUI ȘI DE CELE DOUA 
PISTE DE VITEZA — de 300 

amenajate 
o va per~

m — care vor fi 
imediat ce timpul 
mite.

UN PROGRAM 
PENTRU COPII

BOGAT

— Știm că tineretul din 
orașul dv. este îndrăgostit 
de gheață. Ce îi oferiți în

MOTIVĂRI
se cer mult»Unui antrenor i 

calități, dar pe una o consider 
principală: luciditatea de a 
interpreta just ?i obiectiv re
zultatele otțmuie de sportivii 
pregătiți de el. In felul acesta 
ca putea, in consecință, să 
remedieze cdevăratele lipsuri 
și să perfecționeze ce este bun. 
De aceea tn-a mirat cind, după 
primul joc disputat de repre
zentativa noastră feminină de 
handbal in R.F.G., antrenorul 
echipei, V. Gogiitan, a motivat 
că printre cauzele infringerii 
au fost curățen-.a parchetului, 
lumina și arbitrajul .curios”. 
Se poate, dar cum explici ci 
la pauză echips noastră con
ducea, cind se țtie că surpn- 
zele te influențează la începu
tul jocului, apoi te acomodezi 
sau nu. La fel de curioase «tn 
găsit motivările infrir.genlcr 
selecționatei de junioa'e in 
R.D.G., prin culoarea gslbe-.ă 
a parchetului, a ming-.i vrpsitâ 
in negru și clb si s derutei 
portărițelor prtn faptul că por
țile erau hașurate 
alb(!2). Nu cunosc motivările 
eșecurilor echipei de tineret «n 
turneul din U.RS.S. ~ 
fi fașstul ei s-au i 
echipe de club șt nu cu selec
ționate ?

Să lisăm glumele. Czren-.e'.e 
echipei de senioare și de tine
ret s-au văzut foarte clar la 
șocurile disputate in timeil 
din .Cupa Csrpațf de la Cluj.

Ambelor echipe le-an lips.t 
conducătorii de joc, in adevă
ratul sens tactic, care să știe 
să aplice, la momentele opor
tune, cele mai bune soluții. 
Din acest motiv nu s-au ex
ploatat calitățile jucătoarelor 
de la 9 m, nici ale pivoțiior. 
una din armele de bază, atunci 
cind ai asemenea jucătoare și 
noi le avem.

La lotul de senioare a jucat, 
pe post de conducător. Tanța 
llie care este o foarte bună 
executantă pe post de inter, 
dar care in acest rol a fost o 
simplă „pasatoare" de mingi. 
Știu ci in acest post au jucat 
și au dat rezultate bune A. 
Șramko și cu perspective E. 
Neghină. De ce nu au fost ele 
pregătite pe acest post, nu știu. 
La lotul de tineret situația se 
repetă cu Popa Maria și nu 
este prezentă Papa Steliana 
care, in jocurile disputate in 
vară, a arătat calități deose
bite. Bănuiesc că aceste roluri 
din echipă nu sînt clare in con
cepția celor doi antrenori —

cu refu-

Poate va 
uitat c>

V. Gosiltan și E. Barta, prin 
specificul calităților cerute și 
aportul indirect, ei preferind 
jucătoare care „trag tare la 
poartă". Din păcate rar găsim 
in realitate jucători care să 
tragă tare cu brațul dar și cu 
inteligența !

A doua carență, la fel de 
clară și de importantă, a fost 
aplicarea defectuoasă a apără
rii 4:2. Nefiind pregătite pre
cis mișcarea jucătoarelor și 
sarcinile fiecărui post, precum 
șt tehnica de bază, s-au obser
vat dese confuzii ivite in joc 
și ezitări de care profitau, mar- 
cind goluri, echipele adverse. 
Apărarea este o problemă de 
organizare și disciplină tactică 
si aceste două trăsături de bază 
!e-au lipsit echipelor noastre 
pentru că nu au fost pregătite 
in ccest sens.

Cu toate că cele trei repre
zentative — de junioare, tine
ret, senioare — in turneele 
făcute recent in străinătate 
s-cu ir.tom cu infringed, nu gă
sesc că trebuie să disperăm. 
Hz-.d^c'-ul feminin are ele
mentul uman necesar de bund 
cs&tate, tinăr ți de perspec
tivă. Ce lipsește este claritatea 
:n precât:~ea echipelor ți mul- 
tâ. —u'.tă luciditate și obiecti
vitate i« analiza rezvltetelor. 
Aces'ea se cer nu numai an- 
treaonlor responsabili ci. deo
potrivă. si conducerii federației 
de he<db<iZ.

0. POFESCU-COUBAȘI

a-această iarnă ? ne-am 
dresat cu această întrebare 
tovarășului Andrei Ioano
vici, metodist la C.J.F.F.S. 
Harghita.

— Concursuri și concursuri... 
a sunat răspunsul. Vom avea 
o serie întreagă de competiții, 
începînd cu copiii de clasa I 
pînă la cei de vîrstă juniora
tului. Dintr-un punct de ve
dere, consider că programul 
nostru este destul de încăr
cat și este posibil ca el să 
nu poată fi realizat în întregi
me.

— De ce ?
1

— In primul rînd, continuă 
tov. Ioanovici, sîntem încă la 
discreția vremii. O iarnă mai 
caldă ne-ar frîna serios acti
vitatea. Apoi, NU SÎNT MA
TERIALE DE CONCURS 
IN NUMĂR SUFICIENT ȘI 
DE CALITATE CORESPUN
ZĂTOARE, iar numărul de 
antrenori și instructori volun
tari nu satisface necesitățile.

— Tocmai voiam să a- 
bordăm problema atragerii 
tinerilor și copiilor în pa
tinaj. Cine îi învață să pa
tineze corect ?

— Din păcate, așa cum spu
neam, insuficiența cadrelor de 
instructori face ca foarte mulți 
copii să învețe tehnica pati
najului la întîmplare. 
ta frînează talentul 
ral al multora dintre 
cînd la deprinderi 
La ora actuală avem doar doi 
antrenori calificați : Eva Ra- 
kosi la artistic și Andrei Mol
nar la viteză. Nu este totuși 
o lipsă imposibil de remediat

Vom organiza cursuri de In
structori voluntari, pentru a 
asigura cadrele pedagogica 
cu pregătire necesare în pa
tinaj. Cît privește materiale
le sportive...

Am căutat să ne convin
gem de valabilitatea celor a- 
flate din discuția de mai sus, 
în privința situației mai puțin 
îmbucurătoare a dotării cu 
materialele necesare practică
rii patinajului de concurs sau 
cel de agrement. Pentru a- 
ceasta am făcut o vizită la 
magazinul „Turistul" din cen
trul orașului. Aflăm de la 
vînzătoarea Rozalia Both că 
din magazin lipsesc ghete și 
patine de „artistic" pentru co
pii de 6—7 ani — deci cele 
mai solicitate — precum și 
patinele de hochei nr. 40—43. 
Lipsesc, de asemenea: pulo
verele, bluzele de vînt din re- 
lon, treninguri, ca și alte arti
cole strict necesare activității 
sportive de iarnă.

— Credeți că, mai tlrziu, vor 
veni ?

— Noi am comandat de 
mult și așteptăm, ne răspunde 
interlocutoarea cu o undă de 
îndoială în glas. Sîntem la 
mina depozitului...

Aceas- 
natu- 

ei, du- 
greșite,

Oare unitățile de producția 
nu pot satisface cantitățile ce
rute, sau — dacă ele există — 
pentru ce nu sînt livrate con
sumatorilor ?

Iată o întrebare pe care 
n-am mai adresat-o nimănui 
în Miercurea Ciuc, fiindcă 
problema se cere rezolvată în 
alte sectoare. Este, de altfel, 
o temă pe care o vom relua în 
coloanele ziarului nostru.

I

Tr. IOANIȚESCU

3500 Dt STUDINJI
(Urmare din pag. 1)

ne sportive cu larg caracter 
aplicativ.

CARE 
alese

de estradă al Casei de cul
tură a studenților va efec
tua un mare „turneu al va
canței". Cu acest prilej VA 
FACE POPAS ÎN TOATE 
TABERELE S U S T I N I N D 
PROGRAME ARTISTICE și, 
mai mult, oferind... microfo
nul celor ce se vor încume
ta să apară pe scenă în pos
tura mai puțin obișnuită de 
soliști de muzică ușoară. Poa
te, cine știe de unde sare 
iepurele !...

41 TABERE REZERVATE 
VACANȚEI STUDENȚILOR

Evident că în contextul vie
ții de tabără vor fi prezente 
si alte activități, DIFERITE 
JOCURI DE CABANĂ, EX
CURSII ÎN PERIMETRUL 
STAȚIUNILOR IN 
S-A FĂCUT POPAS,
cu predilecție dintre acelea 
care oferă posibilități de
practicare nu numai a schiu
lui, ci și patinajului, alpi
nismului, săniușului și chiar 
bobului.

De subliniat faptul că sta
țiunilor de pe valea Prahovei 
— într-un fel consacrate că 
gazde 
țești, 
li se 
cîteva 
(Govora, Călimănești și 
ciulata), precum și altele din 
zona centrală a țării, de pe 
versantul vestic al Carpați- 
lor — Lacul Roșu și Borsec.

