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BOBERII ROMANI PLEACA AZI LA CORTINA d'AMPEZZO
PENTRU A PARTICIPA LA CAMPIONATELE EUROPENE

• Panfuru, Neagoe, Focșeneanu fi antrenorul Pașovschi in vizită la redacție 
pirtie artificială • Italienii —• Austriecii și vest-germanii s-au antrenat

principalii favoriți • „Ne
se

dacție : maestrul emerit al 
sportului Ion Panturu. maeș
trii sportului Nieolae Nearoe 
și Dumitru Focșeneanu și an
trenorul lotului național de 
bob. prof. Hariton Pașovschi. 
Plecați din Sinaia, ei au făcut 
un popas in Capitală pentru a 
ridica echipamentul și unele 
materiale sportive, urmind ea 
marți să decoleze, de pe aero
portul Băneasa, spre Italia, 
mai precis spre Cortina d’Am
pezzo. cu escale la Roma și 
la Veneția.

Firește, nu am putut scăpa 
un astfel de prilej și i-am su
pus pe cei ce ne vor reprezen
ta Ia marile competiții inter
naționale ale sezonului, mai 
precis la campionatele mon
diale și la cele europene, unui 
interviu „fulger" :

pe o
vom face datoria"

trecut. Din pă- 
impos-jCa (vis- 
insoare masivă) 
tt să ne reali-

încă 
cate, 
col.
ne-a
zărr.
ne mulțumim eu antrenamente 
de atletism pentru imbunătăți-

rea vitezei, forței și mobili
tății. cu jocuri sportive (volei, 
baschet) si cu excursii la Vir

al te 
sint 
am 

fost

GIANNI RIVERA
FOTBALISTUL

EUROPEAN Nr. 1
AL ANULUI!

LA GALAȚI, UNDE SE VA DESFĂȘURA
TURNEUL GRUPEI C a C.M. DE HOCHEI
® IN NOCTURNA, TNTTLNIRILE VOR FUTEA FI 
------- 3 500 DE LOCURI IN TRIBUNE • 

CIT MAI „APROAPE" DE FAZE, PE MESELE 
REPREZENTANȚILOR ----------

ZIUA ® 
PENTRU A FI

PRESEI

C a 
de

Campionatului 
hochei-’70 se 

Galați. Găzdu-

Grupa 
mondial 
va disputa la 
ind pen tiu prima dată o com
petiție de o asemenea am
ploare, municipalitatea ora
șului de la Dunăre dorește să 
lase o amintire plăcută hoche- 
jștilor și oficialilor. Și cum ar 
putea mai bine realiza un a- 
semenea deziderat, decît or- 
ganizînd turneul în condiții 
impecabile ?

S-a început, firește, cu con
struirea patinoarului artifici
al. Este adevărat, termenul de 
dare în folosință (20 decem
brie a.c.) nu a fost res^fectat 
Aceasta, atît din vina con
structorului, dar mai cu sea
mă datorită furnizorilor, care 
nu au pus la dispoziție, în 
termen, materialele necesare 
cum ar fi : țevile pentru ră
cire, mantinelele, instalațiile 
electrice etc. In momentul de

URMĂRITE CA 
TELEVIZOARE,

însă, lucrările sint în 
avansată. Au fost termi- 
și s-au făcut primele

față, 
fază 
nate 
probe la instalațiile de răcire, 
s-a turnat șapa de beton (da 
fapt suprafața 
patinoarului — 
S-A DAT O 
DIN PIATRA 
TRU A-I 
TATEA).

Recent, 
viitorului 
o discuție cu inginerul C. 
FLORESCU din serviciul teh
nic al Consiliului județean 
pentru educație fizică și sport 
Galați

— Pină la 13 februarie, 
data de începere a turneului 
din grupa C — ne-a spus in
terlocutorul — patinoarul va 
fi gata șt îl vom preda „la 
cheie’ hocheiștilor.

— Ne spuneți cîteva cuvin-

propriu-zisă a 
PESTE CARE 
TENCUIALA 

alba PEN- 
mărî luminozi-
vizitînd șantierul 

patinoar, am purtat 
cu inginerul

te și despre dotările patinoa
rului ’
— Rețineți, mai intii, că fa 
avea 3500 de locuri tn tribu
ne. Pentru sportivi sînt pre
văzute 
zez, de 
proape 
arbitri, 
încăperile pentru centrul 
calcul, secretariatul tehnic 
pentru ziariști.

— In ce fel urmează să 
sigurați reprezentanților pre
sei posibilitatea de a trans
mite operativ, în țările lor, 
relatări ale întâlnirilor ?

— In afara celor patru ca
mere dotate cu telefoane co
nectate la circuitul interna
țional, urmează să amenajăm 
și birouri de telex. De ase
menea vă rog să rețineți că 
pe mesele trimișilor ziarelor 
și agențiilor de presă se vor 
afla televizoare. Separat au 
fost amenajate .patru podiu
muri pentru instalat camere 
de luat vederi.

patru vestiare. Preci- 
asemenea, că sînt a- 

gata camerele pentru 
pentru directorat fi 

de
fi
a-

PENTRU „TRICOLORI" 
VACANȚA A LUAT SFÎRȘIT!
® Primul examen — tel al vizitei medicale • 20 de jucători 
din care 18 vor traversa Oceanul, convocări 
® Două noutăți așteptate (Popa și Dumitra)

la București
de

senzație (Both) I
revăzut 

August"
Ieri dimineață, i-am 

la Centrul sportiv „23 
pe cițiva dintre tricolori... E- 
rau prezenți Radu Nunweiller, 
Dobrin, Lucescu, Dan, Rădu- 
canu — primii care, cu un 
calm benedictin, se supuneau 
chinuitorului „circuit" medical 
prescris de o comisie intran
sigentă, prezidată, cu gesturi 
proprii parcă unui tată griju
liu, de doctorul lotului, " 
mitru Tomescu.

Ceilalți selecționabili 
așteptați dintr-o clipă 
alta — ni se spune că 
canu se află pe drum, că tre
nul care trebuie să-i aducă 
pe Ghiță și Dembrovschi se 
luptă cu zăpada și... înțîrzie- 
rea, că Domide „pîndește" des
chiderea aeroportului din A- 
rad... — și poate că la ora 
cînd aceste rînduri cad sub 
ochii cititorilor imaginara con
dică de prezență a lotului este 
plină de semnăturile celor 20...

★
De vorbă cu Lucescu și Ra

du Nunweiller, înfofoliți și 
zimbltorl, plini de vervă, puși 
pe șotii, scăpați evident de 
sub obsesia campionatului, 
competiția aceea cu... puncta 
numărate.

— Băieți, aș vrea să vă în
treb ceva nemaipomenit, ceva 
care să implice un răspuns 
nemaipomenit, dar ca să fiu 
sincer nu-mi vine nimic în 
minte™ Dați-mi o mînă de a- 
Jutor I O idee, oricare...

Băieții tac, poate surprinși, 
poate preocupați. Zăpada se

Du-
erau 
într- 
Mo-

scurge ușor din 
buliți. Nu mai runge, car to
tul este alb. ireal de alb. Ca- 
ntr-o poveste, ca-ntr-un £lm.

Ca întotdeauna. Mircea Lu
cescu e mai îndrăzneț:

— Sd zicem că ne-ați în
treba ce vrem să transmitem 
cititorilor ziarului in aceste 
zile de vacanță, de Revelion 7

— Să zicem...
— Ei bine, dincolo de tra

diționalele urări de fericire, 
am vrea să-i rugăm să nu uite 
un lucru: că In timp ce soți
ile lor vor rostui cozonacii, 
plăcintele ți sticlele in că
mară, noi ne vom antrena, 
că in timp ce ei vor petrece, 
eu vin ji sarmale, noi ren 
dormi, după un singur pahar 
de șampanie... Asta ii ca aju
ta, poate, să fie mai aproape 
de noi, să ne înțeleagă mai 
ușor ți, țtiu eu, si ne ierte 
mai ușor.

— Să vă Ierte 7 De ce să 
vă ierte ? !

...Și se aude vocea timidului 
Radu :

— Da, dacă nu vom eiștiga 
a medalie In Mexic I

Zîmblm toți trei, dar, ne
îndoios, că fiecare se gîndește 
la toată istoria asta cu Me
xicul în alt fel...

— Nu știu, Radule, s-ar pu
tea să nu fie chiar așa ușor— 
Oricum, cititorii o vor afla.

copacii tțri-

Ovlcfiu ÎOANIȚOAIA

(Continuare în pag. a 3-a)
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PROTEINELOR
în unele țări, aflate prin

tre fruntașele ierarhiei spor
tive mondiale, s-au creat, In 
ultimii ani, structuri organi
zatorice In cadrul cărora se 
lucrează febril la pregătirea 
marilor performanțe. In acest 
cadru există laboratoare unde 
activează echipe de tehnicieni, 
medici, oeroetători din toate 
ramurile științei și tehnicii. 
Cele mai noi cuceriri ale bio
logiei, electronicii, chimiei sînt 
puse cu promptitudine In sluj
ba performanțelor, 
vorbi, chiar, șl de 
tlzare a pregătirii 
tor. Se spune că,

mare competiție întrece 
mult valoarea el în aur.

Acest arsenal In care
cu

Se poate 
o clberne- 
camplonl- 
de multe 

ori, costul unei medalii la o

făuresc „armele invizibile" ale 
victoriilor sportive s-a Îmbo
gățit In ultimul deceniu cu 
noi tipuri de produse realiza
te de biochimiștL în lupta a- 
prigă pentru performanță, a- 
numiți sportivi au Început să 
recurgă tot mal mult la folo
sirea unor preparate farma
ceutice anabollzante In vederea 
sporirii masei lor musculare 
și a creșterii Unele din ele 
conțin concentrate de proteine, 
alteia hormoni anabolizanți. O 
• treia categorie- le combină 
pa amlndouă. Ele se adminis-

baschet) și cu excursii la 
fui cu Dor. Babele și la 
cabane. Văzind că nu mai 
șanse de a folosi pirtia, 
coborit la Sinaia unde au 
efectuate repetări de starturi 
pe o pistă improvizată, pe ca
lea Codrului. Deci, plecăm fără 
antrenamente specifice pro- 
priu-zise.

— Dar boberil din alte țâri 
au beneficiat pină acum de 
coboriri cu bobul ?

— Unii, da. Cei din R. F. 
a Germaniei și din Austria,

D. STANCULESCU

(Continuare în pag.

Panțuru (primul 
din dreapta), Foc- 
șeneanu și Nea- 
goe, răspund 

trebărilor.
în-

Foto :
V. BAGEAC

DIN NOU PE URMELE „MAFIEI“•••
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0 vastă anchetă intre prinsă de procurorul 
Hogan din New York

Unul dtn marii orga
nizatori de reuniuni pu- 
gilistice din Statele U- 
nite. Teddy Brynner. de 
la Madison Square Gar
des. a fost convocat la 
Începutul lunii ianuarie 
de procurorul Franck 
Hogan care efectuează, 
de mai multe hinl, o 
vastă anchetă cu privi
re la controlul pe care 
l-ar exercita Mafia asu-Ion GAVRILESCU

Ridueanu rupus controlului medical- Doctorul Dumitru To- 
m.escu „frămintă’ mușchii portarului rapidist, tn timp ce Dan 
veghează ca nu cumva coechipierului tău... ti i se întîmple 

ceva Foto : B. VASILE

ÎN „CUPA SPERANȚELOR" LA ÎNOT

RlNDURILE PREM1ANȚ1L0R
CRESC CONTINUI

PLOIEȘTI, 22 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Din nou 
culoarele înotătorilor dinamo-

trează sub forma unor tablete 
sau sub forma unor injecții. 
Folosirea acestora permite e- 
vitarea unui efort digestiv 
care, in cazul consumării unor 
alimente echivalente, poate fi 
foarte important. Pe deasu
pra, asimilarea acestor prepa
rate biochimice se și produce 
mult mai rapid. Aceste efecte 
pot avea importanță, mai ales, 
în pregătirea sportivilor 
înaltă 
acolo 
joacă

de 
performanță, Îndeosebi 
unde forța musculară 

un rol deosebit
N. BRAȘOVEANU

(Oontinuare In pag. a
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absen-
- Cupei 
libere, 

pertur-

viști, care continuă să 
teze In actuala ediție a 
speranțelor", au rămas 
situația creind serioase 
bații in programul întrecerilor. 
Biroul federal are datoria de a 
analiza urgent această atitudine 
și de a dicta sancțiunile cuve
nite. Cu atit mai mult, cu cit 
majoritatea celor vinovați s-au 
bucurat in tot timpul anului de 
grațiile forului de specialitate 
în materie de condiții pentru 
pregătire și participări in con
cursuri internaționale.

Singura reprezentantă, din- 
tr-un grup simbolic, a clubului 
dinamovist. care a ținut să-și 
onoreze recordul național și 
titlul de campioană a fcst bra- 
sista Anca Georgescu. La ca
pătul unei curse (100 m) elec
trizante, in care majoritatea 
parcursului a înotat umăr la 
umăr cu Rodica Petruicâ, eleva 
prof. S. Grtnțescu. a obținut o 
spectaculoasă victorie și un 
timp promițător (123,1).

Reșițenii cu o garnitură o- 
mogenă (antrenori I. Suschter 
și N. Tat) evoluează convingă
tor. cumulind puncte prețioase 
in clasamentul general, datorită 
in special lui S. Slecian. D. 
Hluzin, D. Wetterneck, L Spo-

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. a t-a)

pra boxului profesionist 
din statul New York.

Nu se știe, deocam
dată, dacă promotorul 
a fost citat în calitate 
de simplu martor, ca 
italianul Nino Benve- 
nuti sau biafrezul Dick 
Tiger, sau dacă este 
Inculpat în această ~HS- 
cere.

Procurorul Hogan in
tenționează să dea, ca
ri nd, publicității rezul-

țațele primei părți a anchetei sale. După cum 
se afirmă la New York, 
acestea vor provoca un 
scandal de mari propor
ții, întrecut ca amploa
re doar de „afacerea 
Frankie Carbo", un ma
fiot care, acum un de
ceniu, manevra In cu
lisele boxului profesio
nist american, ca un 
fel de „manager al ma
nagerilor".

I
I
I
I
I

ÎNVĂȚAȚI SĂ SCHIAȚI

CU MIHAI
ALEGEREA Șl ÎNTREȚINEREA

I
BlRĂ
ECHIPAMENTULUI

Șl MATERIALULUI

Campion mondial universitar la slalom spe
cial în 1951. multiplu campion național la toate 
cele trei probe alpine, maestru al sportului la 
schi, profesorul Mihai Biră, și-a propus să 
„predea". în zece articole, lecții despre cunoș
tințele de bază necesare unui practicant al 
acestui sport. Astăzi, prima lecție : „Alegerea 
și întreținerea materialului și echipamentului".

A sosit vacanța de 
iarnă. Zăpada a căzut 
din belșug, acoperind 
pirtiile în patul moale 
de vată peste care pri
mele alunecări au și 
lăsat urme.

Schiul este un sport 
aflat în plină dezvol
tare, atît sub raportul 
condițiilor materiale 
care i se creează prin- 
tr-un neobosit efort, cît 
și sub aspectul nume
ric, al masei tot mai 
mari de practicariți. 
Practica schiului nu se

geo- 
ci a 
noș- 
sub-

mai limitează la cîteva 
zone sau centre 
grafice cu tradiție, 
cucerit toți munții 
tri, toată regiunea
carpatică, toate dealu
rile țării. Schiul a de
pășit conturul și semni
ficația unui sport oare
care, desfășurat pentru 
scopuri strict competi- 
ționale, dovedind o ac
tivitate diurnă cu largi

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
!

Ca în fiecare an, repu
tatul săptămînal francez 
de specialitate „France- 
Foot-ball" a decernat, in 
urma voturilor acordate 
de specialiști, trofeul „Ba
lonul de Âur“, care re
compensează fotbalistul 
european nr. 1 al anului. 
Pe primul loc, cu 83 p, s-a 
clasat italianul GIANNI 
RIVERA (de la A. C. Mi
lan, ciștigătoare a „Cupei 
campionilor europeni" și a 
„Cupei Intercontientalc"). 
EI a fost urmat in clasa
ment de compatriotul său 
LUIGI RIVA (de la Ca
gliari) cu 79 p și de vest- 
germanul GERD MULLER 
(Bayern Miinchen) cu 38 p.

PLEDOARIE
PENTRU

SPORTIVITATE
p entru a da sportului semnificația 

profundă a unui act colectiv, 
spre a-i asigura caracterul de 
unanimitate pe care îl avea în 
antichitate și il are și azi trebuie 
respectate normele jocului, ale

loialității. Ziarele din ultimele săp- 
iămîni au relatat, însă nu o 
dată despre diverse încălcări ale 
acestor norme, care au răpit multor 
competiții accentele cordiale de emu
lație. Am aflat astfel despre fotbaliști 
rare au fost suspendați pe viață sau 
pe un număr de ani, despre arbitri 
care au nedreptățit niște tineri boxeri 
înzestrați, despre unele manifestări lip
site de eleganță ale publicului aflat 
în tribunele competițiilor fotbalistice. 
Presa de specialitate a folosit împo
triva tuturor termeni de o rară asprime 
în condamnarea atentatelor la regu
lile sportivității.

Sportul cultivă forțele și capacitățile 
care realizează vigoarea omului, posi
bilitățile complexe, în ordinea fizică, 
ale indivizilor ce compun societatea. Fi
rește că publicul îndrăgește cel mai 
mult sporturile în care se ciocnesc echi
pe sau personalități opuse, fiindcă ele 
sînt nu numai spectaculoase, cu surprize 
ce pot interveni oricînd, pe neașteptate, 
dar arată tuturor, în două reprize sau 
mai multe runde, dinamica pasionantă 
a luptei, a înfruntării, a efortului pen
tru victorie.

Cînd toate acestea își pierd carac
terul de joc, hipertrofiindu-se în dauna 
eleganței, a indispensabilului fair-play, 
aoar fenomenele negative semnalate la 
finele acestui sezon sportiv. Avem de-a 
face, pe lîngă încercarea unora de anu
lare a obiectivitătii și purității compor
tamentului sportiv, cu maladia vanită
ții, care atacă sportivitatea și ideea 
omului perfecționat prin cultivarea echi
librată a corpului și spiritului său.

Dar protestul se desenează pretutin
deni, unanim. Lumea respinge ofensa- 
rea și aici, și dincolo a demnității spor
tive de către jucători, arbitri și specta
tori, care uită că brutalitatea a fost 
transformată de civilizație — cel puțin 
în arenele sportive — în înfruntare one
stă, că aroganța judecătorilor s-a în
locuit prin obiectivitatea lor, că publi
cul începe să simtă milă pentru taurul 
hărțuit și înjunghiat, ca și pentru to
readorii care ar putea să-i cadă victimă.

Sportivitatea nu va dispare, astfel, din 
sport, fiindcă își are peste tot fanaticii 
săi, care refuză să degradeze arenele 
în cimpuri de bătălie primitivă, iar tri
bunele în uragane de huiduieli sălba
tice I

(Continuare 
tn pag. a l-a)

George SBARCEA
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Turul mediocrității SĂ VORBIM 0 LIMBĂ COMUNĂ
S-a Încheiat turul campio

natului național feminin. O 
întrecere calmă, avînd din cînd 
în cind meciuri mai „tari" 
(din păcate foarte puține), cu 
derby-uri care și-au îndreptă
țit doar pe jumătate titula
tura. O dispută cenușie, des
fășurată într-un anonimat pu
tem spune meritat. Au fost, 
desigur, și aspecte luminoase, 
ca, de pildă, ascendența forma
țiilor alcătuite în majoritate 
din jucătoare tinere, de per
spectivă (l.E.F.S., Crișul, Mu
reșul). Ne-a bucurat și reve
nirea Politehnicii, dornică se 
pare, să recucerească titlul de 
campioană a țării. Dar, im
presia generală după cele nouă 
etape nu poate fi luminată de 
cîteva elemente pozitive.

Baschetul feminin, pentru 
că, în esență, divizia A re
prezintă tot ce are mai bun la 
ora actuală acest joc sportiv, 
continuă să se zbată în medi
ocritate. Baschetbalistele de 
perspectivă, cele de la care 
aștepjăm relansarea spre vîr
ful ierarhiei a reprezentativei 
României, își întîrzie afirma
rea deplină. Le lipsesc, poate, 
pasiunea și focul sacru care 
le-au făcut pe Vichi Nicules
cu, Eva Ferencz, Anca Ra- 
coviță, Hanelore Spiridon și

pe celelalte reprezentante ale 
vechii generații să renunțe la 
micile plăceri cotidiene pen
tru a se dedica baschetului. 
Campionatul nu ne-a dat spe
ranțe. Nu am văzut meciuri 
dinamice (și dacă au fost, 
s-au pierdut printre celelalte, 
multe, anoste), nu s-au eviden
țiat baschetbaliste eu veleități 
de mari sportive, cum s-a pe
trecut, nu de mult, cu Eca- 
terina Vogel. Nu am văzut nici 
măcar tinere cu gabaritul du
pă care oftează de atîția ani 
baschetul nostru feminin. In 
schimb, am constatat din nou 
că goana după puncte este 
principala preocupare a
trenorilor. Să ciștigâm cam
pionatul, să ne clasăm pe pri
mele trei locuri, să evităm 
retrogradarea. De aceea s-a 
jucat cum s-a jucat. De aceea 
spectatorii au putut fi numă
rați pe degete. De aceea an
trenorii nu au căutat cauzele 
eșecurilor in greșelile propri
ilor jucătoare, ci în cele ale 
arbitrilor, ca întotdeauna „țapi 
ispășitori”. De aceea ne gîn- 
dim cu îngrijorare la campio
natul european din 1970. Turul 
diviziei A nu ne-a dat spe
ranțe. Dimpotrivă ! Pe cind 
revirimentul ?

D. ASMARANDEI

an

ziarului nostru cu 
cauzele ce deter-

NOI RECORDURI REPUBLICANE LA PUȘCĂ 
Șl PISTOL CO ALII COMPRIMAT

POLITEHNICA
Șl lN „CUPA

Deoarece foile de arbitraj 
continuă să parvină cu întîr- 
ziere la federație (din cauza 
neglijenței arbitrilor), nu pu
tem publica clasamentul inte
gral al „Cupei eficacității", 
trofeu oferit de antrenorul S. 
Ferencz echipei cu cel mai 
bun procentaj la aruncările li
bere. Totuși, am avut posibi
litatea să calculăm procentajele 
principalelor candidate la oiș
ti garea primului loc • Politeh
nica și Rapid. Studentele, da-

- FRUNTAȘĂ 
EFICACITĂȚII" 

torțtă excelentelor procentaje 
realizate în cursul ultimelor 
meciuri, le-au depășit pe rapi- 
diste (foarte imprecise, tot... 
în ultimele partide) care deți
nuseră multă vreme intîieta- 
tea. Acum, la încheierea turu
lui diviziei A, fruntașă este 
Politehnica cu 63,70 la sută 
(125 din 196), urmată de Ra
pid cu 58,60 la sută (109 din 
186).

Ancheta 
privire la 
mină dispariția de pe firma
mentul natației a unor copii 
talentați, care în primii ani 
ai practicării înotului făcu
seră dovada unor calități de
osebite, a stîrnit un viu inte
res. Contribuțiile unora din cei 
mai buni specialiști, profe
sori de educație fizică, me
dici, scriitori, la această in
teresantă dezbatere de opinii 
au avut darul să readucă în 
atenția generală o problemă de 
bază a dezvoltării natației în 
țara noastră, în care ant de 
zile s-au făcut fel și fel de 
experimente, navigindu-se 
fără un orizont precis.

Mai receptivă ca de obicei 
față de sesizările din presă. 
F. R. Natație a reacționat cu 
promptitudine, și, ca urmare, 
problema respectivă a devenit 
punctul central al discuțiilor 
din. ședința anuală la care au 
participat cei mai buni antre
nori din țară. în încheierea 
acestor dezbateri, avînd ca 
punct de plecare diversele 
opinii exprimate în coloanele 
ziarului nostru, a fost elabo
rată o linie metodică, cu in- . 
dicații fundamentate științi
fic. care va trebui să consti
tuie (cel puțin în anii imediat 
următori) un îndrumar pentru 
cei ce răspund de pregătirea 
și instruirea la un nivel su
perior a celor mai tineri îno
tători.

Existența unei linii orienta
tive în acest domeniu a fost 
imperios necesară din mai 
multe motive. Să nu uităm 
condițiile în care se desfășoa-

ră această activitate în țara 
noastră, ce se deosebesc ra
dical de posibilitățile existen
te în S.U.A., U.R.S.S., Aus
tralia sau R. D. Germană, 
haosul ce predomină în acti
vitatea celor mai mulți dintre 
antrenorii (ideile nu concor
dă nici măcar în cadrul ace
leiași secții) care se ocupă de

La finele
unei anehete

Avans de 32 de puncte

pentru Steaua 

in „Cupa Sportul44

1. Steaua
2. „11“ Timișoara
3. Dinamo
4. „U“ Cluj
5. l.E.F.S.
6. Polit.
7. Rapid
8. Polit.
9. Polit.

10. I.C.H.F.
11. Comerțul
12. Voința Buc.

Bua.

Galați 
Brașov

106
74
71
63
53
49
48
39
36
33
30
15

P 
P 
P
P 
P
P 
P 
P
P 
P
P 
P

Clasamentele
la „A"

' MASCULIN

t

1. Steaua 10 10 0 890—698 20
2. „U‘‘ Tim. 10 8 2 779—707 18
3. Dinamo 9 8 1 722—632 17
4. „U“ Cluj 10 7 3 692—667 17
5. l.E.F.S. 10 5 6 750—767 16
6. Polit. Bv. 11 4 7 750—843 15
7. Poltt. Buc. 10 4 6 639—630 14
8. Rapid 10 4 6 752—748 14
9. I.C.H.F. 10 4 6 711—804 14

20. Polit. Galați 10 3 7 749—780 13
11. Comerțul Tg. Mureș

9 3 6 608—667 12
12. Voința Buc. 10 0 10 656—781 10

FEMININ
1. Polit. Buc. 9 9 Q 730—477 13
2. Rapid 9 8 1 621—464 n
3. IEFS 8 7 2 573—503 16

14
14
13
12

9 4 5
9 3 6
9 3 6
9 1 8 494—577 10
9 0 9 429—640 9

532—527 
516—486 
545—671 
505—570
439-464 13

4. Crișul Oradea 9 5 4
5. Mureșul Tg. M. 9 5 4
6. ASA Cluj
7. Voința Brașov
8. Constr Buc.
9. Progr. Buc.

10. „V Cluj

SUB PANOU
© F. R. Baschet a stabilt o 

scurtă perioadă de transferări 
între 5—10 ianuarie 1970.