In aceste tabere alpine, 
44 LA NUMĂR, VOR FI 
CUPRINȘI APROAPE 
3 500 DE STUDENȚI, după 
o planificare echitabilă, 
care a căutat să ofere pri
lejul de a se bucura de 
ele reprezentanții TUTU
ROR centrelor universi
tare.

ale taberelor studen- 
Bușteni și Predeal — 

alătură, anul acesta, 
de pe valea Oltului 

Ca

„TURNEUL VACANȚEI" ÎN
TREPRINS DE ANSAMBLUL 
DE 
DE

ESTRADĂ AL CASEI 
CULTURĂ A STUDEN

ȚILOR

surpriză pentru particl-

REVELIONUL 
STUDENȚESC 1970

Cit privește „Revelionul 
studențesc 1970“, Biroul de 
turism pentru tineret a în
cheiat o serie de contracte 
cu diverse stațiuni și cabane 
de munte. Nu încape nici o 
îndoială că din programul \ 
Revelionului nu vor lipsi nici ■/ 
unele acțiuni cu caracter 
sportiv — de pildă CARA
VANE PE SCHI,' CON
CURSURI DISTRACTIVE DE 
SĂNIUȘ ș.a. Sînt vizate în 
direct cabanele Gîrbova, Pi- 
rîul Rece, Poiana Neamțului, 
Gîtui Berbecului precum și 
stațiunile Predeal, Govora, 
Călimănești-Căciulata și Iz
vorul Mureșului. —

EXCURSII 
PESTE HOTARE

O
panții la tabere i ansamblul

AUTOMOBILISM Șl CARTING
Automobil Clubul Român. 

In colaborare cu Școala de 
șoferi amatori București, or
ganizează duminică în Capi
tală o demonstrație de înde- 
minare automobilistică, la 
care iși vor da concursul e- 
levi ai școlii de șoferi, con
ducători amatori și piloți 
fruntași cu mașini speciale 
(Renault 8 Gordini). Demon
strația va avea loc între orele 
11 și 13, pe una din străzile 
din vecinătatea Consiliului 
Popular al Sectorului 8 (Banu 
Manta). în deschidere, este 
programată o întrecere de 
miniautomobilism rezervată 
tinerilor de la cercurile de

TOȚI CEI CARE DORESC

SA DEA SAU SA AFLE

AMĂNUNTE

carting 
culce” 
lor.

de la liceul „Ion Ne- 
$i Palatul Pionieri-

LOTO

în fine, o parte dintre 
studenți vor efectua ex
cursii peste hotare, la Bu
dapesta, Varșovia, Mosco
va și Leningrad, după 
cum studenți din Ungaria. 
Polonia și Uniunea Sovie
tică vor fi — de Revelion 
— oaspeții colegilor lor din 
România.

Așadar, în 
studențească 
bilități de a
plăcut (și mai util în același 
timp) zilele dinaintea bătă
liei pentru examene...

totul, o vacanță 
bogată în posi- 
petrece cît mai

PRONOSPORT
TRAGEKILE REVELIONU

LUI 1970
La concursul special Pronoex

pres al Revelionului din 1 Ianua
rie 1970 puteți ciștiga in număr 
NELIMITAT : Autoturisme DACIA 
1 300, DACIA 1 100, MOSKVICI 408 
cu 4 faruri și radio, SKODA 1 000 
M.B., TRABANT 601; excursii 
peste hotare : MEXIC — turneul 
final al Campionatului mondial 
de fotbal, Turul Austriei (Viena — 
Salzburg — Klagenfurt — Graz) 
de circa 8 zile, Belgrad — Buda
pesta — Sofia circa 14 zile și nu
meroase premii în bani. Se ex
trag 33 de numere. Prețul bilete
lor 3, 6 și 15 lei.

La tragerea specială Loto a Re
velionului din 2 ianuarie 1970 pu
teți ciștiga în număr NELIMITAT: 
Autoturisme DACIA 1300, DACIA 
1 100. MOSKVICI 408 cu 4 faruri 
și radio, SKODA 1 000 M.B., TRA
BANT 601; excursii peste hotare: 
JAPONIA cu vizitarea Expo „70", 
Italia (București — Belgrad — 
Zagreb — Veneția — Parma — 
Milano — Verona — Padova — 
Triest — Kesthely — Budapesta —

București) de circa 15 zile, Turul 
Bulgariei circa 5* zile șl NISIPU
RILE DE AUR circa 12 zile și 
numeroase premii în bani. Se 
extrag 36 de numere. Prețul bile
telor 2, 5 și 15 lei.

Biletele 
miercuri ,_____ __
pentru Pronoexpres și vineri 26 
decembrie 1969 — pentru Lot<>. 
ultima ZI pentru procurarea bi
letelor este miercuri 31 decembrie 
1969 pentru ambele trageri ale Re
velionului.

sș pun in vtnzara
24 decembrie 1969 —

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 19 DECEMBRIE 1963 :
EXTRAGEREA I : 23 19 86 24 63

16 46 53 20 70 35 10
Fond de premii :
EXTRAGEREA A54
Fond
Plata 

tragere 
pitală : 
pînă la 
vineie : 
pînă la

517 446
II-A •
283 547

lei.
75 2 83

de premii : 
premiilor pentru 
se va face astfel :_
de la 27 decembrie 1969 
2 februarie 1970. în pro- 
de la 31 decembrie 
2 februarie 1970.

lei. 
această 
In Ca-

MOARTEA MISTERIOASA A LUI MARTIN CAPLAN

la telefon 12.44.16 sau 14.60.60

de John B. Priestley

sînt invitați să $e adreseze

IN LEGĂTURĂ CU

prezentat de TEATRUL BULANDRA

în SALA STUDIO (Grădina Icoanei)

unde se vînd bilete pentru spectacolul

PERICULOS ri MHM
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Moment ilustrativ pentru stilul fotbalului bulgar: o fazi dintr-un recent meci de campionat

TUR DE ORIZONT LA SFlRȘITUL SEZONULUI DE TOAMNĂ

APOGEUL ȘI PRĂBUȘIREA CAMPIONILOR

CONSTELAȚIA MEXICANĂ

6. BULGARIA: a treia oară consecutiv
in turneul final al C.M.

• STARTUL BUN DIN PRELIMINARII SI... DUSUL 
DE LA VARȘOVIA © 11 JUCĂTORI DIN 6 ECHIPE 
Șl TOTUȘI O FORMAȚIE OMOGENĂ • O APĂ- 
RARE FERMĂ SI UN ATAC FĂRĂ ARIPI (LA PRO
PRIU Șl FIGURAT) • UN SERIOS PROGRAM DE 

PREGĂTIRE PENTRU MEXIC

m r.zind, în meciul deci-
s.v de '.a 7 decembrie, echi
pa Luxemburgului, reprezen
ta: .va Bulgariei a ocupat 
p- — ui loc în grupa a VUI-a, 
ea’.ificindu-se, astfel, pentru 
a treia oară consecutiv în 
turneul final al campionatu
lui mondial de fotbal. Suc
cesul reprezentativei bulgare 
este consecința progresului 
evident înregistrat de fotba
lul din această țară în ulti
mul deceniu și concretizat în 
numeroase rezultate de pres
tigiu obținute pe plan inter
național.

Participarea Bulgariei la 
diferitele ediții ale campio
natului mondial a reflectat 
fidel stadiul de dezvoltare a 
jocului cu balonul rotund 
din ,.țara trandafirilor". Primul 
start are loc în anul 1934, 
cînd echipa bulgară nu a 
constituit un obstacol serios 
pentru puternicele reprezen

tative ale Austriei și Unga- 
Criei, cărora le-a cedat la sco

ruri categorice. La a V-a 
ediție, din 1954, Bulgaria joa
că în grupă cu România și 
Cehoslovacia. Ne aflăm în 
perioada maturizării fotbalu
lui bulgar și a primilor pași 
pe calea progresului. Este, 
însă, abia începutul, și re
zultatele se mențin încă ne
gative : cu România 1—3 la 
București și 1—2 la Sofia ; 
cu Cehoslovacia 1—2 la So
fia și 0—0 la Bratislava.

A cincea participare a na
ționalei bulgare la C.M. (edi
ția din 1962) se soldează eu 
primul ei mare succes. în 
preliminarii, Franța și Bul
garia cîștigă, fără dificultate, 
meciurile lor cu Finlanda. 
La Paris, francezii se impun

NEPREZENTAREA JUNIORILOR DUCE 
LA SUSPENDAREA ECHIPEI DE SENIORI

Comisia centrală de compe
tiții și disciplină a Federației 
române de fotbal, in ultima sa 
ședinfă a reanaljzat cauzele 
nedisputării meciului Nicolina 
Iași — Fulgerul Dorohoi, din 
eampionatul republican al ju
niorilor șl școlarilor. Comisia 
a găsit ca neîntemeiate moti
vele invocate de echipa Fulge
rul Dorohoi și, în consecință, 

cu 3—0, iar la Sofia fotba
liștii bulgari au învins cu 1—0 
(în min. 90 prin Iliev). întîl- 
nirea decisivă de pe stadio
nul „San Siro" din Milano, 
revine Bulgariei cu scorul de 
1—0, golul fiind opera lui 
Iakimov. Bulgaria se califi
că, deci, pentru prima oară 
în turneul final al Cupei 
Jules Rimet, dar va ocupa 
ultimul loc în grupa sa, fiind 
întrecută de Argentina cu 
0—1, de Ungaria cu 1—6 (3 
goluri Albert), și terminînd 
la egalitate (0—0) cu Anglia. 
Dramatice au fost pentru re
prezentativa Bulgariei și pre
liminariile ediției a VIII-a 
a C.M. Pe teren propriu, vic
torii eu 4—0 și 3—0 asupra 
Israelului și, respectiv. Bel
giei, victorie cu 2—1 la Tel 
Aviv și grea înfrîngere (0—5) 
la Bruxelles. Din nou, meci 
pe teren neutru, de data a- 
ceasta Ia Florența. Este anul 
de aur al lui Asparuhov, 
care în decurs de un minut, 
înscrie două goluri belgieni
lor. Scor final : 2—1. Bulga
ria este din nou finalistă, 
dar în Anglia are. în grupă, 
formații puternice (Brazilia, 
Ungaria și Fortugalia), în 
fața cărora pierde, respect;-.- 
cu 0—2, 1—3, 0—3.