• Miercuri se dispută la 
Tg. Mureș restanța divizionară 
A dintre Comerțul și Dinamo 
București. Cealaltă restanță, 
Dinamo—,,U“ Timișoara, va 
avea loc în luna februarie.

® Datele începerii returului 
campionatelor divizionare: 
divizia A masculin: 22 fe
bruarie, divizia A feminin: 
1 martie, divizia B masculin: 
8 martie, divizia B feminin: 
22 martie, divizia școlară, și de 
juniori: 18 ianuarie.

• Au fost propuse datele de 
disputare a meciurilor Steaua- 
K.K.S. Polonia Varșovia din 
cadrul „Cupei cupelor”: 11 
ianuarie la Varșovia, 25 ianua
rie la București. învingătoarea 
va juca cu Dinamo Tbilisi.

REZULTATELE 
DIVIZIEI B

Masculin: Constructorul
Arad—Știința Mediaș 83—96 
(38—55), Politehnica Cluj— 
Steagul roșu Brașov 94—73 
(47—36), Petrolul Ploiești— 
ASA Bacău 84—79 (41—42), 
Constructorul Iași—Rapid Bu
zău 74—60 (37—31), Academia 
militară—Universitatea Bucu
rești 73—57 (39—34); Știința 
Petroșani—Universitatea Cra
iova 74—70 (25—33); feminin : 
Politehnica II București—Poli
tehnica Brașov 49—65 (31—30).

anchetei noastre le putem 
grupa astfel:

— inițierea în tainele îno
tului, pe un plan mult mai 
larg, va trebui începută de Ia 
vîrsta de 5—6 ani, cu o du
rată minimă de 2 ani, nece
sară specializării la toate cele 
4 procedee tehnice.

— selecția pentru grupele 
de performanță nu trebuie să 
fie formală avînd la bază 
simpla adeziune a tinerilor, 
examinarea unor factori mul
tipli (printre care și activita
tea școlară) fiind absolut ne
cesară ;

— dozarea intensității e- 
fortului, vizînd atingerea u- 
nor limite maxime la vîrsta 
de 13—14 ani, ca și angrena
rea în activitatea competițio- 
nală, riguros limitată la cate
goriile de vîrstă. vor trebui să 
se afle într-o perfectă con
cordanță cu stagiul de acti
vitate al înotătorului ;

— dragostea pentru această 
activitate, al? cărei satisfac
ții nu pot fi imediate, trebuie 
continuu stimulată și unul 
din principalii factori îl con
stituie participarea la cit mai 
multe concursuri, dotate cu 
premii, constind în diplome, 
plachete etc. :

— este necesară o reorgani
zare a secțiilor fruntașe '(ni
căieri același antrenor nu se 
ocupă și de inițiere, și de 
pregătirea copiilor, și a junio- 
rilof și apoi a seniorilor) și 
o apreciere la justa valoare, 
din partea cluburilor și fede
rației de 
nicienilor 
eforturile 
pregătirea 
înotători.

Fără îndoială 
linie orientativă 
socotită imuabilă, 
acestui sport — în ultimii ani 
— și salturile cosmice la 
care sîntem martori, de la 
un sezon la altul ne dove
desc 
cele 
gerii 
sînt 
re. 1

Pe poligoanele 
Dinamo și Tu
nari s-au în
cheiat întrecerile 
de tir dotate cu 
„Cupa 30 Decem

brie". Interesant de sub
liniat că la proba de 
armă cu aer comprimat 40 
focuri poziția în picioare — 
senioare, recordul republican 
a fost întrecut de trei ori :

3. Veronica Stroe 367 p j ju
niori : 1. L. Stoian (Dinamo) 
341 p, 2. C. Gavaliugov (șc.’ 
sp.) 339 p, 3. Gh. Pastea (Di
namo) 332 p ; junioare i 1.’ 
Marina Vasiliu (Dinamo) 364 
p, 2. Magda Borcea (Arhitec
tura) 352 p, 3. Ioana Lujeru 
(Dinamo) 350 p ; armă liberă 
calibru redus 60 t culcat — 
seniori: 1. T. Coldea (Steaua) 
578 p, 2. Nicoleta Dochiliță 
(C.P.M.B.) 550 p, 3. D. Barbu 
(Dinamo) 543 p ; juniori : 1.' 
St Caprian (Olimpia) 559 p,
2. A. Pretorian (șc. sp.) 550 
p, 3. C. Becea (șc. sp.) 545 
p ; armă liberă calibru redus 
3x40 f — seniori: 1. T. Col
dea (Steaua) 1117 p (383-ț- 
379-|-35S), 2. Veronica Stroe 
(Dinamo) 1103 p, 3. Marina 
Vasiliu (Dinamo) 1060 p ; 
armă standard 3x20 f — ju
niori : 1. Ioana Lujeru (Di
namo) 530 p, 2. C. Gavaliu
gov (șc. sp.) 519 p, 3. M. Cos- 
meniuc (șc. sp.) 510 p ; pis
tol cu aer comprimat : 1. G. 
Maghiar (Dinamo) 373 p, 2. 
N. Bratu (Construcții) 371 p,
3. T. Jeglinschl (Dinamo) 369 
p, 4. Anișoara Matei 366 p.

mal întii, Veronica Stroe 
(Dinamo) a obținut 367 p 
(v.r. Veronica Stroe 365 p), 
apoi Mariana Borcea (Dina
mo) a înscris 368 p ți în sfîr
șit, Edda Baia (Arhitectura) 
a tras cu un punct mai mult, 
adică 369 p.

Și la proba de pistol cu 
aer comprimat 40 focuri, A- 
nișoara Matei (Dinamo) a 
obținut și ea un nou record 
republican la senioare și ju
nioare. cu 366 p.

Rezultate tehnice : armă cu

înotători, ca și 
uman destul de 
află în mîinile

mate- 
limitat 
tehni-

micii 
rialul 
ce 
cienilor. Această situație nu 
ne permite să folosim întoc
mai normele de organizare și 
activitate ale „age-groups"- 
urilor din țările cu o natație 
avansată, și nici luxul de a 
întreprinde experiențe la in
finit. Calea pe care trebuie 
să se înscrie această muncă 
dificilă cu copiii — și cîteva 
puncte de vedere exprimate 
în cadrul anchetei, pornind 
de la o solidă bază științifică 
au atras atenția asupra ei — 
urmează a fi ferită de exa
gerări dăunătoare, atit intr-un 
sens cit și în altul ; nici nu 
poate fi vorba de a arunca 
pe copii în focul luptei spor
tive după citeva luni de la 
inițiere, dar nici nu se poate 
aștepta 7—8 ani pentru a în
registra cifre realizate în al
te țări, cu o decadă înainte.

Principalele concluzii ale

se

specialitate, a teh- 
care-și îndreaptă 

în totalitate spre 
celor mai tineri

RINDUPILE PREMIANTILOR 
CRESC CONTINUU

(Urmare din pag. I)

rea ce și-au înscris din nou 
numele in tabloul învingători
lor. Replica gazdelor, în frunte 
cu sprinterul Tretiacov, bra- 
sistul C. Marin și mezinele M. 
Georgescu și I. Bosînceanu, 
este încurajată de o galerie 
inepuizabilă. Pe podiumul ciș- 
tigătorilor am întîlnit însă și 
sportivi din Oradea (Galovits 
Freu'nd), Sibiu (C. Faloba), 
Galați (G, Stanciu. S. Mitu), 
de la Șc. sp. 1 (A. Horvath,
C. Cociuban, A. Hudzu), Șc. 
sp. 2 (I. Sves. Zvolenschi. Ka- 
mili) sau Rapid (M. Vasiliade). 
Faptul constituie cea mai îm
bucurătoare constatare la acest 
examen al speranțelor și revi
rimentul merită a fi privit cu 
toată atenția.

REZULTATE TEHNICE — CO
PII A : 200 m liber (b) : Tretiacov 
(Petrolul) 2:21.9. Freund (Crișul) 
2:22,5, Casian (Clui) 2:23.7; 200 m 
liber (f) : Dagmar Hluzin (Reși
ța) 2:43,7 ; Sanda Busuioc (Ti
mișoara) 2:44,3, Rodica Lungu (Șc. 
sp. 1) 2:48.8 ; 100 m delfin (b) : 
Gherban (Reșița) - -- - — —
temeck (Reșița) 
(Crișul)

Hluzin . _ ____ _ __ ____
(Șc. sp. 1) 1:23,5 ; 4x100 ni mixt 
(b) : Petrolul 5:07,5, C. S. Oradea 
5:13.9, Rapid 5:16.6 : 4x100 m mixt 
(f) s Șc. sp. Reșița 5:28.2, Șc. sp. 1 
5:39,3, Șc. sp. Timișoara 5:59,7 ; 
200 m mixt (f) : Hluzin 2:54,5, 
Slecian 2:59.3 ; 300 m mixt (b) :
D. Wetterneck 2:36,4, Freund 
2:42,2, Tretiacov 2:42,4 ; 100 m bras 
(f) : Anca Georgescu (Dinamo) 
1:23,1 (r.p.), Rodi ca Pătruica (Re
șița) 1:24,7, Liadore Covaci (Gaz 
metan) 1:29,3 ; 100 m bras ' (b) : 
I. G’alovits (Crișul) 1:22,7, Boboc 
(Rapid) 1:22,9, Kuhn (Șc. sp. Ti
mișoara) 1:24.O ; COPII B — 100 m 
liber (b) : G. Nuri (Șc. sp. 2)

. . ) 1:11,5, D. Wet-
---------- (Reșița) 1:14,7, Rascu 
(Crișul) 1:17,7 ; 100 m delfin (f) : 
Siegrid Slecian1 (Reșița) 
Hluzin 1|23,4. Valentina

1:19,3, 
Vladar

67,3, A. Horvatll (Șc. sp. 1) 63.4, 
Gropșan (Reșița) 70.4 ; 100 m li
ber (f) : Julieta Mirosu (Reșița) 
1:11,2 (r.p.). Georgeta Stanciu
(Dunărea) 1:14.7. Anca Hutzu 
(Șc. sp. 1) 1:17,8 : 200 m delfin (b): 
Zvolenschi (Șc. sp. 2) 2:57.0. Gron- 
șan 3:00,2 ; 200 m delfin (f) : ioa
na Sporea (Reșița) 3:24.5. Maria 
Merza (Crișul) 3:34,5 ; 200 m mixt 
(f) : Ioana Sporea 3:05,0, A. Hut
zu 3:07.3, Traute Leutschtaft (Șc. 
sp. Timișoara) 3:08.3 : 200 m mixt 
(b) : A. Horvath 2:48,8. Zvolenschi 
2:52.6. Aldea (Petrolul) 2:33.9 ; 
4x100 m liber (f> : Șe. sp. Reșița 
5:08,6, Șc. sp. 2 5:51,3 ; 4x100 in 
liber (b) : Șc. sp. Reșița 4:47.2. 
Șc. sp. 2 4:53,4. Petrolul 4:55,7 ; 
COPII c — 50 m liber (b) : Sves 
(Se. sp. 2) 32.1 — record, Cos- 
treș (Crișul) 35.0. Mitu (Dunărea) 
35.9. Vidican (Crișul) 35,9 ; 50 m
liber (f) : Minola Vasiliade (Ra
pid) 36,3. Cătălina Pănulescu (Pe
trolul) 36.3, Edith Puel (Reșița) 
36,5 ; 100 m bras (b) : C. Marin 
(Petr.) 1:35,2. M. Simion (Rapid) 
1:37.2. R. Crahmalius (Șc. sp. 
Ploiești) 1:38,7 ; 100 m bras (f) : 
Carmen Faloba (Sibiu) 1:42,6, Ca
melia Hoțescu (Șc. sp. Ploiești) 
1:43.6, Vasiliade 1:44.8 — record. 
Carmen Cociuban (Șc. sp. n 46,4, 
Hoțescu 46,5 ; 50 m bras (b) : C. 
Marin 43.2 — rec. eg., Crahmalius 
43,5. Birini (Crișul) 43.7 : 100 m 
delfin (f> : Vasiliade 1:32.7, pănu- 
lescu 1:40.8. Mazilu (Petr.) 1:50.0 :

™ - 1;3L6,
----- --------- (Petr.) 

1:41.8 : CQPn D — 50 m spate 4b): 
Kamili (Șc. sp. 2) 43,0 — record, 
Gothard (Petr.) 44,9, Dozer (Șc. 
sp. 1) 45,4 ; 50 m SDate (f) : Mi- 
haela Geofgcicu (Petr.) 44.6 —
record. Ihdith Huniadi (Reșița) 
46,0. Mariana Maron (Reșița) 47,2; 
50 m liber (f) : Mariana Boslncea- 
nu (Petr.) 39,0 — record. M. Geor
gescu 40.5, i. Huniadi 43.4 ; 50 m 
liber (b) : L. Orei (Reșița) 38,1, 
Gothard 40.3. KamUl 41,9.

100 m delfin (b) : Sves
Mitu 1:38.2., Marinescu

7, CUPA ROMÂNIEI",

că această 
nu poate fi 

Evoluția

că metodele și mijloa- 
folosite în scopul' atin- 

i marilor performanțe 
într-o veșnică schimba- 

Dar pentru actuala pe
rioadă de dezvoltare a nata- 
ției românești, la nivelul con
dițiilor ce-i sînt oferite, ca
drul fixat în aceste conclu
zii ni se pare recomandabil 
pentru activitatea tuturor clu
burilor cu secții de înot și 
avem credința că muncind în 
acest spirit tehnicienii noștri 
ne vor scuti pe viitor de a- 
daosuri pe listele copiilor pier- 
duți pentru acest sport.

A. V.

NOUTĂȚI
«Un alt rezultat din 

iiviziei A (m) : 
■7- VOINȚA 

MUREȘ 4047—4879 pd. 
mai buni jucători au 
Szep — 852, Stefucz — 
Vass — 840 de la în-

INVĂTAȚI SĂ SCHIATI 1Â PATINAJ ARTISTIC

(Urmare din pag. /)

implicații practice și educa
tive, fenomen social chemat 
să contribuie le regenerarea 
fizică și spirituală a 
lui.

Neavînd peste tot 
adînci în trecut și 
acolo, unde această 
cu obiceiul pămîntului există, 
nu credem că greșim, dată 
fiind evoluția tehnică rapidă 
în care se află industria pro
ducătoare de materiale ți 
echipament, dacă vă sugerăm

tineretU'

rădăcini 
chiar și 
legătură

cîteva sfaturi practice in ale
gerea și întreținerea materia
lelor pe care le cumpărați. 
Iată, pe scurt, cîteva dintre 
ele i

Alegerea schiurilor. Lungi
mea este în funcție de talia 
și greutatea schiorului. Ca o 
indicație absolut generală, 
vîrful schiului trebuie să 
ajungă la articulația pumnu
lui. atunci cînd schiorul stă 
în picioare si are brațul în
tins. Există și relații mai pre
cise între înălțimea schioru
lui ți lungimea schiurilor. 
Astfel i

înălțime lungime sebiuri
Bărbați : 150—160 cm

160—170 cm
170—185 cip

200 cm
205 cm
210 cm

215—220 cm

Femei: 150—160 cm
160—165 cm
165—175 cm

190 cm
195 cm

200—205 cm

Copii: 110 cm 
110—130 tm 
130—140 cm 
140—150 cm

90 cm 
115—130 cm 
150—160 cm 
170—185 cm

în magazine, relațiile de 
mai sus corespund aproxima
tiv schiurilor specializate 
pentru proba de slalom spe
cial.

Schiurile trebuie să fie su
ple, intr-o relație directă cu 
greutatea schiorului. Această 
elasticitate se apreciază prin 
controlarea curburii sebiuri- 
lor 
eare este următoarea : schiu
rile așezate talpă contra tal
pă se prind cu o singură 
mină, la mijlocul lor. Prin 
stringer© între degetul mare 
și celelalte două (arătător și 
mi’h” tu) schiurile trebuie să 
să se lipească pe toată în
tinderea lor. Nu cumpărați 
dv. schiuri pentru soție sau 
pentru copii. Lăsați-i pe ei 
să verifice schiul pe care-1 
vor folosi.

întreținere. Se recomandă 
ca -atit vara cît și iarna, 
schiurile să fie păstrate în 
camere cu temperatură con
stantă. destul de scăzută.

Iarna, zilnic, după între
buințare, curățați-le de zăpa
dă, așezați-le pe verticală 
spre a se scurge apa șî, mai 
ales, ștergeți canturile 
cîrpă, spre a se evita 
nirea lor.

Turiștii, începătorii 
adeseori greșeala de a nu as- 
cuți canturile, deși eficacita-

Cea mai simplă verifi-

cu o 
rugi-

comit

aer comprimat 40 f poziția 
în picioare — seniori : I. P. 
Șandor (Steaua) 384 p. 2. 
M. Ferecatu (Dinamo) 377 p, 
3. T. Ciulu (Steaua) 363 p ; 
senioare : 1. Edda Baia 369 
p, 2. Mariana Borcea 368 p,

AUREL ȘTEFAN CAMPION DE FLORETĂ
AL UNEI PLEIADE DE JUNIORI VALOROȘI«

Ca să-l cunoaș
tem pe noul cam
pion al țării la 
floretă-juniori a 
trebuit să aștep
tăm ultimul asalt

al finalei iar pentru desemna
rea trăgătorilor clasați în ur
ma acestuia (pe locurile II—IV) 
a mai fost necesar un baraj 
in trei care a rotunjit durata 
finalei respective la exact trei 
ore. Iată elementele dominante 
ale probei cu care au debutat, 
ieri in sala Progresul, campio
natele naționale de scrimă ale 
juniorilor, probă disputată de 
32 floretiști.

CONCURSUL DE TRIATLON
S-A AMiNAT

Din motive tehnice, con
cursul de triatlon, programat 
pentru astăzi în sala Floreasca 
II, a fost amînat pentru o dată 
care va fi anunțată din timp.

I
Titlul a revenit lui Aurel 

Ștefan (l.E.F.S.) care nu a su
ferit decit o infrîngere (din 
partea lui Burlea cu 4—5) pe 
parcursul finalei. Ursovici care 
părea bine lansat in cucerirea 
titlului, cu o serie de 3 victorii, 
a pierdut ultimele două asal
turi (la Ștefan cu 3—5 și la 
Bănică cu 4—5) rămînînd să-și 
dispute un baraj cu Bănică și 
Burlea pentru locurile urmă
toare (ceea ce nu i-a făcut, in 
mod evident și supărător, plă
cere).

In acest supliment competi- 
■ țional, Burlea a reușit să-și 
adjudece locul secund, înaintea 
lui Ursovici și a ploieșteanu
lui Bănică, unicul reprezentant 
al provinciei în această finală. 
Petruș, marcat de efectele li
nei gripe, a evoluat sub posi
bilități, mai alșs în partea a 
doua a finalei.

Clasament : 1. Aurel Ștefan 
(l.E.F.S.) 4 v ; 2. Gh. Burlea 
(Progresul) 3 v d.b. ; 3. Gabriel 
Ursovici (Progresul) 3 v d.b. ; 
4. Mihai Bănică (Petrolul Plo
iești) 3 v d.b. ; 5. Tudor Pe
truș (l.E.F.S.) 2 v ; 6. Cr. Dinu 
(Progresul) 0 v.

Campionatele continuă azi, cu 
probele de spadă și sabie.

4v

DE PE ARENE

tea frînărilor și curba ocoli
rilor, mai ales pe zăpezi dure, 
lustruite, depind de starea 
canturilor.

Ascuțirea se face mai în- 
tîi cu schiurile pe lat 
talpă) și apoi pe părțile la
terale cu o pilă fină,

(se

__ „____ 4*? 
dură. Pe tălpi, pila se ține 
orizontal și alunecă de-ș 
lungul tălpii; pe părțile la
terale. direcția manevrei tre
buie să fie totdeauna dinspre 
lemn spre talpa schiului. As
cuțirea trebuie să aibă o 
periodicitate de aproximativ 
două săptămini pentru înce
pători și avansați.

Bastoanele. Pot fi alese din 
metal, plastic, lemn sau bam
bus, cu condiția de a fi u- 
șoare și rezistente. La mpdul 
cel mai simplu exprimat, 
lungimea lor trebuie să trea
că ușor pe sub axile.- Jumă
tatea distanței dintre talie și 
axilă este cea mai potrivită 
Se recomandă rondele ușoare 
și proportionate ca dimensi
une.

Legăturile. Alegeți din ma
gazine, fie legăturile clasice, 
bacuri metalice cu cabluri 
sau curele, fie o legătură mai 
modernă, de 
portantă este 
nu trebuie să 
prindere prea

bocancului de pe schi Ia di
ferite solicitări.

Atenție la montare s
— diametrul găurilor 

corespundă dimensiunii șuru
burilor

— să nu fie prea adînci 
spre a nu perfora talpa sau 
canalul median

— înainte de fixare apli
cați o grăsime sau săpun pe 
șuruburi, pentru ușurință si 
etanșeitate

— dacă schiurile au avut 
inițial o fixare defectuoasă, 
faceți corectarea numai după 
ce ați astupat primele găuri 
Tu dopuri de lemn încleiate.

în general, legăturile tre
buie astfel amplasate, incit 
vîrful bocancului să cadă ia 
jumătatea lungimii schiului.

Totuși, în legătură cu mon
tarea legăturilor, situația cea 
mai bună pentru turiști și 
începători este să urmeze in
dicațiile de pe schiuri (la cele 
din import) sau să se adre
seze unui specialist, unei co
operative.

Bocancii. Importanța lor 
este aproape egală cu a 
schiurilor în practica acestui 
sport. în principal, ei trebuie 
să asigure transmisia perfec
tă a mișcărilor corpului la 
schiuri in plan antero-poste- 
rior și să blocheze mișcările 
laterale ale articulației glez
nei. Din aceste considerente, 
bocancul trebuie să aibă tal
pa rigidă, plată. îngustă și 
nu margini rectilinii. Carîm- 
bii înalți, rigizi, mai ales 
spre interior, să dea posibi
lități- unei stringeri perfecte 
în cîrlige sau cu șiret.

recomandă o impermea- 
bilizare- înainte de întrebuin
țare, atit a pielii cît și a tăl
pii (ulei de in) cu soluții 
yindute în comerț sau cu un
tură de pește. în timpul ier
nii, 69 aplică numai cremă 
de ghete și ceară. ,

Echipamentul. Trebuie să 
ne ușor, călduros, elastic 
impermeabil la vînt și apă 
Și să permită mișcări de am
plitudine. în mod ideal, se 
recomandă pe munte i un 
maieu cu mîneci lungi, că
mașă sau bluză cu guler ri
dicat, un pulover, un hano
rac, pantaloni iar dedesubt, 
pantaloni jăger care să asi
gure menținerea temperaturii 

atit

să

începută la Poiana Brașov, 
unde s-au întilnlt seniorii și 
juniorii, „Cupa României” a 
continuat Ia București cu des
fășurarea probelor rezervate 
copiilor. întrecerile, găzduite 
simbătă șl duminică de pati
noarul Floreasca din Capitali, 
au avut loc pe un timp nefa
vorabil (ninsoare și vînt).

Iată ciștigătorii : copil eat. I 
(f) — Silvana Suciu (Con
structorul Buc.) 80.1 p ; (b) — 
Cătălin Ioniță (Șc. sp. nr. 2 
Buc.) 117,7 p ; copii cat; a Il-a: 
(f) — Felicia Palm aș (Con
structorul Buc.) 88,6 p ; (b) — 
Klaus Schell (Petrolul Brașov) 
76,s p

V. MARCHIEVICI, arbitru

etapa a X-a a di 
VOINȚA CLUJ 
TG.
Cei 
fost 
848, 
vingători, respectiv, Martina 
— 831, Szasz — 823 și Eor- 
dog — 820. (A. Palade, co- 
resp.)

• înfrîngerea liderei cam
pionatului feminin. Voința 
Tg. Mureș, la Reșița, la o 
diferență de 82 de bețe, se 
datorește — după cum ne-a 
transmis corespondentul din 
localitate, D. Plăvițiu — pe 
de o parte omogenității for
mației C.S.M. Reșița, care a 
avut în Maria Adelman (432), 
Udico Jijic (429) și Maria 
Stanca (420) cele mai bune 
jucătoare și, pe de altă par
te, numărului mare de bile 
goale ale echipei din Tg. Mu
reș (42 față de 33 ale reși- 
țencelor). Cel mai bun rezul
tat al reuniunii a aparținut 
insă mureșencei Margareta 
Szemanyi — 446 pd.

• în ultima ședință a bi
roului F.R.P. s-au luat ur
mătoarele- hotărîri :

— perioada de transferări 
pentru toate categoriile de 
jucători va avea loc între 15 
și 31 ianuarie ;

— returul campionatului

diviziei A va începe în. zilele 
de 7—8 februarie ;

— comitetul federal este 
convocat pe 24 ianuarie pen
tru a analiza activitatea pe 
1969 și a aproba planurile de 
acțiuni pe 1970 ;

— comisia de disciplină a 
federației a dat următoarele 
sancțiuni pentru comportare 
nesportivă — avertisment: 
T. Nițulescu (Petrolul Plo
iești), Stela Mărgineanu (Me- 
trom Brașov), C. Voicu (Vo
ința București), D. Ivanciu 
(Rapid București), Elena 
Trandafir (Laromet Bucu
rești) (toți jucători de divi
zia A), Gh. Moise (antrenor 
la U. T. Arad). Arbitrul I). 
Crăciun (București) a fost 
suspendat pe un an de zile 
și scos din lotul arbitrilor 
de divizia A pentru luarea 
unor măsuri contrare regula
mentului de desfășurare a 
campionatului diviziei A în 
partida feminină Voința 
Constanța — Petrolul Plo
iești.

Clasamentele înaintea ulti

mei etape a turului campio
natului diviziei A :

FEMININ
1. Voința Tg. M.
2. Voința Buc.
3. C.S.M. Reșița
4. Laromet Buc.
5. Petrolul Pl.
6. Rapid Buc.
7. Voința Cluj
8. U.T. Arad
9. Voința C-ța.