în preliminariile actualei 
ediții a CM., Bulgaria a 
avut ca adversare formațiile 
Olandei, Poloniei și Luxem
burgului. Selecționata B ulga- 
riei a susținut primele trei 
întîlniri pe teren propriu, 
înregistrînd tot atitea victo
rii, dintre care cea mai di
ficilă cu... Luxemburgul. în- 
fringerea suferită la Varșo
via, cu Polonia (0—3) a fost 
urmată de măsuri urgente 

a hotărit ca meciul respectiv 
să fie omologat eu rezultatul 
de 3—0 in favoarea formației 
Nicolina Iași. De asemenea, 
conform regulamentului, echi
pa de seniori Fulgerul Dorohoi, 
participantă in campionatul di
viziei C, a fost sancționată cu 
suspendarea pe un meci oficial 
in organizare pe teren propriu. 

în vederea ultimei confrun
tări cu Luxemburgul. Fără 
să strălucească in această 
întîlnire/ reprezentativa Bul
gariei a reușit, totuși, să-și 
adjudece victoria (3—1) care 
i-a deschis drumul spre 
Mexic.

Deși alcătuită din jucători 
provenind din 6 echipe, re
prezentativa Bulgariei pre
zintă, totuși, o formație omo-

GRUPA a VUI-a
Olanda — Luxemburg 2—0 : 

BULGARIA — Olanda 2—0 ; 
Olanda — Luxemburg 4—0 ; 
Polonia — Luxemburg 8—1 : 
BULGARIA — Luxemburg 
2—1 ; Olanda — Polonia 
1—0 ; BULGARIA — Polo
nia 4—1 ; Polonia — Olanda 

Polonia — BULGARIA 
Luxemburg — Polonia 

Olanda — BULGA- 
1—1 ; Luxemburg —

2—1 ;
3—0 ;
1—5 :
RIA
BULGARIA 1—3.

CLASAMENT
1
2
2

1. Bulgaria
2. Polonia
3. Olanda
4. Luxem

burg

7
8
5

9
8
7

12—
19—

4—24

6
6
6

4
4
3

1 
0
1

0606 0

genă, bine sudată, întrueît 
In ultimii ani a suferit pu
ține modificări. îmbunătăți
rea tehnicii individuale a 
jucătorilor aqsermis celor ce 
operează în centrul terenu
lui să stăpînească bine a- 
ceastă parte a cimpului de 
joe și să inițieze frecvent 
atacuri. Apărarea a consti
tuit compartimentul cel mai 
bun al echipei. Exceptînd 
meciul de la Varșovia (cu 
Polcn.a). reprezentativa Bui- 
țartei a primit puține go
luri In ultimii anL Linia de 
atac — In ciuda prezer.-ei 
exeelen’ilcr Asparuhov, B->- 
nev și Iakunov — a dat mai 
mult de lucru antrenorilor, 
în lipsa unor extreme de 
valoare, s-au utilizat. în a- 
eeste posturi, înaintași cen
trali, dar fără rezultat Iată 
de ce majoritatea golurilor 
înscrise în ultimii ani de 
naționala Bulgariei sînt ope
ra jucătorilcr ce evoluează 
pe posturile de atacanți cen
trali.

în altă ordine de idei, 
reprezentativa Bulgariei con
tinuă să fie deficitară la ca
pitolul surpriză. Jucătorii or
ganizează lent acțiunile de 
atac, țin excesiv mingea, 
unii componenți dovedesc o 
slabă eficacitate. Asupra a- 
cestor lipsuri va fi concen
trată atenția antrenorilor în 
perioada pregătirilor pentru 
Mexic.

Problema pregătirilor a 

constituit, de altfel, obiec
tul unei minuțioase dezba
teri în ultima plenară a fe
derației de specialitate. 
Aceasta a trasat unui grup 
de lucru, alcătuit din spe
cialiști, tehnicieni, psihologi, 
colaboratori științifici și me
dici, sarcina de a întocmi 
planul de pregătire a fotba
liștilor, folosind experiența 
jocurilor olimpice din Me
xic. Problema aclimatizării 
fiind foarte importantă, se- 
lecționabilii vor petrece, pro
babil, o bună bucată din 
timp la baza sportivă de 
mare altitudine Belmeken 
din munții Rodopi.

în ce privește desfășura
rea campionatului republi
can, după toate probabilită
țile. acesta va fi întrerupt 
după 9 sau 10 etape din re- I 
tur.

Iată numele fotbaliștilor 
bulgari care an evoluat in ! 
preliminariile actualului cam
pionat mondial : portari — 
Sinieonov (J.S.K. Slavia — 
33 ani, 24 selecționări in na
ționala „A"). Filipov (fun
daș — 23), Șalamanov (JS.K. 
Slavia — 28. 23). Peșcv
(Levski-SparUk — 27. 36).
Ivkov (Levski-Spariak — 23.
2),  Gaganelov (Ț.S.KA. — 
28, 36), Abadjov (Leiski-Spar- 
tak — 21. 3). mijlocași — 
Penev (Ț-S-K-A. — 24. TD. 
Iakimov (ȚÂK.A------24. sn
T. Kolev SUvia —
37. 5). înaintași — Demead- 
jîer (Trakia — 28. 28). Boaev 
(Lokonotiv Hovdiv — 33. 
18L Asparuhov (Levski-Spir- 
tak —2C. 41). Jetor (TAKA 
— 35. ÎS). K«Hk»v (Lersfcf- 
Spartak — JL 15). Paper 
(Trakia — 25. 11). Mitkar
(Levski-Spanak — 24, 7).Ka- I 
ter fJAJC SUria — 24. î>, 
A. MifeaOar (LSJL Slavia — . 
24. 2L Marashiev (TFKA — 
n. u.

A-'-v:-. : »vrfa= și
'.uci Azvear*.

To-a HUSTOVSECVENȚE
• Deși eamp;ocatul s-a în

cheiat de crtuă săpUmini, 
^șepcile rocii* cootiEuă antre
namente! e Din nefe.- re. an
trenorul lcr principal 1 psește. 
■St. Cirjen, atit de încercat In 
această toamnă, se află din 
nou în spitaL în această situa
ție, ședințele de antrenament 
se desfășoară sub bagheta -se
cundului*, St.’rhi Awt».

• Paralel cu antrenamen-

Lupta pentru cuhnile fetbahXn 
este prea epuizanta ea să peti 
relua urcușul an de an. Ku șvu 
ie ce teu visa te aunta, eted 
tr.a gtedesc la această ascens.u- 
ne pe viiturile fc-tSiluluu la 
z.-f:.-.~s.-.-s r.e. -at a ’...
Tenting ș: Hillary care au cuce
rit. pn.Ttu. Everesrul. dar care 
nu s-au na: reinton țticicda-* 
acolo sus. jr.de au rămas dear 
citeva minute. Am văzut pe 
Manchester United, care a urcat 
sus de tot. ca tn anul următor 
să se prăbușească »!r.ă la pozi
ția 11 te campionatul Ang'de:, 
Iar te prezer.t să Ee pc locul 
11__ Am cut despre F.C. Num
bers care, d:n campion In liga I. 
a ajuns. Ia anul următor. In 
uga a II-a... Am urmărit pe 
XLian !n performanța ei supre
mă ptnă la titlul de cea mal 
bună echipă din lume, ea la o 
luaă să înregistreze eșecuri după 
eșecuri. Să Ee oare implacabilă 
prăbușirea, după marea cucerire 
a unul titlu 7 Un antrenor teii 
spunea. In vară, că tributul unul 
campionat se plătește implacabil, 
ca un destin... Un pic de ade
văr este, desigur, căci goana 
după un campionat, sau perfor
manța In Cupa campionilor eu
ropeni hdue o mare uzură. 
FARA VALORI 51. MAI .ALES, 
FĂRĂ REZERVE CARE SA LE 
poata înlocui într-ade- 
var, scadența poliței Cîș- 
T7GARII TITLULUI ESTE IMI
NENTA__

Dar, oare, putem aeeepta re
semnați această stare de lucruri, 
tară nici o împotrivire 1 Nu 
cumva metoda : -Laisser tai re. 
iaisser passer" adoptată și in 
fotbal uneori, este depășită pen
tru că azi există mijloace sufi
ciente pentru a opri degringo
lada campionilor 7

PE PISCURI,
NU SE STA MULT 7

Acestea ne-au fost glndurile 
dnd am luat cunoștință de eșecu
rile campioanei noastre. U.T.A. 
Au existat simptome. ce păcat 
Insă că n-au fost luate In sea
mă la timp. La i octombrie, echi
pa noastră campioană a fost 
eliminau din competiția euro
peană. Iar din textili cronicii 
respective puteam descifra cite- 
va simptome elocvente : „.. ACO
LO. IN TEREN SE PETRECEA 
O TRAGICOMEDIE LA CARE 
JUCĂTORII ECHIPEI NOASTRE 
CAMPIOANE PRIVEAU PUR SI 
SIMPLU. CA NIȘTE SPECTA
TORI DETAȘAȚI DE PROPRIUL 
ROL. Nimeni nu gindea. nimeni 
n-a Intervenit pentru a dărui 
un dram de înțelepciune.. .* 
Deci, o stare de vid mintal șl 
afectiv comună stărilor subnor» 
male st care trebuia să alarmeze. 
Fusese. Insă, doar o stare de 
moment, declanșată de niscaiva 
factori externi jocului, sau o 
stare consecutivă unor acumu
lări nocive In sistemul neuro- 
endoerin ?

Ar.aZtL-.d pregătirile echipei 
U.T.A.. reluate după o lună 
de la cucerirea titlului de 
■>~r-ar.ă antrenorul emerit 
C. Bra-n-Bcgdan remarca ur- 
mă-oare e : .Antrenamentele
s* desfășoară conform pla- 
■ iticărU. LIPSEȘTE INSA 
LUCRUL CEL MAI IM PC R- 
T A NT : TERENUL DE AN
TRENAMENT. «au cel puțin 
un teren viran, antrenamen
tele e/ectu!n<!u-*e pe porțiuni 
miel, intre pomi (stațiunea 
batMari Men ea sa — nn.).
E»ie • mare rrrșealt e* me- 
tfienl in ve află permanent 
ew eehipa !n cantonament, 
vecsd pentru control o sin* 
r«**â datu Ore'.e de munri 
pra^tleA. efectuata de antre- 
r-r: r* Re rhard*.
a .nf ’_a 11 sau pfnâ la lt 
sa*edx!nar.

Dt a M-Â BEZ15TAT C.TJU 1
Pataaa U ne înehipulm ei 

pr-e«: alu: achpc a ride.-, a a ri- 
•as tr-art st c* se putea pleca. 
a«-feu la reluarea ca mp4, oca* g- 
lu:. ma: depa.-.e T Dupi efortul 
'i?_*. f ' - - -x
e» pecrtru cc-.neroa titlului de 
ea-zoac-i. era de Mteptat U 

consecințe, mai ales In 
Ăstemui nerv o*, o uzuri car© 
treboia (nZituraU. Vaeanța de o 
’.uri tadepârta oarecum urmeleCLUJENE
tele^ Nețu (anul VI medicină 
generală), Mustătea și Oprea 
(anul V științe economice) se 
pregătesc intens pentru ultima 
sesiune de examene. Toți sint 
animați de un singur gînd : 
să treacă cu,brio și peste acest 
ultim hop. Deși în 1970 vor 
termina cursurile universita
re, nici unul nu intenționează 
să plece de la „IJ“. 

oboselii, dar ANTRENAMENTUL 
TREBUIA SA REPUNĂ IN FUNC
ȚIE POTENȚIALEI. OPTIM. Lu
crurile s-au luat prea ușor.

Iată dteva dovezi.
.Etapa I — 17—a iunie — va 

fî pentru pregătire fizică pură, 
cu accent pe rezistență și forță" 
— conspecta antrenorul In pia
nul său.

5-a plecat deci de Ia ideea că 
REFACEREA S-A REALIZAT TO
TAL IN LUNA DE CONCEDIU 
S! CA LA STADIUL PREGĂTI
RII. JUCĂTORII ERAU GATA 
DE A FI PUȘI ÎN FORMĂ IN 
SCURT TIMP. Aceasta o dove
dește și plecarea In turneul din 
Belgia (intre 5.VTI —12.VII) după 
o pregătire extrem de redusă și 
de Intensă.

Acolo insă s-au semnalat o 
serie de simptome ale nerestablli- 
rii potențialului normat

La - reluarea campionatului, 
ACESTE SIMPTOME AU CON
TINUAT. La 31 august. U.T.A. — 
Crișul 7—0 șl cronicarul .Spor
tului" scria : .Gazdele au atacat 
dezinvolt cu siguranță, cu plă
cerea de a construi. Era o mare 
diferență față de modul crispat 
cu care au abordat meciul cu 
Dinamo Bacău șl pe linia repri
zei a doua din meciul victorios 
cu Steaua*.

Cu alte cuvinte, o comportare 
discontinuă.

Și simptomele negative se ln- 
lănțuiesc treptat, persistent, DO
VEDIND CA AVEM O ETIOLO- 
GIE DE FOND.

La 17 septembrie, U.T.A. — 
Legia Varșovia 1—2.

Același cronicar scria :
.Jucătorii din Arad au evo

luat In continuare anchilozat: 
pasele nu se legau, purtătorul 
balonului nu era sprijinit 
prin demarcări rapide. . .* 
Simptomele de slăbiciune fi
zică erau evidente, iar re
zultatul oglindea fidel func
ționalitatea. Cronicarul se în
treba. pe bună dreptate, poa
te mal bănuitor ca antreno
rul : .Diferența netă din te

RINDURI CONSACRATE 

„SCHIMBULUI 11“
Acum, după ce prima echi

pă a țării a reușit o perfor
manță mult apreciată șl co
mentată, solicitind cea mai 
mare parte a... conului de lu
mină și de interes, aducerea 
pe ordinea de zi a problemelor 
garniturilor olimpice-tineret ni 
se pare o obligație firească.

La ce concluzii ne conduce 
noua existentă a acestor două 
loturi 7

în afara încredințării lor 
unui nou tandem de antrenori, 
Mărdărescu - Nutescu, tn tocul 
cuplului Schileru - Drăgușin, 
primii mo»tenindu-i pe secunzi 
în urma rezonantului fiasco din 
finala turneului balcanic, via
ța loturilor olimpice și de ti
neret prezintă citeva caracte
ristici demne de remarcat.

Este vorba, tn primul rind. 
de existența unui trunchi co
mun ambelor loturi, reprezentat 
de o serie de jucători tineri 
valoroși CARE AU ÎMBRĂCAT 
(SAU POT ÎMBRĂCĂ) TRI
COUL CELOR DOUA ECHI
PE : Oprea, Bădin. Poposiți, 
Dumitru, Tătaru, Neagu etc. 
(La sfirșitul sezonului de toam
nă. unii dintre ei au intrat șl 
in iederile echipei naționale. 
In fuaeție de randamentul pe 
care il vor da in perioada ur
mătoare. acești tineri vor fi 
cooptați In lotul pentru Mexle, 
sau vor rămine. in continuare, 
io lotul ‘otimpic-tineret). Com
ponența acestor loturi, ca și 
sarcinile de lucru... confuz 
asemănătoare, ne conduc la 
ideea eâ pini acum a fost, de 
fapt, vorba de aceeași unitate 
cu două firme diferite. Iată de 
ce ne vom permite să vorbim 
in aceste rinduri despre un 
singur lot, cel olimpic-tineret.

CE A REALIZAT 
ACEST LOT 1

Pe planul randamentului 
imediat (decisiv, din păcate, și 
in carul victoriilor și in cel al 
infringerilor). lotul olimpic-ti
neret are la activ două victorii 
și un meci nul, rezultate care 
atestă componența valoric bună 
a lotului.

întrebîndu-1 pe antrenorul 
Mărdărescu care este statutul 
de existență și de proiecte al 

ren. favorabilă oaspeților, s-a 
datorat sau nu formei de mo
ment a echipei campioane 7*

La 21 septembrie. Farul — 
U.T.A. 3—1 (S—0).

Citim In SPORTUL: i.în fața 
lmpetuoșilor constănțeni, fotba
liștii din Arad au fost ca NIȘTE 
ȘCOLARI TIMIZI care știu bine 
lecția, dar care se «BLOCHEAZĂ» 
EMOȚIONAL tocmai atunci cind 
trebuie să spună profesorului 
rezolvarea problemei". De astă- 
dată se remarcă un simptom 
clasic al stărilor anormale neu- 
ropslhice, acea crispare remar
cată deja la primul meci acasă; 
cu Dinamo Bacău. în plus, au 
intervenit șl accidentele specifice 
oboselii sau tensiunii nervoase. 
U.T.A. a abordat, deci, meciul 
de la Varșovia, In aceste condi
ții, in care SIMPTOMELE IN 
LOC SA SE REDUCĂ, SE AGRA
VAU dar ele nu constituiseră un 
mijloc de diagnostic pentru lua
rea unor măsuri de înlăturare.

Și atunci. In meciul cu Legia, 
de la varșovia, cînd a Intervenit 
un „stress", echipa s-a prăbușit; 
ca un bolnav Intr-o ultimă criză.

Putem afirma, pe bună 
dreptate, că metoda tradițio
nală a „așteptări!" ca o e- 
chlpă să iasă singură din 
criză era suverană la noi. ca 
șl la Benfica Lisabona. Man
chester United, F.C. NUrn- 
berg, F.C. Nantes, șl chiar 
A.C. Milan...

Sîntem convinși că de la pri
mele simptome trebuiau luate 
măsuri preventive de către an
trenori șl nu să se aștepta 
„criza". Există azi mijloace pen
tru a evita stările de supraîn- 
cordare, dar nu stnt bine folo
site. De aceea sperăm că exem
plul actualei campioane 6ă ducă 
la Introducerea unor metode 
moderne In pregătirea viitorilor 
campioni care, inevitabil; suferă 
„lovituri" mal mari declt o echi
pă din mijlocul, clasamentului.

prof. Nicolae PETRESCU 
antrenor federal

lotului, dînsul ne-a dat urmă
toarele răspunsuri t

1) încadrarea jucătorilor ti
neri, „care vin", in concepția 
de joc a echipei naționale. In 
ideea de a putea fi oricînd, la 
nevoie, promovați in prima 
echipă a țării.

2) Călirca tineretului in par
tide internaționale („obișnui- 
rea Iui cu tricoul tricolor" — 
exprimare sugestivă a antre
norului, pe care o transcriem).

3) Cristalizarea unui nucleu 
de formație olimpică in vede
rea abordării preliminariilor 
Olimpiadei de Ia Miinehen.

4) Formarea echipei de ti
neret care-ți va disputa șan
sele in viitorul turneu balca
nic.

Raportind realizările la pro
iecte, ne dăm seama, că in 
afara „punctului 1” (de fapt, 
cel mai important). îndeplinit 
în oarecare măsură prin trece
rea lui Dumitru și Neagu in 
vederea antrenorilor echipei 
naționale (să nu uităm, insă, 
că aici cele mai mari merite 
le au chiar Dumitru și Neagu, 
buni sau foarte buni in parti
dele de campionat), celelalte 
proiecte se află incă in faza 
de deziderate.

Astfel, cele trei jocuri Inter
naționale sint mai mult un 
simbol pentru intenția de acli
matizare a tineretului cu jocu
rile dificile eu echipe străine. 
Despre călire In întreceri in
ternaționale se poate vorbi a- 
tunci cind ai în picioare cel 
puțin 8—9 asemenea meciuri. 
Trei partide asigură, cel mult, 
completarea unei rubrici din 
agenda federației.