10. Metrom Bv.
11. Hidromecanica

12. Gloria Buc.

10 9 0 1 24137 28
10 9 0 1 23964 23
10 6 0 4 24407 22
10 6 0 4 23615 22
10 6 0 4 23167 22
10 5 0 5 23879 20
10 5 0 5 23086 20
10 5 0 5 22909 20
10 3 0 7 22685 lfi
10 3 0 7 22659 16
Brașov
10 2 0 8 23168 14
10 1 0 9 22944 12

MASCULIN
1. Petrolul Pl.
2. Flacăra Cîmp.
3. Olimp. Reșița
4. Voința Tg. M.
5. Raf. Teleajen
6. C.F.R. Tim.
7. Rapid Buc.
8. Voința Cluj
9. Voința Buc.
10. Gaz metan Mediaș

11. C.S.M. Reșița
12. Constr. Buc.

★

10 9 0 1 52721 28
10 8 0 2 51090 26

9 8 0 1 45944 2-5
10 6 0 4 50892 22
10 5 0 5 50579 20
10 5 0 5 49247 20
9504 46871 19

10 4 0 6 49505 18
10 3 0 7 50638 16

10 3 0 7 50372 16
10 2 0 8 49392 14
10 1 0 9 49318 12

Restanța dintre Rapid 
București și Olimpia Reșița 
se va disputa azi.

SFATURI PENTRU COMBATEREA 
BOLILOR DE „SEZON"

BOBERII ROMÂNI PLEACĂ AZI
(Urmare din pag. 1)

de pildă, s-au antrenat îm
preună, încă din _ 
pe o pistă artificială 
ită în R.F.G., pentru 
este drept, dar utilă 
tru boberi.

— Cine credeți că 
principalii candidați la locuri
le fruntașe in sezonul 1970 ?

— Italienii în primul rînd. 
pentru că sînt buni și con
curează la ei acasă, ne-a răs
puns, de astă-dată, virtuozul 
pilot Panțuru. Apoi, austriecii, 
americanii și canadienii. Și nu 
trebuie uitați nici japonezii, 

" oricînd gata de surprize.
— Dar... românii ?
— Doriți un pronostic ?
— Nu, dar... (
— Atunci puteți scrie că 

vom face datoria.
— Totuși, amintindu-ne 

pe pirtia de la Alpe d’Hucz 
(n.r. : J.O. și C.M. din 1968) 
ați cucerit medalia de bronz, 
pe cea de Ia Lake Placid

noiembrie, 
constru- 
săniuțe, 
și pen-
vor fi

ne

că

zzCUPA 30 DECEMBRIE" 
ULTIMA COMPETIȚIE 

A ANULUI

securitate. Im- 
montarea care 
permită o des- 
mare a tecului

musculaturii corporale, 
de solicitate în schi.

Am trecut în revistă 
rințele echipamentului 
schiurilor și vom reveni „„ 
recomandări privind învăța
rea schiului.

ce-
Și 

cu

în organizarea comisiei de 
specialitate a municipiului 
București, în sala Steaua, 
vor începe, astăzi, întreceri
le de tenis din cadrul tradi
ționalei „Cupe 30 Decembrie". 
La acest ultim concurs al 
anului participă cei mai buni 
jucători (seniori, senioare, 
juniori șl junioare). Zilnic, 
de la orele 8,30 la 14, se vor 
întrece juniorii, iar de la 
ora 15,30 la 20, seniorii. Com
petiția va lua sfîrșit luni 29 
decembrie.

(C.M. 
gint.
nu a re ________

— In cursele de bob, unde 
departajarea se face la sutimi 
de secundă, este hazardant să 
te lansezi într-o astfel de pro
misiune. Bineînțeles, însă, noi 
vom face tot posibilul pentru 
un succes deplin.

— Cine vă va fi impingător?
— Poate Focșeneanu, poate 

Neagoe, poate Zangor, fostul 
schior (n.r. : acesta din urmă, 
piloții Panaitescu și Niculescu 
și impingătorul Pascu vor ple
ca spre Cortina in cursul zilei 
de vineri). Definitivarea va fi 
făcută după antrenamentele 
ce le vom efectua pe pîrtia de 
concurs.

— In cursul verii, ați fost 
in Italia unde, desigur, ați 
luat contact cu boberii italieni. 
Cunoașteți eventualele modifi
cări la boburile pe care vor 
concura gazdele europenelor ?

— Desigur, aflîndu-mă în I- 
talia i-am vizitat pe bunii 
mei amici Monti și Siorpaes 
si m-am interesat de ceea ce 
întrebați dv. Dar, în afara u- 
nor mici și neesențiale trans
formări, nu am constatat nici 
o noutate in construcția bo
burilor.

— Și boburile pe care veți 
concura dv ?

— Au fost centrate, verifica
te, vopsite șl expediate din 
vreme în Italia, a Intervenit 
Neagoe. Acum ne așteaptă la 
Cortina unde le vom „găti" 
din nou înainte de a le pune 
pe pîrtie.

Un telefon l-a Invitat pe 
oaspeții noștri la federație, 
pentru punerea la punct a ul
timelor amănunte, 
rămas deeît să le 
pentru amabilitate 
urăm deplin succes 
rarele lor curse, în 
de a continua vechea și fru
moasa tradiție a bobului ro
mânesc.

din 1969) medalia de ar- 
vedeți posibilă o conti- 

a ascendentei ?

Nici *ceas:ă iarnă nu ne-a 
ferit de bolile specifice ano
timpului rece. Ziarele consem
nează stări de fapt îngrijoră
toare. Gripa „siderală- a făcut 
ravagii In apusul Europei, 
transformlndu-se într-o ende- 
mie care a cuprins, pe alocuri, 
Intre 30 șl 50 la sută din 
populațiile unor țări. Au fost 
semnalate cazuri de viroze 
pulmonare sau hepatice, cu 
prognostic sever, mai ales, la 
persoanele in vîrstă. cu rezis
tența scăzută, la bolnavi cro
nici, la copil.

Deși epidemia ne-a ocolit 
pină acum am socotit totuși 
necesar să ne adresăm unor 
specialiști, spre a le solicita 
sfatul.

Dr. Ion DRAGAN ?f Nlcolae 
STANESCU, de la centrul de 
medicină sportivă nl le-au dat 
cu toată solicitudinea. Se re
comandă, așadar, in această 
perioadă :

• Evitarea pe cit posibil a 
aglomerărilor, sursa cea mal 
propice de răsplndlre a boli
lor.
• Păstrarea — ca profilaxie 

Individuală a unui regim echi
librat de viață ; dezinfecția 
naso-faringiauă (poarta princi
pală de intrare a infecției), a 
miimlor, vitaminizarea activă.

— La cele mai mici semne 
de Îmbolnăvire (oboseală, in
dispoziție, un ușor guturai), va

fi consultat medicul, se vor 
Întrerupe Imediat antrenamen
tele spre a se evita contamina
rea. La formele mai severe, 
reluarea pregătirii se va face 
numai cu aviz medical și după 
un minuțios examen de labo
rator al subiectului.

• In vederea participării la 
taberele de iarnă medicii vor 
face un triaj foarte amănunțit 
al sportivilor ; să nu se admită 
plecarea celor care n-au efec
tuat controlul medical.

• In tabere, vor fi imediat 
izolați cel suspecți de îmbol
năvire.
• Trusele medicilor de loturi 

trebuie să fie bine utilate cu 
antitermice, vitamine și anti
biotice, ținlndu-se, însă, sea
ma In aplicarea tratamentului 
că abuzul de antibiotice tn ca
zurile banale poate fi chiar 
dăunător.
• O EXCELENTA MĂSURĂ 

PREVENTIVA CONSTA IN 
CONTINUA GRADARE A 
PROCESULUI DE CALIRE A 
ORGANISMULUI (GIMNAS
TICA DE ÎNVIORARE DIMI
NEAȚA, FRECȚII CU PRO
SOPUL UD etc.), DIN EFEC
TUAREA UNEI PREINCAL- 
ZIRI IN CABINE ÎNAINTEA 
ÎNCEPERII ANTRENAMEN
TULUI, IN FOLOSIREA UNUI 
ECHIPAMENT CORESPUN
ZĂTOR, CĂLDUROS, FARA 
SA FIE PREA GROS.

Nu ne-a 
mulțumim 
șt să Ie 
în teme- 

încercarea
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Juniorii români 
in Grecia

După cum am mai anun
țat, lotul reprezentativ de 
juniori al României se află 
de ieri intr-un turneu de 
pregătire în Grecia. Sintem 
în măsură să vă informăm 
că, dincolo de antrenamen
tele zilnice la care antre
norul Gh. Ol a își supune 
elevii, juniorii români vor 
susține trei partide ami
cale, în compania unor 
formații ale campionatului 
grec. Datele acestor meciuri 
sînt: 26 decembrie
Atena), 28 decembrie (la 
Salonic), 2 ianuarie (la 
Kavala).

(la

CONSTELAȚIA MEXICANA
/

9. SUEDIA: 0 echipă solidă, 
bine echilibrată, cu jucători atletici
• 8 prezențe in C. M. și 5 in turneele finale • „Stelele" nu strălucesc 
intr-un 11 fără coeziune • Experimentele lui Bergmark • Opinia lui B. Arkadiev

înainte de toate : cu ce se 
poate mindri Suedia, una 
din țările cu fotbal dezvol
tat și de mare tradiție ?

Este membră în F I.F.A. 
din anul 1907, a disputat pri
mul meci inlerțări în 1908 și 
are în palmares cel mai mare 
număr de partide din lume 
(459) ; a organizat turneul o- 
limpic de fotbal in 1912. a 
devenit campioană olimpică 
în 1948 (la Londra) și a fost 
gazda turneului final al Cu-

pel Jules Rimet în 1958. S-a 
situat — și'se situează — pe 
primul loc în fotbalul din 
nordul Europei. A cucerit 8 
din cele 10 ediții ale Cam
pionatului scandinavic (din 
1936 șapte ediții consecuti
ve). Se poate mindri (dacă 
poate fi vorba de așa ceva) 
cu faptul că. în ultimele două 
decenii, a devenit una din 
cele mai importante „furni
zoare" de jucători pentru ță- 

profesionist ;

munca de selecție în Suedia 
prezintă o particularitate: 
sint admiși în „11“-le națio
nal și cei ce activează la 
cluburi străine. — • - - 
intărit adeseori 
deză, dar nu o 
ia iveală riscurile inevitabile 
ale unor astfel de soluții.

Astfel în finala C.M. din 
1958, în fața brazilienilor 
care au prestat un joc co
lectiv admirabil, „constela- 

lipsită de coeziune a

„Stelele" au 
formația sue- 
dată au ieșit

O întirziere de peste două 
ore a plecării din Glasgow, 
care ne-a provocat foarte mulți 
nervi și care a antrenat după 
ea un lanț întreg de alte di
ficultăți (pierderea legăturii cu 
Bucureștiul, răminerea pentru 
o noapte la Paris, unde unii 
dintre noi, inclusiv subsem
natul, am luat un „contact di
rect" cu gripa ce bintuie aici, 
plus ore îndelungate de aștep
tare pe aeroporturile din Lon
dra, Ziirich și Viena) a făcut 
ca deplasarea în Scoția să lase 
fotbaliștilor băcăuani, prin ul
tima ei parte, 
puțin plăcute, 
însă, 
rămine memorabilă pentru ei, 
deoarece de ea se leagă — 
după părerea noastră — cea 
mai bună performanță inter
națională din palmaresul de 
pină acum al clubului băcăuan.

Sub impresia incă a acelui 
0—3 cu Steaua în partida de 
campionat disputată la Bucu
rești, dar ignorînd faptul că 
la numai o săptămînă după 
aceea băcăuanii au 
ră drept de apel 
clasamentului, unii 
să pună rezultatul 
(1—1) obținut la 
fie pe seama valorii mai scă
zute a formației scoțiene, fie 
pe seama exclusiv a șansei 
echipei oaspe.

Ca unul care am fost la 
fața locului, pot spune că a- 
semenea explicații sînt false. 
După cum va avea prilejul să 
o dovedească și în evoluția sa 
de la Bacău, în ziua de 13 
ianuarie 1970, Kilmarnock este 
o echipă profesionistă de foar
te bună valoare, o demnă re
prezentantă a fotbalului bri
tanic, ale cărui caracteristici 
principale le manifestă în joc. 
De altfel, însăși poziția de 
frunte pe care o ocupă în cla
samentul campionatului scoți
an in imediata apropiere a 
celebrelor formații din Glas
gow — Celtic ți Rangers — 
o recomandă de la sine. Ca 
să nu mai vorbim de cartea 
sa de vizită, cu care s-ar min
dri multe alte echipe de club 
de pe continent. Tn meciul cu 
Dinamo Bacău, Kilmarnock a 
făcut un joc excelent, a impus 
un ritm de-a dreptul infer
nal și dacă ar fi să judecăm 
numai prin prisma presiunii 
extraordinare exercitate la 
poarta oaspeților, ca și a oca
ziilor de gol svute. ar trebui 
să recunoaștem că merita vic
toria.

Realizînd. In aceste condiții, 
un rezultat de egalitate (cu 
înscrierea chiar a unui gol 
care poate deveni extrem de 
prețios pentru obținerea ca
lificării) băcăuanii au avut, 
evident, și o oarecare șansă. 
Dar șansa lor cea mare, ho
tărâtoare pentru soarta parti
dei. a 
propria nutere de luptă, 
formidabila risipă de 
pe care au făcut-o. de la pri
mul nină la ultimul dintre ei. 
Forțați de către adversari. bă-„ 
căuanii s-au apărat excelent, 
făcînd un adevărat zid în fata 
propriei porți. Și cînd chiar 
acest zid părea a nu mai re
zista. a intervenit Ghiță. ale 
cărui splendide intervenții au 
împiedicat direct — în ulti
mă instanță — înscrierea cî-

amintiri mai 
Fără îndoială,» 

că această călătorie va

întrecut ta
pe liderul 

sint tentați 
de egalitate 
Kilmarnock

constat îndeosebi în
In 

energie

torva goluri. Este drept, insă, 
că băcăuanii nu s-au lăsat 
tot timpul presați de adver
sari. Deseori ei s-au despre- 
surat și i-au silit pe sco
țieni să dea înapoi prin schim
buri inteligente de pase, prin- 
tr-un joc de temporizare la 
mijlocul terenului, în care vi
oara întîi a fost Dembrov
schi. Și chiar dacă contra
atacurile lor au fost destul de 
rare, ele s-au dovedit — ca 
și in cazul înscrierii golului de 
către Băluță — cu atit mai 
periculoase.

Prin rezultatul de egalitate 
obținut la Kilmarnock, Dina
mo Bacău și-a apropiat per
spectiva calificării in sfertu
rile de finală ale „Cupei eu
ropene a tirgurilor", ceea ce 
ar echivala cu cea mai bună 
performanță înregistrată de 
vreo echipă de club româneas
că in competițiile continentale. 
Dar, trebuie să o spunem des
chis, misiunea sa in meciul 
retur, de la 13 ianuarie, nu 
va fi cu mult (poate chiar de
loc) mai ușoară decît aceea 
avută în Scoția. Kilmarnock 
are suficiente calități care 
Să o facă redutabilă și în de
plasare, fiind capabilă — așa 
cum au dovedit-o in împre
jurări similare alte echipe de 
club britanice — să răstoarne 
o situație în favoarea sa. De 
altfel, managerul acestei for
mații, Walter Mc Crae, a de
clarat unui ziar local după 
partida de la Kilmarnock că 
rămine. în continuare, sigur 
de calificarea băieților săi.

Așadar, chiar dacă de astă 
dată băcăuanii vor evolua pe 
propriul teren, ei nu 
să considere meciul 
șor. Dimpotrivă, se 
ca ei să-l privească 
ximum de seriozitate, 
pregătească cu exemplară con
știinciozitate pentru el. Nu ne 
îndoim că atit conducerea clu
bului, cit și conducerea tehni
că a echipei vor lua toate mă
surile necesare — care depind, 
bineînțeles, de ele — pentru 
ca echipa să se afle la 13 ia
nuarie în depline posibilități 
de a înfrunta cu succes pu
ternica formație scoțiană.

Sintem șigqri că și federa
ția, cum a facut-o și pir.ă 
acum, va oferi 
prețios echipei 
atit mai mult 
juncturâ, cînd 
obținerea unei 
fără precede: 
mâr.esc de d

Intrucit. 
Kilmarnock, 
pină la 13 
jocuri de 
simbătă ea 
Glasgow). Dinamo Bacău este 
singura noastră echipă de club 
rămasă in activitate ș: care, 
din acest motiv, nu poate găs: 
în țară un partener adecvat 
pentru jocuri de pregătire, se 
impune ca federația să-î asi
gure de urgență fie un turneu 
de citeva meciuri peste hotare 
(de preferință intr-o țară cu 
climă apropiată celeia de la 
noi), fie o formație străină 
dispusă să susțină 
partide amicale la 
această perioadă.

Ni se pare, de

vadă de înțelegere și să re
nunțe pentru prima etapă a 
turneului în America de Sud 
la Gniță și Dembrovschi. ur- 
mind ca cei doi talentați fot
baliști să se atașeze tricolori
lor după ce echipa lor de 
club va susține par.ida retur 
cu Kilmarnock.

în sfirșit. ar fi cazul să se 
rezolve favorabil și cererile 
de transfer ale celor doi ju
cători din divizia B. pe care 
Dinamo Bacău se străduiește 
de mai mult timp, fără suc
ces pină acum, 
in lotul său.

Acest sprijin 
cităm pentru 
nu trebuie interpretat. în nici 
un caz, ca un favor făcut unei 
echipe oarecare de club în 
dauna altora. La ora actuală, 
poate că nici nu mai este 
vorba de Dinazno dia Bacău, 
ci înainte de toate de o echi
pă românească de club care 
se află foarte aproape de re
alizarea unei performanțe u- 
nice și prestigioase pentru fot
balul nostru. Să fim. deci, cu 
toții alături de ea !

să-i promoveze

pe care-1 scfli— 
Dinamo Bacău

C. FIRANESCU

trebuie 
mai u- 
impune 
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să se

sprijinul său 
băcăuane. Cu 
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se profilează 

performanțe 
în fotbalul ro- 
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spre deosebire de 
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asemenea, 
necesar ca conducerea tehnică 
a lotului național să dea do-

incă un gol în poarta francezilor, asigurlnd ca-Pe Rasunda, ia Stockholm, Kindvall înscrie 
lificarea Suediei în turneul final al C.M.

FIȘIER DIVIZIA A
După 15 etape „Clasamen

tul constanței echipelor", ba
zat pe media notelor acor
date de cronicarii noștri ara
tă astfel :

parte. Dar iată cum arată a- 
cest clasament i

1. LUPESCU (lider — Ra
pid), 124 p, 2. Niculescu (lider 
— F. C. Argeș) 123 p. 3. Ghi-

Ui

Media Total puncte
în tur obținute

1. UNIVERSITATEA CRAIOVA 7.16 1 261
2: Dinamo București 7,06 1222
3. F. C. Argeș 7.06 1 215
4. Rapid 7,04 1 232
5. Jiul 6.96 1 266
6. Dinamo Bacău 6.91 I 175
7. Petrolul 6.87 1 202
8. Steaua 6.85 1 179
9. rU“ Cluj 682 1220

10. U.T.A. 6.75 I 140
11. Farul 6.68 1 180
12. Steagul roșu 6.67 1 126
13. Politehnica 6.40 1 145
14 C.F.R. 6.38 I 129
15. Crișul 6,17 . 1 197

A. & Armata 6.14 1 044

li
119

11

posibil, accidentările 
au fost titulari sută 
sau aproape sută U 
echipele din care fac

U.E.F.A. UREAZA SUCCES
FOTBALIȘTILOR ROMÂNI ÎN C.M. 1970

a congraiuiaie (he tallowing UEFA Membrii mssugi<i lions whose

ous O'fisenions nos chaleurecseș feltcilanons aus Asso®*aoons 
Nauonaies suivanies. atfihees â riTETA doni :equips aauonaio 
s est aualififie oout la Competition finale du Championna» du 

Coupe rules Rimet devant avou •< u viexidue pa 
31 mai a» ?1 luin 1970

P. 4—5. Adamache
Steagul roșu) și 

Popa (lider — Univ. 
iova) 115 p. 6—7. Dan și Du- 
lan 113 p. & Domide (lider
— C.T.A.J 112 p. 9—11. O- 
ble—enco. Gycrfi ți Mocanu 
(Fier — PeUwiui) 111 p. 
12—16. Săunăreanu (lider -- 
Steaua). Dumitru (Rapid). Ne- 
deicu. Minei. și Dinu (lider
— Dinamo B^c) IM p. 
17—11 Cotormani (lider — 
Jiul) ț: Pescaru 199 p. 19—29. 
Dincuță ș; Dembrovschi 198 
p. 21—84. Sian, (c data nu a 
primit notai Sloesescu. Neagu 
și Moraru 197 p. 25—27. Sous 
(lider — C.F.R. Cluj), Axente 
și Niculescu (Univ. Craiova), 
196 p. 28— 32. Peronescu. Cim- 
peanu (lider — ,U‘ Cluj). 
Ghergheli. Petrescu și Bădin 
195 p.

Deci numai 32 de jucători 
au izbutit sâ obțină, in final, 
o medie mai mare, sau mă
car egală, cu 7 ! Cu totul re
marcabile stat totalurile ți 
mediile (8.29 de etapă!) ob
ținute de Lupescu (Rapid) 
și Niculescu (F. C. Argeș). în 
schimb echipele Farul flider 
Ștefanescu — 1041 Palitehni- 
ca (lideri Constanți nescu ți 
Pali — 93 pl A. S. Armata 
(lider Caniaro — 98 p) și 
Crițul (lider Ccciș — 97 pl 
n-au izbutit să aibă nici mă
car un singur jucător peste 
cota minimă de valoare și 
constanță — 105 p — în tur.

(uder 
Iulică

Gh. CIUCESCU 
D. GRAUR

ediții de pînă 
Campionatului

Din cele 9 
acum ale 
mondial, Suedia a lipsit doar 
la cea din 1930. A reușit să 
fie prezentă în turneul final 
de cinci ori (în 1958. din ofi
ciu. ca organizatoare a tur
neului final). Locul 4 cuce
rit în 1938, locul 3 în 1959 
și locul secund în 1958 re
prezintă performanțele sue- 

. dezilor.
Palmaresul Suediei în pre

liminarii :
24 15 2 7 67—32 

în baza următoarelor rezul
tate : 2—0 cu Lituania și
6— 2 cu Estonia (în 1934),
7— 2 cu Estonia, 4—0 cu Fin
landa și 0—5 cu Germania 
(in 1938). 3—1 și 3—1 cu Ir
landa (în 1950), 2—3 și 0—2 
cu Belgia. 3—3 și 4—0 cu 
Finlanda (în 1954). 2—0 și 
2—0 cu Belgia și 4—0, 2—3 
și 1—2. după baraj, cu El
veția (în 1962), 3—0 și 5—0 
cu Cipru și 1—1 și 1—2 cu 
R. F. a Germaniei (1966).

In turneele finale. Suedia 
a obținut următoarele re
zultate : 3—2 cu Argentina,
1— 2 cu Germania (în 1934),
8— 0 cu Cuba, 1—5 cu Un
garia, 2—4 cu Brazilia (în 
1938). 3—2 cu Italia, 2—2 cu 
Paraguay. 1—7 cu Brazilia,
2— 3 cu Uruguay și 3—1 cu 

lia (în 1950), 3—0 cuMe- 
2—1 cu Ungaria, 6—0 cu

Galilor, 2—0 cu 
, 3—1 cu R.F. a Ger- 
și 2—5 cu Brazilia (în 
Incepînd cu 1958,

opan 
xic, : 
Țâra 
l.RSS

.2E
1958).

gazdelor (cu nume ca Gus
ta vsson. Hamrin, Gren, Lied- 
holm. Skoglund) s-a prăbu
șit ca un castel de nisip. în 
1961, suedezii au Capotat în 
meciul de baraj cu Elveția, 
iar în 1965 au fost autorii 
a două surprize : după ce ău 
reușit un excelent 1—1 cu 
R. F. a Germaniei în Berli
nul Occidental, au fost în- 
trecuți cu 1—2 pe teren pro
priu deși nu au lipsit din 
formație principalele vîrfuri 
ale ..legiunii străine" (Ham
rin. Jonsson, Wing, Persson).

în preliminariile actualei 
ediții a Cupei Jules Rimet, 
Suedia a făcut parte din 
grupa a V-a europeană, ală
turi de Franța și Norvegia. 
S-a calificat ușor, cîștigînd 
trei partide și pierzînd una, 
la Paris, dar. atunci cînd re
zultatul acesteia . nu mai 
conta pentru configurația fi
nală a clasamentului grupei. 
Francezii s-au ales cu o vic
torie de prestigiu (3—0), dar 
la Ciudad de Mexico vor ple
ca învinșii lor. Pentru sue
dezi meciurile cu norvegienii 
erau mai mult decît ușoare 
(5—0 la Stockholm și 5—2 la 
Oslo), iar acel 2—0 cu „co
coșul galic" la Stockholm le-a 
asigurat calificarea, întrucît 
— între timp — francezii au 
pierdut pe teren propriu 
fața Norvegiei (cu 0—1 
Strassbourg).

Owar Bergmark, care 
cei 39 de ani ai săi este 
mai tînăr selecționer 
din Europa (de altfel,

în 
la

cu
cel 

unic 
fost ’

PENTRU „TRICOLORI"
fUrmart din pag. U

Dacă ne-am Intilnit cu Du- 
mitrache și compania trebuia 
să r.e întilnim, prin firea lu
crurilor, și cu profesorul An
gelo Niculescu. Și cînd un 
antrenor federal dă ochii cu un 
reporter, volens nolens, iese 
un,. interviu 1

— Așadar, ați chemat la 
București 20 de jucători : Ghi- 
ță. Râducanu, Sătmăreanu, 
Hălmăgeanu, Dan, 
Deleanu, Ghergheli, 
lert Dinu, Dobrin, 
schi, Lucescu, Neagu, 
trache, Domide, 
Sint 17, nu 7 Ceilalți repre
zintă, probabil, noutățile... Vă 
ascultăm.

— Intr-adevăr, 
noi: craioveanul 
distul Dumitru, 
la Olimpia Satu

— Both în lotul național ! 
Nu vi se pare prea rapidă as
censiunea acestui tînăr ju
cător ?