Crearea unui schelet de 
formație olimpică, ca și 
formarea echipei de tineret 
se vor realiza, după toate 
probabilitățile, in primă
vară.

Rămîne ca turneul de Iarnă, 
anunțat, la un moment dat, 
în Australia și reproicclat. «e 
pare, in alte zone geografice, 
să ajute la desemnarea — din 
lotul olimpic-tineret — a unor 
noi elemente susceptibile pen
tru voiajul mexican din maL

M. POPESCU

ATAC FRONTAL AL SEZONULUI

(Urmare din pag. 1)

tar altele existente, organizate 
de diferite departamente, vor 
fi efectiv sprijinite de activiști 
ai F.R.S.B. și ai comisiilor ju
dețene de specialitate : OLIM
PIADA DE IARNĂ A ELE
VILOR (U.T.C.), CAMPIONA
TUL ȘCOLILOR PROFESIO
NALE, CAMPIONATELE ȘCO
LILOR SPORTIVE, CAM
PIONATELE UNIVERSITARE, 
CUPA U.A.S.R., CUPA UNI
RII ȘI CUPA „16 FEBRUA
RIE" (U.G.S.R.), Cupa „ȘOI
MII BÎRSEI" și acțiunea tu- 
ristico-sportivă de iarnă pen
tru copii, intitulată „AVA
LANȘA", organizată de Con
siliul județean al organizației 
pionierilor Brașov, in colabo
rarea cu Inspectoratul școlar 
Brașov, și concursurile pentru 
obținerea insignei de schior 
„FULGUL DE ZĂPADĂ" pe 
trei grade (aur, argint și bronz) 
organizate de F.R.S.B. prin 
comisiile județene de schi.

O TABĂRĂ
PENTRU CEI MAI BUNI 

ELEVI SCHIORI
In vacanța de primăvară 

1970, F.R.S.B. va organiza 
o tabără centrală de pre
gătire, pentru cei mai buni 
elevi schiori, care să con
tribuie la ridicarea lor teh
nică. Elevii vor fi recrutați 
de la școlile sportive cu 
secții de schi și de la cele 
două licee cu clase de 
schi (Predeal și Sinaia) pe 
baza rezultatelor obținute in 
concursurile programate în 
această iarnă.

APROAPE 30 000 PERECHI 
SCHIURI ÎN CIRCUITUL 

COMERCIAL
în 1969, C.I.L. Reghin a li

vrat comerțului 13 000 perechi

DE SCHI!
schiuri, iar în 1970 se vor mai 
livra incă din primele zile 
ale anului, alte 16 000 perechi, 
fabricate în 10 sortimente (8 
pentru probele alpine, 1 pen
tru fond și minischiuri). Din
tre acestea, majoritatea sint 
accesibile valoric schiorilor 
medii, juniorilor și copiilor.

Pentru schiul de perfor; 
mantă s-a realizat și va fi 
produs in serie in 1970 un 
nou sortiment de schiuri 
din metal pentru probe al
pine, schiul de fond „Să
geata zăpezii" (care se a- 
flă deja in magazine) și se 
va realiza și prototipul 
schiurilor de sărituri.

în acest fel, producția in
digenă, la care se adaugă 
cantitățile de materiale din 
import aflate în circuitul co
mercial (schiuri, bastoane, le
gături) va Încerca și credem 
că va reuși să satisfacă toate 
gusturile, atit sub raportul ca
lității, cit și al varietății sor
timentelor. Rămîne o „proble
mă” repartizarea teritorială a 
„șarjelor" elaborate de indus
trie, astfel ca toate județele, 
cu pondere pentru cele de 
munte, șă aibă la timp și în 
cantități suficiente materialele 
atit de căutate.

O NOUA PÎRTIE DE SCHI 
LA BAIA SPRIE

Orașul Baia Sprie se va îmbo
găți. începind cu anul 1970, cu 
o pirtie de schi realizată din 
inițiativa și fondurile locale. 
PE MARGINE VA FI INSTA
LAT UN SCHI-LIFT construit 
cu concursul organelor locale, 
în prezent se fac eforturi ca 
pină LA 1 IANUARIE 1970 
NOUA PÎRTIE SĂ FIE ILU
MINATĂ CU NEON.

Această splendidă inițiativă, 
care dovedește dragoste pentru 
sporturile iernii, este comple

tată și de inițiativa organiză
rii unui mare concurs pentru 
copii în localitate, pentru care 
sculptorul VIDA GHEZA (artist 
al poporului) a realizat trei 
cupe cioplite In lemn eu care 
intenționează să distingă pe 
cițtigători. De unde se vede 
că. acolo unde Inimile bat 
pentru un sport, se găsesc și 
mijloace și oameni care să-l 
sprijine.

La Brașov, Consiliul jude
țean al organizației pionierilor, 
cu sprijinul larg al vinătorilcr 
de munte, organizează în noul 
șezon, începind chiar cu va
canta de iarnă a elevilor, acti
vități in cadrul „Cercului mi
cilor vinătorl de munte” (schi- 
alpinism-orientare turistică).

La Zărnești și Bran, primă
riile locale, in intenția de a 
stimula activitatea turistică ei 
sportivă, au luat măiura de a 
contracta și instala cile un 
schi-Iift portabil Ia cabana 
„Gura Riului" (Zărnești) si 
pe o pirtie ce se va alege in 
Bran. în acest fel. amatorii 
de schi, poate chiar de perfor
manță, găsesc lingă ca3ă ceea 
ce adeseori trebuiau să caute 
tocmai la Poiana Brașov.

ÎN JUDEȚUL SUCEAVA...
...s-au luat măsuri pentru 

pregătirea sezonului sportiv de 
iarnă. S-au alocat fonduri pen
tru procurarea materialelor, 
la școli și centre, s-au pre
gătit condițiile pentru o bună 
funcționare a celor de la Iaco- 
beni și Gura Humorului. Ce 
păcat că acestei splendide ini
țiative nu îi răspund la fel 
și tinerii specialiști. La aceste 
centre sînt așteptați doi ab
solvenți I.E.F.S. cu speciali
zare schi, dar „amatorii" nu 
se grăbesc, deși ar găsi cele 
mai bune condiții și in primul 
rind MESERIA pentru care 
s-au pregătit în patru ani de 
facultate.

PUNCT FINAL
IN SEZONUL 

COMPLIIJIONAL 
AL ÎNOTĂTORILOR

După o lungă 
pauză competițio- 
na!ă vom avea, 
în fine, ocazia de 
a urmări un con
curs cu caracter 

republican. Piscina de 5* m 
din orașul Ploiești va ÎL în
cepi nd de mi ine. gazdă a 
tradiționalei competiții dotată 
cu „Cupa speranțelor".

Timp de trei zile, cei mai 
tineri înotători ai țării se 
vor alinia la startul a nu mai 
puțin de 80 de probe. Pro 
gramul-maraton — in fieca
re dimineață de la ora 10 
și dupâ-amiază de la ora 17 
— a obligat pe organizatori 
să renunțe la sistemul de 
desfășurare cu serii și finale, 
și să adopte un sistem de 
departajare prin curse con- 
tra-cronometru.

Din listele participanților 
(peste 300) desprindem o se
rie de tineri talentați (Anca 
Groza, Anca Georgescu, Teo
dor Nicolae, Eugenia Cris- 
tescu, Liliana Dan, Rodica 
Petruică, Dietmar Wetter- 
neck, Siegrid Sleeian), care 
s-au remarcat în sezonul de 
vară, și a căror ascensiune 
este urmărită cu justificat 
interes.

„Speranțele", 

examen
• PERFORMERII COMPETIȚIEI, SABRERII DIN PLOIEȘTI

• EXPLICAȚIILE UNOR SURPRIZE • ATENȚIE LA SPADASINII 
GALATENII • UN MARE... MINUS: BUCUREȘTIUL

• EXEMPLUL POZITIV AL UNOR SCRIMERI FRUNTAȘI
• Vom taeepe comentariu! nos

tru prin a sublinia performanta 
meritorie a tinerilor safcreri d a 
echipa Ploieștiulul : ei au dști- 
gat pentru a PATRA oară iCupa 
speranțelor". Esie un rezultat 
care confirmă resursele acestui 
cer.tru și totodată maturitatea 
trăgătorilor Adrian Crâlțarj. Dan 
tiiescu sl M:hal Bănică, posesori 
ai unei tehnici remarcabile.

La mer.teie tinerilor sabreri 
p.o:eștenl trebuie asociate și cele 
a'.e pref. Gh. Matei, antrenor 
cu mari posiblătâtl care se ocu
pă cu competență și d- instrui
rea mușchetarilor de Ia clubul 
sportiv Petrolul si de la școa
la sportivă, tn a'bvența antreno
rului Tudor Tue. aobdtat in Gre
cia.

Răntinlnd tn domeniul săbiei, 
trebuie să apreciem constanța 
tinerilor trăgători din Brașov (lo
cul n d Cluj (3) șl mat puțin 
pe aceea a reprezentanților Bucu- 
reștiulu! care au ocupat ultime
le locuri, tn duda unor Indivi- 
dua'itâtl remarcabile (Mocanu. 
Ma-in. Oaneea ete.).
• Pe toane multi dintre cel

prezențl la finale l-a surprins 
succesul echipei de floretă bă'ep 
a Oradiei șl. In special, victo
ria cu 7—j tn fata principalei 
favorite, echipa București A I 
Este cert că trio-ul Hetz — Cioa
ră — Ruff este mai puțin expe
rimentat dectt celălalt. Ursovid 
— Micloș — Ștefan. Șl totuși__
Explicația rezidă doar In tactica 
greșită pe care a folosit-o echi
pa bueureșteană. tn acest meci 
cu implicații importante pentru 
clasamentul final.