— Nu știu, nu mi pot pro-

Mocanu, 
Nunweil- 

Dembrov- 
Dumi- 

Lupescu...

trei nume 
Popa, răpi

și Both, de 
Mare.

nunta in nici un fel pînă nu-l 
urmăresc la citeva antrena
mente. Prietenul Mărdărescu 
ii prevede un viitor ieșit din 
comun. Eu am obligația si-l 
încerc...

— O ultimă Întrebare: știm 
că în turneu se pleacă după 
10 ianuarie, și mai știm că 
datele tehnice 
turneu sînt încă sub semnul 
incertitudinii. Un 
cru, însă, nu știm: ce vor face 
jucătorii în tot acest inter
val 7

— Antrenamente.
— Și altceva ?
— Antrenamente I
Tăcutul Angelo 

reintrase în rol. Nu 
team risca o nouă 
căci am fi aflat, probabil, că 
selecționabilii vor fi supuși la 
trei săptămînj de... antrena
mente !

LOTO

ale acestui
singur lu-

Niculescu 
mai pu- 
întrebare

mare jucător al Oerebro, 
A.I.K. și A. S. Roma, deți
nătorul recordului suedez, cu 
cele 94 de selecționări), a re
curs la cîteva experimente 
interesante în felul lor. A 
folosit în cele 4 meciuri e- 
xact 20 de jucători. Deși pri
mele trei partide 
decis calificarea au 
într-o perioadă de 
a reușit să asigure 
la fiecare partidă 
jucători, alți patru 
cite o singură dată. în ul
timul meci, lipsit de impor
tanță, a apelat la serviciile 
a 6 jucători noi. Mai este de 
remarcat că Bergmark, lă- 
sînd la o parte toate ideile 
intrate în practica selecției, 
a avut curajul ca în cele trei 
partide să utilizeze 14 jucă
tori de la 14 cluburi dife
rite 1 In plus a acceptat în 
lot, într-o măsură mai mare 
ca oricînd, prezența jucăto
rilor aflați în străinătate. 
Din echipa belgiană F. C. 
Bruges, cîștigătoarea cupei în 
1968, au jucat Axelsson șl 
Turesson, din formația cam
pioană a Olandei, Feijenoord 
Rotterdam, Kindvall (e acolo 
din 1966 și anul acesta a de
venit golgeter cu 30 goluri), 
de la finalista Cupei Scoției, 
Glasgow Rangers a fost pre
zent Persson, de l-a Olym- 
pique Marseille, cuceritoarea 
Cupei Franței, a fost folosit 
„bătrînul" Roger Magnusson, 
Grahn de la Grasshoppers 
Zurich, precum și Bo Lars
son, întors în primăvară de 
la echipa vest-germană 
V.F.B.-Stuttgart.

Iată lotul complet folosit 
(în paranteză : clubul și nu
mărul meciurilor jucate în 
preliminarii) :

— portari : 
(Hammarby, 
(Djurgarden, . ,

— fundași : Selander (Hăl- 
singborg, 3), Axelsson (F. C. 
Bruges, 3), Nordqvist (Nor- 
rkoping, 4). Grip (A.I.K., 4), 
Ericson (Goteborg, 1), Kris- 
tensșon (MalmO F.F,, 1) .;

— mijlocași : T. Svensson 
(Osfers. 2, Olimpique Mar
seille, 2), Bo Larsson (V.F.B. 
Stuttgart, 1, Malmo F.F., 3), 
Nicklasson (Goteborg, 1) ;

— înaintași: Grahn (Gras
shoppers, 4) ; L. Eriksson 
(Orebro, 3), Kindvall (Feije
noord Rotterdam, 3), Persson 
(Glasgow Rangers, 3), Olsson 
(G.A.I.S., 7), Magnusson (O- 
lympique Marseille, 2). Tu
resson (F. C. Bruges, 1), H. 
Johansson (G.A.I.S., 1),
Eklund (Atvidaberg, 1).

Dacă ținem seama și de 
celelalte rezultate ale Sue
diei în 1969 (3—2 cu Israel 
la Tel Aviv, 1—0 cuU.R.SS. 
la Moscova, 2—0 cu Ungaria 
la Stockholm, victoriile în 
fața Mexicului, Norvegiei, 
Finlandei și Danemarcei și 
un 1—2 cu Iugoslavia, la 
Split) ne întărim convinge
rea că pentru Mexic s-a ca
lificat o echipă solidă, echi
librată, bine pusă la punct, 
posesoarea tuturor armelor 
care caracterizează formați
ile serioase. în special, uti
lizarea la maximum a cali
tăților atletice, a jocului cu 
capul și corpul (suedezii sînt 
în general oameni înalți) fac 
din echipa Suediei o adver
sară de temut. Iată ce a de
clarat, de altfel, antrenorul 
sovietic Boris Arkadiev. după 
victoria echipei Suediei asu
pra selecționatei sovietice, la 
Moscova : „Echipa suedeză 
pe care am văzut-o în ziua 
de 6 august pe stadjonul Luj- 
niki, diferă substanțial de se
lecționatele suedeze ale ani
lor anteriori, cînd era evi
dentă 
chipei 
drept că acum în echipa lor 
nu se mai găsesc artiști ex- 
celenți ca Hamrin, Skoglund, 
Gren și Nordahl, în schimb 
ani puiuț vedea o formație 
bine antrenată și disciplina
tă, cu calități moral-volitive 
de cel mai înalt grad".

care au 
avut loc
371 zile, 
prezenta 
a 10 (!) 

jucînd

H e 11 s tr 6 m
3), Petlersson 

1) :

calitatea uniformă a e- 
și a jucătorilor. E

mai găsesc artiști ex-

Frederic MOISES

PRONOSPORT
U.E.F.A. — prin interme

diul buletinului său oficial pe 
luna decembrie — adresează 
felicitări și urări de succes 
reprezentativelor de fotbal de 
pe continentul nostru care 
ș-au calificat în turneul fi
nal al campionatului mon
dial.

Iată textul pe care îl re
producem și în facsimilul 
alăturat :

„Prezentăm caldele noa
stre felicitări următoarelor 
asociații naționale, afiliate la 
U.E.F.A., a căror echipă na
țională s-a calificat pentru 
întrecerea finală a Campio
natului mondial — Cupa Ju
les Rimet, ce va avea loc în 
Mexic între 31 mai și 21 iu
nie 1970.

Anglia, deținătoarea Cu
pei ; Grupa 1 — România; 
Grupa a 2-a — Cehoslova
cia ; Grupa a 3-a — Italia ; 
Grupa a 4-a — U.R.S.S. ; 
Grupă a 5-a — Suedia;
Grupa a 6 a — Belgia ; Gru
pa a 7-a — R. F. a Germa
niei ; Grupa a 8-a — Bul
garia.

Le urăm succes în meciu
rile întrecerii finale".

ULTIMELE ORE FĂRĂ FOTBAL... DESPRE FOTBAL!
Radu

Iată-l traversînd calea Vic
toriei în dreptul Poștei Cen
trale, pieziș, pentru a-și.. croi 
pîrtie printre rafalele de vînt 
ce azvîrleau cu furie vîrfurile 
de suliță ale chiciurei. Privit 
de la distanță — înalt și sub- 
țiratec, supt de efortul ultime
lor luni; privit de aproape — 
ochii albaștri cercînd să alun
ge printr-un licăr sfios obo
seala ce se mai citește încă 
pe față, pe niște cute care, 
parcă, anul trecut nu existau. 
Și totuși, Radu Nunwșiller 
n-are decît 25 de ani...

„Nici n-am avut încă timpul 
să mă obișnuiesc cu gîndul că 
sînt în vacanță și, iată, că iar 
trebuie să o iau de la capăt! 
— ne spune el, cu părerea c,e 
rău a elevului care afirmă de 
fiecare dată t „mică a fost 
vacanța mare !“

De fapt, nici nu-l pot con
trazice pentru că mai puțin de 
două săptămîni nu înseamnă 
nimic pentru un sezon care a 
început pretimpuriu, în ianua
rie, pe Wembley și se va sfîrși 
în iunie ’70, pe alt. continent. 
In Mexic, acolo unde, fie vor-

Nunweiller n-a avut
ba între noi, puțini se glndeau 
în timpul meciului cu Anglia 
de pe „templul fotbalului"...

De aceea mă și așteptam ca 
Radu să continue pe această 
temă, fiind chiar dispus (deh, 
sărbătorile de iarnă bat la 
ușă...) să-1 consolez pe tema 
sacrificiului pe altarul perfor
manței etc. etc. Cînd, ce să 
vezi, surpriză : Radu schimbă 
brusc firul discuției i „Știi, 
nea Paule, cum am combătut 
oboseala ? ®u hîrjoana din 
sală, la noi, la Dinamo, în 
orele de prînz sau seară, 
atunci cînd e liberă. Ne adu
nam la miuțe eu, Lucescu, Du- 
mitrache, Ștefan, Pîrcălab, 
Frățilă, Ivan și Niculescu de 
la Argeș, Vlase balerinul și 
alții."

„Cui pe cui se scoate!“ — 
încerc eu să găseso »» explica
ție „științifică".

„Pe naiba nu jucam fotbal 
ci ne jucam" — continuă el, 
accentuînd pe caracterul re
flexiv al afirmației. „Ca-n co
pilărie, pînă la uitarea orelor, 
a mesei, a odihnei. Și la urmă 
ne întrebam i cînd a trecut

timp să guste vacanta!
timpul 7 De ce n-o fi, oare, 
așa și la antrenament 7" Și 
Nunweiller a rămas puțin des
cumpănit, de parcă altcineva 
i-ar fi pus aceasta întrebare, 
pe nepregătite.

Este rlndul meu să-1 readuc 
la realitate i „Totuși, cum ți-ai 
petrecut vacanța, dincolo de 
fotbalul cel de toate zilele 7 
Ai citit, ai fost la spectacole, 
ai dansat 7*

„De citit, citesc, spectacolele 
s-au redus doaj la filme, iar 
de dansat... nu știu!“ Și în 
fața figurii mele, probabil 
foarte mirate, a simțit nevoia 
să adauge i „Sînt băiat bun, 
dar cu.„ lipsuri; de fapt, uni
ca mea distracție în copilărie 
și adolescents a fost fotbalul. 
Ceaiurile, reuniunile, balurile, 
toate pe bază de dans, 
n-aveau, pe atunci, ritmul pe 
care-i doream, pe care-i cău
tam..."

„Gel al fotbalului 7“ — am 
presupus. „Dumneavoastră ați 
spus, nu eu", a replicat, zim- 
bind, Radu și a adăugat. 
„Poate sint și prea timid, așa

Incit dansul a rămas pentru 
mine o necunoscută. Sper ca 
atunci cînd se va fgce mare 
fata fratelui meu, Lică — are 
acum aproape un an — voi 
avea, în sfirșit. o profesoară".

„Apropo, ce se mai aude de 
Lică Nunweiller, cum o duce 
în Turcia?"

.,Elsie In Bueurești. Clubul 
Beșiktas, care-1 solicitase, trece 
prin diRcultâți financiare și 
n-a mai putut să onoreze con
tractul propus inițial, așa In
cit acum Lică s-a reîntors la 
prima și marea iui dragoste i 
Dinamo București. Probabil că 
vor fi din nou doi Nunweilleri 
In această echipă !“

Acestea fiind spuse, ne-am 
lăsat răpiți de balerinul Victor 
Vlase, care abia aștepta sfîr- 
șitul discuției noastre pentru 
a ne duce ia un nou rendez
vous, la teatrul de Operetă, ca 
invitați ai maestrului Ion 
Dacian.

Dar despre aceasta, în alt 
articol. Dacă-i bal. bal să fie !

Paul SLAVESCU

Excursii in Japonia și Mexic la tragerile 
Revelionului 1970

doncursul special Pronoex- 
pres al Revelionului din 1 ia
nuarie 1970, vă oferă în nu
măr NELIMITAT i excursii în 
MEXIC — turenul final al 
Gampionatului Mondial de fot
bal (970 — ; Turul Austriei < 
Viena- Salzburg- Klagenfurt- 
Graz (circa 8 zile); Belgrad- 
Budapesta-Sofia (circa 14 zile); 
autoturisme DACIA 1300, 
DACIA 1100, MOSKVICI 408 
eu 4 faruri și radio, SKODA 
1000 M. B„ TRABANT 601 și 
premii în bani.

Puteți participa pe bilete de 
3, 6 și 15 lei. Și cu bilete de 
3 lei puteți cîștiga autoturis
me, excursii peste hotai j și 
premii în bani.

Miercuri 24 decembrie se 
vor pune tn vînzare biletele.

Tragerea specială LOTO a 
Revelionului din 2 ianuarie 
1970, atribuie i excursii în Ja
ponia — cu vizitarea „EXPO 
’70" ; Italia — București-Bel- 
grad-Zagreb — Veneția - Par- 
ma-Milano- Verona r Padova-

Triest- Kesthely- Budapesta- 
București (circa 15 zile); Tu
rul Bulgariei (5 zile) cu auto
carul plus Nisipurile de Aur 
(12 zile)autoturisme DACIA 
1300, DACIA 1100, MOSKVICI 
408 cu 4 faruri și radio. 
SKODA 1000 MB, TRABANT 
601 și premii în bani.

Puteți participa pe bilete de 
2, și 15 lei. Și cu biletele de 
2 lei puteți cîștiga autoturis
me, excursii și premii în bani.