Aceasta nu scade cu nimfe 
meritele formației câștigătoare, 
care a luptat pină la epuizare 
tn fiecare asalt, cu o ambiție 
rar intllmtă Fețicităr! tinerilor 
floretiști orădeni $1 antrenorului 
lor. prof. Gh. Gyulafalvi. unul 
dintre cel mal inimoși mliltanți 
ai scrimei tn țara Coșurilor. 
Nădăjduim că performanța obți

h finsie unui
reușit

nută acum — alături de altele 
la fel de frumoase — va fl un 
tedemn pentru organele sportive 
din Oradea de a sprijini scrima, 
te.tr-o măsură șl mal palpabilă.
• O suprtză — dar de pro- 

pt.-țll mal mid — s-a înregistrat 
și la floretă fete : echipa Con
stantei, cu foarte tenacele Ale
xandrov, Prtcop și Halehln, n-au 
reușit, totuși, să treacă, în me
dul decisiv, peste cea mai teh
nică echipă din finală, cea a 
orașului satu Mare. Elevele an
trenorilor Al. Csipler șl șt. 
Haukler reeditează astfel succe
sul din 1968. Un succes meritat, 
care scoate tn relief o muncă 
rodnică, desfășurată eu dăruire 
șl pricepere. Maestrul Csipler 
are toate șansele să facă din 
prof. Haukler un demn continua
tor al operei sale. Asemenea 
tandemuri am dori să existe și 
fn alte orașe tn care scrima șl a 
ctstlgat mulțl simpatizanțl (Bucu
rești. Cluj, Tg. Mureș șa).
• Foarte Interesant a fost, tn

actuala ediție a competiției, șl 
„duelul* — direct șl indirect — 
dintre spadasinii din echipele 
București A și Craiova. Dacă 
tn dispută directă trăgătorii 
bucurestenl au ctștigat cu 5—3. 
tn schimb, tn contextul compe
tiției. ambele echipe au realizat 
plnâ la urmă cite 4 victorii, ti
nerii spadasini din Capitală pier- 
zind ta cel din Galați (3—6). De
partajarea s-a făcut la asal
turi tfștiga'e : 32 fată de 29
Oricum, insă, cu mai mult a- 
plomb pe planșă. Cărămidă — 
Bunea — Podeanu ar fi putut 
să termine tn frunte. Trlo-ul 
oltean s-a prezentat altădată 
mult mal omogen ș! Implicit mai 
eficace. De data aceasta. însă

O revelație. Intr-un fel. Gala- 
țlul. Stefăneseu — Butuman și 
Grigoraș au adus echipa din 
orașul de la Dunăre pe locul 4, 
înaintea formației secunde a 
Bjcureștlulul. O prezență pro

mițătoare șt un tndemn pentru 
prof. M. Alecu de a persevera.

9 Nu putem fl satisfăcuțl de 
comportarea pe ansamblu a ti
nerilor scrimeri din Capitală. 
Un oraș cu 9 centre de scrirnâ 
nu reușește să cucerească dectt 
un titlu. Adică, la fel ca Ploieș- 
tiul și Satu Mare, care nu au 
tnsă decit eite două secții 1? Nu 
rezultă de aici că preocuparea 
pentru pregătirea juniorilor este 
deficitară ? Poate că o analiză 
a acestei situații paradoxale, de
loc de neglijat, se face simțită.

O In încheiere, două fapte po
zitive : 1. Din cele 15 centre de 
scrimă ale țării, la finale au 
fost reprezentate nu mai puțin 
de 12 1 Cu toate că recordul este 
fără precedent, nu ne-ar dis
place ca tn edițiile viitoare să 
găsim printre finaliste și echipe 
din Tg. Mureș. Zalău șl Orașul 
Gh. Gheorghtu-Dej. 2. La ulti
mul act al competiției au func
ționat ca arbitri, cîțiva trăgători 
din lotul reprezentativ, în speță 
lullu Falb și Constantin Nicolae. 
Prezenta lor competentă tn mar
ginea planșelor a contribuit — 
fără exagerare — la ridicarea 
valorică a multor asalturi. Feli
citări 1

Tiberiu ST AMA

„Cupa pionierului** 
pentru eci mai 
iniei ilorctiști

In organizarea asociației sporti
ve a Consiliului popular aJ mu
nicipiului București a avut loc o 
reușită întrecere de floreta-oateți, 
dotată cu „Cupa pionierului**. în
trecerea a fost ciștigalâ de repre
zentanții asociației- organizatoare : 
Euqen r<< șu, Ovidiu Ștefan. Va- 
sile Hngdan, Dan Raiciu și Victor 
Chedveș.

Pentru cel mal frumos asalt, 
pionierul Eugen Roșu a primit un 
premiu special, la fel ca șl Ovi
diu Ștefan pentru cele mai teh
nice fraze de floretă.

jr.de


gata de întrecere

lin lume
Gimnaștii bulgari și româniTrimisul nostru special, NUȘA MUȘCELEANU, transmite

Azi, start în „Cupa speranțelor olimpice" la judo

ANDRIANOV
SOVIETSKI SPORT *

a-
„Sovietski,

BERLIN, 19 (prin telefon). 
Răspunzînd unei invitații a 
federației de specialitate din 
R. D. Germană, un lot de 
10 judoka — speranțele noas
tre olimpice — a sosit joi 
la Berlin, pentru a participa 
la o întrecere deschisă tine
rilor : „Cupa speranțelor 
olimpice**. Competiția, care 
reunește la startul ei selec
ționatele Bulgariei, Ceho
slovaciei, R.P.D. Coreene, Po
loniei, Cubei, României, Un
gariei, Uniunii Sovietice și

R. D. Germane, constituie 
pentru cadeții noștri, debu
tul pe plan internațional, în
trecerile de sîmbătă fiind 
pentru ei un adevărat bo
tez al focului. Acest fapt, 
căruia i se adaugă valoarea 
adversarilor prezenți în con
curs, ne determină să con
siderăm că actuala confrun
tare din capitala R. D. Ger
mane reprezintă pentru con- 
curenții noștri un examen 
extrem de dificil.

KONSTANTIN
RĂSPUNDE ZIARULUI

MOSCOVA, 19 (Agerpres). 
în cadrul unui interviu 
cordat ziarului 
sport**, președintele Comite
tului olimpic al U.R.S.S.. 
vicepreședinte al Comitetului 
Internațional Olimpic, Kons
tantin Andrianov, a spus 
printre altele :

„în Uniunea Sovietică, miș
carea sportivă corespunde ta 
întregime spiritului și idei
lor olimpice. Moscova a gă* 
duiț deseori manifestări spor 
tive de mare anvergură, in
clusiv campionate europene 
și mondiale, iar competițiile 
polisportive, cum sînt fina
lele Spartachiadei popoare 
lor U.R.S.S., cuprind în pro
gramul lor mii de pârtiei- 
panți**.

Președintele Comitetului 
Olimpic al U.R.S.S. a dat 
asigurări în legătură cu fap 
tul că, dacă va fi acceptată 
candidatura Moscovei, iu 
programul Olimpiadei vor ii 
incluse toate cele 23 de spor

i»
turl, recunoscute de Comite
tul Internațional Olimpic.

în încheierea interviului 
Konstantin Andrianov a su
bliniat că Ia sesiunea Comi
tetului Internațional Olimpic, 
ce va avea Ioc în luna mai 
1970, reprezentanții U.R.S.S 
vor susține în mod 
tiv dreptul moral 
vei de a găzdui 
XXI-a ediție a 
Olimpice de vară.

foarte ac- 
ai. Mosco- 

cea de-a 
Jocurilor

Concursul de patinaj
MOSCOVA, 19 (Agerpres). 

La „Palatul Sporturilor" din 
Moscova a început un mare 
concurs internațional de pa
tinaj artistic la care partici
pă sportivi din mai multe 
țări printre care și România. 
După executarea figurilor 
impuse, în proba masculină

Dar, dincolo de dificulta
tea lui (și, chiar, de rezul
tatele lui) acest concurs- 
examen este extrem de util, 
el fiind un prim și impor
tant test al nivelului pe care 
l-au atins sportivii noștri și, 
în același timp, un valoros 
colocviu, unde se vor schim
ba și acumula cunoștințe. 
„Am venit la Berlin ca să 
învățăm" — a declarat zia
riștilor la sosire antrenorul 
lotului român, prof. Nicolae 
Bucur.

Joi după-amiază și vineri 
dimineața, sportivii noștri au 
efectuat două antrenamente, 
flitr-o sală în apropierea ce- 
leia unde va avea loc com
petiția. Cu toții se simt bine, 
optimismul lor fiind vizibil. 
Alexandru Filip (caț. 58 kg) 
și Viorel Crețu (cat. J-85 kg) 
s-au arătat, la antrenamen
tele efectuate, intr-o vervă 
deosebită.

în program a survenit o 
importantă modificare : în
trecerile pe echipe au fost 
suspendate, rămînînd să se 
desfășoare numai individua- 
lele. Sîmbătă, de la ora 9,30 
sînt programate primele par
tide.

SOFIA, 19 (prin telefon de 
la corespondentul nostru). Sîm
bătă și duminică una din să
lile de sport de la Stadionul 
„Vâsli Levski” va găzdui în- 
tîlnirea internațională de gim
nastică dintre selecționatele 
masculine ale Bulgariei și 
României. în prima zi, cele 
două echipe se vor prezenta 
cu exercițiile impuse, iar du
minică cu cele liber alese. 
Echipa română a sosit joi di
mineața in capitala Bulgariei 
și, sub conducerea antrenorilor 
Gheorghe Condovici și Fran- 
cisc Cociș, joi și vineri a efec
tuat două ușoare antrenamente.

Antrenorul principal al for
mației gazdă, Savcio Sibev. 
s-a stabilit asupra următorului 
..6“ pentru meciul cu Româ
nia : Raicio Hristov, Stefan 
Zoev. Vlheorghi Adamov, Ghe- 
no Radev. Ivan Kondev și Bo- 
jidar Hrabrov. De remarcat că 
primii 5 au făcut parte din 
echipa olimpică a țării gazdă, 
iar Hristov a ciștigat titlul de

campion european la sol, ta 
1969. la Varșovia.

întllnirea dintre gimnaștii 
români și bulgari va avea ca 
arbitru neutru pe Neumann 
(R.D. Germană). Pentru selec
ționata Bulgariei meciul de 
sîmbătă și duminică constituie 
ultima verificare înaintea tur
neului de o lună (20 ianuarie— 
20 februarie 1970) pe care-l 
va efectua ta Statele Unite ale 
Americii.

T. H.

O NOUA STEA A PA
TINAJULUI VITEZĂ? 
Așa se pare, tntrucît ti- 
nărul suedez Ove Kdnig 
(19 ani) a ciștigat, nu de 
curs la startul căruia se numărau 
Dar sezonul abia a început: Kdnig are timp să confir me l

mult, la Stockholm, probele de 500 m și 1 000 m intr-un con- 
vest-germanul Keller și întreg lotul național al Suediei.

Discuți nd cu Gh. Rosculet despre Val d’Isere
i y •

artistic de la Moscova
conduce 
sovietic 
399,7 p, 
ții săi Vladimir Kovalev —
359.3 p, Iuri Ovcinikov —
357.4 p, și Jan Hofmann 
(R.D. Germană) — 351,7 p. 
Concurentul român Gheorghe 
Fazekaș ocupă locul
295.5 p.

autoritar sportivul 
Serghei Volkov cu 

urmat de compatrio-

• Ciștigâtorul coborîrii, australianul Milne, se antrenează 
trei ani cu schiorii francezi • Trei dintre cei mai buni austrieci 
accidentali • Dan

de

convorbire fulger, pur- 
într-un popas fulger în

O 
tată 
Capitală, a antrenorului echi
pei naționale de schi a Ro
mâniei, Gh. Roșculeț, ne-a 
prilejuit o serie de amănunte

întotdea-

Dar își dă seama că nu-

fire cum 
dat cre-

făcute la adresa lui de mai 
toți specialiștii prezenți la 
meci. Dar, sfios din 
e, nici nu prea le-a 
zare !

Pșenicinikov joacă 
una cu multă pasiune și cu
raj. Deși are reflexe de-a 
dreptul formidabile, el nu-șt 
permite niciodată să se rela
xeze in poartă, fiind mereu 
gata să facă un salt de pan
teră. Uneori, aruncîndu-se te
merar la picioarele înaintași
lor, îți dă impresia că numai 
printr-o minune va scăpa ne
vătămat. Această dăruire pen
tru sportul pe care-l iubește 
îl face foarte stimat de către 
colegii de club sau din echi
pa națională.

La prima vedere, Iuri nu 
arată ca o adevărată vedetă 
a fotbalului, așa cum arăta 
de exemplu lașin. Pare scund 
și nu prea voinic, deși este 
suficient de înalt (1,81 m), 
chiar pentru un portar. Pșe
nicinikov a ajuns foarte sus 
pe aripile măiestriei în fot
bal.

Cristea și-a reluat antrenamentele
interesante asupra concursu
lui inaugural al sezonului in
ternațional de schi, „CRITE
RIUL PRIMEI ZĂPEZI", des
fășurat zilele trecute in Fran
ța, Ia Val d’Isere.

— Ce v-a frapat în piod 
deosebit la aceste întreceri? 
— Evoluția excelentă a u- 

nor schiori tineri, chiar foar
te tineri, în special francezi. 
Desigur, senzație au făcut și 
italianul Thoeni și australia
nul Milne, în special ultimul.

— Cum explicați victoria 
lui Milne in proba de cobo- 
rire ?
— în ultimii trei ani. el 

a făcut antrenamente comune 
cu schiorii francezi. De alt
fel, aceștia au fost primii care 
l-au felicitat după succes.

— Victoria australianului 
poate fi interpretată ca in
cidentală ?
— Categoric nu. A fost o 

coborire foarte grea, cu vira
je care au solicitat 
tehnica. Deci, nu se 
spune că a „scăpat".

— Ce se petrece eu 
rii austrieci ?

— Personal nu consider că 
trec printr-o criză propriu- 
zisă. Tritscher și Matt erau

intens 
poate

schio-

accidentați înainte de com
petiție, iar Messner a devenit 
și el indisponibil la un antre
nament în ajunul primei 
curse. Deci, cei mai buni re
prezentanți nu au putut lua 
startul. Cit privește pe 
Schranz, ne aflăm de-abia 
la începutul sezonului, astfel 
că nu se poate da un ver
dict Fetele, în schimb, cred 
că sînt mai puțin pregătite 
decît principalele lor rivale, 
schioarele din Franța.

— Ați remarcat 
in materialul și 
mentul de
— Noutăți 

impresionat 
schiurilor, 
bocancilor, toate de o cali
tate excepțională. Nu am ob
servat vreo preferință pentru 
o anumită marcă, ceea ce 
dovedește că toate fabricile, 
care se ocupă de echiparea 
schiorilor, realizează produse 
la cel mai înalt nivel, cu di
ferențe insensibile.

— In legătură cu schiorii 
români, nu ne-am așteptat 
ca ei să se claseze printre 
fruntași, dar nici să ocuds 
locuri de Ia o sută în sus. 
Cum explicați acest lucru ?

noutăți 
echipa- 

o
am fost 

diversitatea
Ș>

concurs 
nu, dar 
de 
legăturilor

— în afara faptului că nu 
au putut lucra pe zăpadă 'în 
condițiile schiorilor din țările 
alpine (la Cervinia, de pil
dă, din cauza stratului sub
țire de zăpadă nu au efectuat 
coborîri în condiții de con
curs), tinerii noștri schiori nu A 
s-au mobilizat pentru a ob- 
ține un rezultat cit mai bun, 
ci s-au mulțumit să termine 
cursa și... atit. în plus, ei au 
și defecte de tehnică, ca, de 
pildă, folosirea prea ortodo
xă a schiului paralel. Toți 
fruntașii lucrează foarte mult 
pentru atacarea porților prin 

ieșirea peviraje tăiate, cu 
piciorul din deal;

— De ce nu
Dan Cristea ?
— S-a accidentat 

gleznei) la ai doilea 
ment de coborire efectuat la 
Val d’Isere. Acum și-a reluat 
pregătirile.

— Ce urmăriți în pers
pectivă ?
— în primul rind îmbună

tățirea preciziei tehnice, a 
lucrului în porți, prin antre
namente desfășurate In con
diții cit mai apropiate de 
cele de concurs. De exemplu, 
viraje în taluzuri.

★
Mulțumirile i le-am adre- ) 

sat în timp ce se urca pe 
scara trenului ce avea - să-l 
poarte spre Brasov. . ;;

D. STANCULESCU

a concurat

(entorsa 
antrena

Un blocaj spectaculos și sigur al lui Pșenicinikov 
urnea fotbalului 
aflat 
la 6 
cînd 
nale 

U.R.S.S. s-au 
meci amical pe Wembley.

In acest meci englezii s-au 
putut considera mulțumiți de 
scorul final (2—2), mai ales 
că la un moment dat scorul 
a fost favorabil oaspeților. 
Ziarele engleze de a doua zi 
dădeau cronica completă a 
meciului și, aproape toate, re
marcau jocul sigur al noului 
portar al reprezentativei so
vietice — Iuri Pșenicinikov.

Iată, spre exemplificare, un 
pasaj

„în 
putut 
nu ar 
din Tașkent. Mișcările 
grațioase — aidoma unei ba
lerine de la Bolșoi Teatr — 
au produs, nu o dată, uimire

o
de existența lui 
decembrie 1967, 
echipele națio- 
ale Angliei și 
intilnit. intr-un

din „Times" : 
ansamblu Anglia ar fi 
cîștiga, dacă pe teren 
fi fost portarul acesta 

lui

și admirație în tribune. Parcă 
pe stadion se afla umbra ce
lebrului lașin. Iar în ulti
mele minute 
cînd 
Bobby 
Hurst,

ale meciului, 
bombardamentul lui 
Charlton, Peters, sau 

atinsese paroxismul, el

părea pur și simplu vrăjitor**.
St Pșenicinikov nu era, pe 

vremea aceea, decit un de
butant in echipa națională. 
Desigur că Iuri s-a bucurat 
nespus de mult cînd a aflat 
de numeroasele complimente

atît nu e suficient.

ANGLIA, MEXIC, BRAZILIA ȘI R. F. a GERMANIEI
capi de serii in turneul final al C. M. ?
CIUDAD DE MEXICO, 19 

(Agerpres). In cercurile spor
tive din CiuOad de Mexico se 
discută alegerea capilor de 
serie la turneul final al cam
pionatului mondial de fotbal. 
Corespondenții agențiilor de 
presă au și transmis știri ta 
care se arată că in urma unei 
înțelegeri tacite între Comite
tul de organizare și F.I.F.A.,

MEXICU- 
și R.F. a 
putea fi 
de serii.

mai 
învață cu pasiune, spetind 
in aurind noul lui debut 
acela de ziarist sportiv — 
fie tot atit de încununat 
succes.

Iubitorii fotbalului din 
mea întreagă vor avea, desi
gur, ocazia să-l admire și la 
campionatul mondial din Me
ric, anul viitor, opărind poar
ta păzită ani de-a rândul de 
celebrul lașin, misiune ex
trem de dificilă, dar de care, 
sintem siguri, se va achita 
foarte bine.

Gustavo Thoeni, cîștigătorul slalomului uriaș din cadrul „Criteriului primei zăpezi"

f »
* -

D. GRAUR

R D GERMANĂ-ROMÂNIA 72
(Urmare din pag. I)

Dumitraș pucuri pe care cen
trii nu Ie-a lăsat să se iro
sească. Spre sfirșitul jocului, 
apărătorii noștri — obosiți 

au slăbit paza chiar șl 
îh țața porții, ocazionînd ma
jorarea scorului intr-o repri
ză care, după dorința de lup
tă manifestată, ar fi meritat 
să le aparțină. Este drept că 
nici înaintarea n-a sprijinit 
eforturile apărării prin com
binații, pase și driblinguri, 
lăsînd pucul majoritatea tim
pului în posesia adversari
lor lor. Jocul, totuși, a fost 
pierdut în repriza I, cînd în 
numai 7 minute echipa ro
mână a primit 4 goluri.

Poate că unii cititori, obiș- 
nuiți în ultimul timp cu o 
comportare meritorie, ascen
dentă, a echipei noastre, ar 
fi dispuși să creadă că am 
asistat ia un eșec foarte greu, 
în realitate este vorba de o 
înfrîngere onorabilă, din par
tea unei echipe mai bună 
decit a noastră la această oră. 
Văzîndu-i pe jucătorii ro
mâni, felul în care au luptat 
și cunoscîndu-i și pe valo
roșii lor adversari, judecata

noastră nu are dreptul să fie 
severă.

Au marcat : Ztesche (min. 
12 și 15), Prusa (13), Nickel 
(19), Hiller (22), Novy (46) și 
Karka (52), respectiv Florescu 
(11 și 13).

Au arbitrat, parcă mai pu
țin siguri ca joi, dr. Holly și 
Viltlak (Cehoslovacia).

Cîteva schimbări în forma
ții. în echipa R. D. Germane 
a apărat Hirsche, în echipa 
noastră Fodorea l-a înlocuit 
pe G. Szabo, Scheau pe FI. 
Sgîncă, iar Dumitraș. în min. 
13, pe Crișan.

M. B.

echipele ANGLIEI, 
LUI. BRAZILIEI 
GERMANIEI ar 
cei patru capi 
Potrivit regulamentului
de organizare, Mexicul ar juca 
in capitala țării, echipa Brazi
liei in grupa a 2-a la Toluca 
și Puebla, Anglia va fi cap de 
grupă la Guadalajara și R.F. 
a Germaniei 
Leon. Pe de 
că federația 
siuni pentru 
să fie desemnată cap de serie, 
iar formațiile sud-americane, 
Peru și Uruguay, pretind să 
nu fie repartizate in aceeași 
gTupă cu Brazilia.

După cum se știe, tragerea 
la sorți oriclală va avea loc 
la 10 ianuarie la hotelul ..Maria 
Isabel" din Ciudad de Mexico.

ta grupa a 4-a la 
altă parte se știe 
italiană face pre- 
ca echipa Italiei

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Cursa ciclistă de șase zile, des- 
fășurată pe velodromul acoperit 
din Charleroi s-a încheiat cu vic
toria cuplului belgian Patrick 
Sercu — Godefroot. care au tota
lizat 421 puncte. Pe locurile ur
mătoare — la un tur în urma în
vingătorilor — au sosit în ordine 
perechile Eddy Merckx — Julien 
Stevens 
Bracke 
(R-F. a

tul unui joc echilibrat, hocheiștti 
canadieni au obținut victoria cu 
scorul de 4—3 (1—1. 2—2. 1—0). In 
primul joc. reprezentativa U.R.S.S. 
cițtigase cu scorul de 5—3.

(Norvegia), campionul norvegian 
Dag Foraaes a ciștigat proba de 
3 000 m cu timpul de 4:27,3.

Echipa 
U.R.S.S.

' (Belgia), Ferdinand 
(Belgia) — Rudi Altig 
Germaniei).

de hochei pe 
a intîlnît la 

selecționata țârii gazdâ.
gheață a 
Winnipeg 
La capâ-

In cadrul turneului pe care 
treprinde în R.D. Germană, 
pa de polo pe apâ Torpedo 
cova a jucat la Leipzig cu forma
ția locală Motor, 
vms-o cu 11—10 
4—4).

n In- 
echl- 
Mos-

pe care a in- 
(3—1, 0—2, 4—3,

Cu prilejul unul 
tinaj viteză disputat la

concurs de pa-
Hamar

La Freudenstadt (R.F. a Germa
niei) s-a desfășurat întllnirea din
tre selecționatele mixte ale R.F. 
a Germaniei și Cehoslovaciei, con- 
tind pentru „Cupa ligii europene" 
la tenis de masă. Sportivii ceho
slovaci au ciștigat cu scorul de 
4—3. In clasamentul competiției 
pe primul loc se află Suedia cu 
6 p., urmată de U.R.S.S. — 4 p., 
Anglia — 4 p., Ungaria, Ceho
slovacia — 2 p. etc.

In stațiunea austriacă Lienz 
a început un mare concurs de 
schi alpin care contează in 
clasamentul „Cupei Mondiale". 
Proba feminină de slalom 
uriaș i-a revenit sehioarei 
Judy Nagel (S.U.A.) in 1:27,97. 
urmată de Michele Jacot 
(Franța) — 1:28,35 și de Bar
bara Cochran (S.U.A.) —
1:28,39. In proba masculină, 
după prima manșă conduce 
Patrick Russel (Fran(a) — 
1:43,25, urmat de Gustavo 
Thoeni (Italia) — 1:43,80

PANORAMIC SPORTIV EXTERN

Șahiști* români

in turneele din U.R.S.S.
în runda a doua a turneu

lui internațional de șah de la 
Tbilisi, Victor Ciocâltea a re
mizat cu Gurghenidze (URSS).

în turneul feminin de la 
Moscova, Gertrude Baumstark 
a fost învinsă de Bîkova. După 
șase runde, în clasament con
duce Nina Medianikova cu 4‘/2 p.

A
 sosit și vremea o- 

dihnei ! Pină și

„King Foot-ball" 
simte o puternică 
atracție spre... gu
ra sobei, doar u- 

nele campionate naționale și 
restanțe din diverse competi
ții mai animând calendarul în
trecerilor. Sînt, și pentru fot
baliști, la ordinea zilei sărbă
torile de sfîrșit de an. Ce e 
drept, se apropie și vremea... 
bagajelor pentru clasicele mi
grații la jumătate de sezon 
spre țările calde (și foarte 
calde), cu precădere în ce pri
vește „constelația mexicană". 
Pentru aceasta din urmă, la
tura „relax", uneori chiar de 
agrement, este estompată de 
apropierea momentului în ca
re se decid posesorii biletelor 
de călătorie spre Ciudad de

Mexico. Așadar, vacanța se 
dovedește, totuși, scurtă, în
șelătoare chiar.

★
Mai devreme ca în alți ani, 

fapt explicabil și prin scurtul 
răgaz ce ne desparte de cam
pionatele lumii, schiul s-a in
stalat comod în coloanele 
presei sportive. Și, cu toate că 
unele competiții au de plătit 
tribut greu condițiilor nefavo
rabile (pină și ninsoarea exa
gerată a dereglat „serialul" 
F.I.S.), interesul va rămîne 
treaz. De semnalat startul 
nord-american (la Forwest, 
„Holiday Classic" — slalom și 
coborire, atit pentru băieți cit 
și pentru fete), întrucit mai 
sînt cîteva locuri în... litigiu 
în echipele S.U.A. pentru în
trecerile supreme ale anului 
1970. Iau însă primul start de 
anvergură și Icarii trambuli

nelor, săritorii, care își 
vor disputa întîietatea la St. 
Moritz și la Nesselwang. De a- 
cum înainte, vom lăsa mai 
mult în grija rubricii comenta
riile, cu atit mai mult cu cit 
—nu ne putem plinge I. nume
roase subiecte s-au găsit încă 
de la „Criteriul primei zăpezi". 
De altfel, probele alpine, mai 
îndrăgite pe meleagurile noas
tre, au „talentul" de a propul
sa în actualitate sau în uita
re, cu o viteză direct propor
țională cu cea a... căzăturilor, 
nume noi sau consacrate. Am 
fi dorit mult ca printre sur
prizele (plăcute) de proporții 
ale sezonului să se numere și 
apariția gen Milne a vreunui, 
„alpin" român, dar pină a- 
eum ..

★
In capitala Ungariei este 

programată o dispută între

maeștri ai rachetei care ne in
teresează direct (și foarte 
mult) : Budapesta-București, 
pe teren acoperit, suprafața 
de joc fiind, se pare, un nou 
tip de „plastic". Cine știe, poa
te că, la un moment dat, apa
riția unui tartan al tenisului 
ar reuși să aducă la numitor 
comun concursurile de anver
gură, reparind definitiv ne
dreptatea de principiu pe care 
o .reprezintă diversitatea su
prafețelor. Dar, pînă atunci, 
va mai trece probabil multă 
vreme... Iar în ce privește e- 
voluția jucătorilor bucureșteni, 
echipa care ne reprezintă. în 
frunte cu davis-cupmenii Ilie 
Năstase, Petre Mărmăreanu și 
Sever Dron, are suficiente re
surse pentru a completa imen
sa și justificata mulțumire pe 
care le-a produs-o salba de 
rezultate din anul ce se în

cheie iubitorilor sportului din 
țara noastră.

★
Și alți purtători ai culorilor 

noastre evoluează peste ho
tare, anume gimnaștii, care se 
întrec, la Sofia, cu reprezen
tativa masculină a Bulgariei, 
precum și rugbyștii, care mai 
au, totuși, o șansă de a repara 
parțial impresia lăsată de ul
timele lor rezultate. De altfel, 
și echipe de club vor juca in 
Franța, dar lăsăm, și în acest 
caz, rubricii grija de a infor
ma amănunțit.

ir
Iată, așadar, că nu de lipsa 

ocaziilor de a comenta rezul
tate vom suferi la gura sobei...
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