Vineri 26 decembrie se vor 
pune în vînzare biletele.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 51 DIN 

17 DECEMBRIE 1969 :

EXTRAGEREA Ii Catego
ria 11 3 varianta a 36.957 lei; 
Categoria a II-a i 158,7 a 
699 lei; Categoria a III-a i 
3.061,3 a 36 lei.

EXTRAGEREA a II-a i Ca
tegoria A: 4 variante a
23.757 lei; Categoria Bi 226,2 
a 420 Iei; Categoria Gi 3.541,7 
a 27 let



PRIMELE ÎNSCRIERI
PENTRU CURSA PĂCII
A FOST ALCĂTUIT UN LOT 

DE 16 CICLIȘTI SOVIETICI

220 ECHIPAJE

PRAGA, 21 (Agerpres). — 
După cum s-a anunțat, s 
23-a 
curse cicliste 
va avea loc anul viitor, 
începere de la 12 mai, 
traseul Praga — Varșovia 
Berlin (1978 km).

Și-au confirmat pînă 
prezent participarea echipe
le U.R.S.S., Iugoslaviei, Po
loniei, Cehoslovaciei și R. D. 
Germane. Fiecare echipă va 
fi alcătuită din cîte 7 aler
gători.

Noul antrenor al echipei 
cehoslovace, Kamil Hatapka, 
a selecționat de pe acum un 
lot de 11 cicliști, între care 
se află Jan 
Vavra, Milos 
drich Marek.

ediție a tradiționalei 
„Cursa păcii" 

cu 
pe

a stabilit un lot de 16 aler
gători în vederea Cursei Pă
cii 1970. Printre ei figurea
ză experimentațil, Belousov, 
Mihailov, Fadeev, Polupanov, 
Kulîbin, Sokolov, Saidhujin, 
patru tineri de 20 ani — 
Kuharski, Avetisian, Basko, 
Tusumhanov ș.a.

tn

Smolik, Karel 
Hrazdira și Jin-

★
Consiliul de antrenori al 

Federației sovietice de ciclism

TURUL ANGLIEI 
SE VA ORGANIZA 

INTRE 24 MAI SI 6 IUNIE

de ci- 
în anul 
rezervat 
va avea 
6 iunie.

Federația engleză 
clism a anunțat că 
1970, Turul Angliei 
echipelor de amatori 
loc între 24 mai și
Startul se va da din orașul 
BlackpooL Printre echipele 
invitate care au răspuns a- 
firmativ se află și cea a 
Franței. Cicliștii francezi 
participă la „Turul Angliei* 
după o absență de 3 ani.

La viitoarea ediție a Ra
liului Monte Carlo s-au în
scris 220 echipaje reprezen- 
tind 37 mărci de automobile 
și 25 țări.

Iată cum sînt repartizate 
plecările în această Impor
tantă competiție automobilis
tică ce se va desfășura Intre 
16 și 24 ianuarie:

Atena : 32 : Douvres : 11; 
Frankfurt : 26; Lisabona :
15 ; Monte Carlo ; 51 ; Oslo : 
28 ; Reims : 31 ; Varșovia : 
26.

Organizatorii au procedat 
de asemenea la tragerea la 
sorți a 
primele 
acestei 
rousse ;
nr. 4 -
Kallstrom ; nr. 
gaard ; nr. 7 -
11 — Ake Andersen e'x.

numerelor de start, 
revenind favoriților 

curse: nr. 2 — La
ur. 3 — Vinatier; 

- Mikkola; nr. 5 —
• — Walde- 
- Elf ord; nr.

BULGARIA SPANIA

Duminică s-a încheiat tu
rul campionatului. In pofida 
faptului că terenurile au fost 
înzăpezite, meciurile au fost 
de bună factură. Levski- 
Spartak, care a dominat în 
acest sezon, și-a menținut po
ziția de lideră de toamnă, 
acumulînd un apreciabil a- 
vans de 4 p față de Ț.S.K.A., 
clasată pe locul 2. In ulti
ma etapă Levski-Spartak a 
terminat la egalitate (1—1) 
cu J.S.K. Slavia. Scorul a 
fost deschis în prima repri
ză de J.S.K. prin Grigoriev, 
care a profitat de o greșea
lă a apărării adverse. Ega- 
larea s-a produs în urma 
unei splendide lovituri cu ca
pul a lui Asparuhov. Echipa 
studenților, Akademik, a 
furnizat surpriza etapei, în- 
trecînd pe campioana 
Ț.S.K.A. cu 1—0 (gol înscris 
în min. 6 de Juvenov). Iată 
și celelalte rezultate : Ma
rița — Cerno More 3—2, Tra- 
kia — Dunav 1—0, Spartak 
— Botev 1—1, Marek — 
Krakra 1—0, Beroe — Etar 
2—1, Cernomoreț — Loko
motiv 3—2.

în clasament: 
Spartak

15
2. Ț.S.K.A.

15
3. Trakia

15
Urmează : 

18 p, Cerno 
moreț — 16 p, Etar’ și Loko
motiv — 15 p, Spartak — 
14 p, Dunav și Marek — 
13 p, Akademik — 12 p, Bo-;

7

1. Levski-

i 
l.'

1? 2

10 2

9 3

1

3

39—10

37—14

26

22 1

3
J.S.K.
More și Cerno-

27—13
Slavia —

21

I

Steaua-Polonia

în optimile de finală
ale „Cupei cupelor"

la baschet
MUNCHEN 22 (Agerpres). 

La Munchen a avut loc trage
rea la sorți pentru alcătuirea 
programului optimilor de fi
nală ale „Cupei cupelor" la 
baschet masculin. Echipa 
Steaua București va întîlni 
formația Polonia Varșovia. 
Iată celelalte meciuri : Stan
dard Liege-Iskra Svit; Loko
motiv Zagreb-Universitatea 
Tehnică Istanbul; Macabi Tel 
Aviv-Fides Neapole ; A.E.K. 
Atena-MAFC Budapesta ; Ja 
Vichy-Levski Sofia și Juven- 
tud Badalona-HKT Helsinki. 
Meciurile tur urmează să fie 
jucate înainte de 17 ianuarie, 
iar cele retur înainte de 24 ia
nuarie. Sferturile de finală 
sint programate Intre 14 și 
21 februarie. In cazul că 
Steaua se va califica va juca 
în continuare în compania 
echipei Dinamo Tbilisi.

tev — 11 p, Marița — 9 p și 
Krakra — 6 p.

In clasamentul golgeteri- 
Jekov 16, Dermendjiev 
Asparuhov și Bonev 

11.

lor :
12, 
cîțe

Luni, reprezentativa Bul
gariei a plecat în Maroc, 
unde urmează să susțină, la 
Casablanca, un meci amical, 
probabil în compania unei 
selecționate marocane. De 
acolo, fotbaliștii bulgari vor 
face deplasarea în Spania 
unde vor întîlni formația Va
lencia pe terenul acesteia. 
Nu au făcut deplasarea Sa- 
lamanov și A. Mihailov (am
bii de la J.S.K.), sancționați 
pentru 
plinare.

In etapa de duminică Sa
ragossa a învins cu 2—0 pe 
Real Madrid. Valencia a dis-

ARBITRUL GARDEAZABAL 
A ÎNCETAT DIN VIAȚA

grave abateri disci-

Toma HRISTOV 
PORTUGALIA
jocurile celei de-aDupă

12-a etape în fruntea clasa
mentului continuă să se afle 
Sporting din Lisabona cu 20 
p, urmată de Benfica — 17 
p și Varzim — 16 p. In e- 
tapa de duminică Benfica a 
învins cu 2—0 pe Porto, Var
zim a cîștigat cu 1—0 me
ciul cu Leixoes. iar Sport
ing a terminat la egalitate : 
0—0 cu Boavista

Cunoscutul arbitra de 
fotbal, spaniolul Juan 
Gardeazabal a încetat din 
viată la Bilbao, în urma 
unei boli îndelungate. 
Gardeazabal a arbitrat nu
meroase intilniri interna
ționale, fiind apreciat ca 
unul dintre cei mai com
petent! oficiali din Europa.

pus cu 3—1 de Real Socie- 
dad. Alte rezultate : Cel ta — 
Atletico Bilbao 0—2 ; Barce
lona — Elche 1—1 ; Granada 
— Coruna 2—0 ; Sevilla — 
Las Palmas 1—1. Atletico 
Bilbao se află pe primul loc 
în clasament cu 21 p, arma
tă de Atletico Madrid cu 21 p 
și Real Madrid cu 20 p.

iDiimnnnnir.imiiD ::i

Dupâ turneul de la Moscova

(U.R.S.S., Suedia, Cehoslovacia și Canada) Iși spun părerea despre propria lor echipă 
principalii lor adversari

•s

1. — CE PĂRERE AVEȚI
DESPRE JOCUL E- 
CHIPEI DV.?

2. — CE IMPRESIE V-A
LĂSAT JOCUL PRIN
CIPALILOR DV. 
VERSARI ?

3. — CINE CREDEȚI
ARE CELE 
MULTE ȘANSE
CÎȘTIGE TITLUL 
MONDIAL IN CANA
DA?

JACK MC LEOD (antreno
rul principal al echipei Ca
nadei) : 1. — Sint 
de jocul băieților 
pierdut primul meci 
Cehoslovacia) per.tr 
cătorii noștri erau ir.că ot 
siți după turneul din Ceho
slovacia. Apoi, e: și-au reve
nit în formă ș: au realizat 
un joc ce rară frumusețe ca 
echipa Suediei.

2. — In momentul de față 
reprezentativa Uniunii Sovie
tice este mai puternică decît 
toate celelalte. Acesta a fost 
adversarul nostru cel mai di
ficil și rezultatul de 2—2 ob
ținut in compania ltd îl con
siderăm satisfăcător. Hocheiș
tii cehoslovaci și cei suedezi 
sint și ei aproape de aceeași 
valoare.

CA 
MAI

SA

sâ râs- 
trei în

AD-

Moscova.
, ct pentru puc cu suedezul Sterner (nr. 14). Fază din meciul Canada 
tat in codrul turneului de la

ar.ul O'Malley (nr. 2) a depășit chiar și limitele noilor prevederi regulamentare In
Suedia dispu-

Foto : TASS
3. — Mi-e greu să răspund 

Ia ultima întrebare pentru că 
nu știu nici pină acum ce 
echipă vom prezenta. După 
întoarcerea in Canada va tre
bui să urmăresc 20—25 de 
profesioniști din care voi ale
ge 9 pentru echipa națională. 
Sper să r.e prezentăm intr-o 
fermă mai bună la mondia-

TUR DE ORIZONT IN SCHIUL ALPIN MASCULIN «o
primel zăpezi-, des- 

Val d'Isăre. este pri- 
concurs dintre clasl- 

liecărui an competițlonal. 
care.

startul
Și.

prin tradiție, 
său pe toți 

mai ales, toate 
toate gloriile In de-

„Criteriul 
fășurat la 
mul mare 
cele 
confruntare
stringe la 
consacra ții 
speranțele, 
venire.

Așteptată 
această mare competiție. 
In mod oficial, capăt unei 
delungate perioade de pregătire, 
pe uscat șl pe zăpadă, etapă 
grea, obositoare. In care flecare 
schior și echipă au adunat mil 
de kilometri de alunecare, au 
parcurs mii de porțl șl obstacole 
spre a-șl *------
concertul 
cepe.

Marele 
mișcare. ____.___ ____ _______
pînă In mal 1970 caravana inter
națională a schiului va colinda 
săptămînal marile stațiuni alpi
ne, bătătorind cele mai reputate 
pîrtil mondiale spre a-șl desem
na campionii. Armistițiul a luat 
sfîrșit 1

Lupta pentru supremație sa 
anunță grea șl plină de nepre
văzut pentru noul an. 1969 a 
fost un an „punte*, o pasarelă 
aruncată între Olimpiada de 'a 
Grenoble (1968) șl mondialele de 
la Val Gardena, peste care ma
rile puteri ale schiului alpin au 
* ............... cele

ale 
aș-

cu deosebit interes, 
pune, 

în-

defini personalitatea In 
competițlonal care în-

„circ alb* s-a pus_
Incepînd de acum șl

în

împins spre înălțimi pe 
mai strălucitoare elemente 
tinerei generații. „Noul val* 
teaptă cu nerăbdare să se în
tredeschidă porțile consacrării 
spre a năpusti peste campionii 
tradiționali uraganul Irezistibil 
al vîrstei și entuziasmului, 1969 
n-a fost prea concludent pentru 
nimeni. O neliniște, mascată de 
un optimism prea ușor afișat, 
ascunde, de faot, incertitudinile 
unor echipe de speranțe che
mate, în acest an, pentru prima 
dată să preia povara unei glorii 
și a unul prestigiu ce ar putea

- Trăind pînă 
umbra giganților, se 

plin soare să

să-l strivească, 
acum în 
văd chemați în ___ _______ __
arate tuturor șl lor Inslșl ceea 
ce au învățat. S-a dus copilâ-

Războiul proteinelor
(Urmare din pag. I)

In multe țări, aceste pre
parate se vind numai pe baza 
unor prescripții medicale dat 
fiind că folosirea lor nesupra
vegheată comportă riscuri mari 
pentru sănătatea consumato
rului. Dar nu lipsa unor re
țete ar putea Împiedeca să 
se recurgă la aceste „pilule 
miraculoase", dătătoare de for
ță, mai ales că mulțl dintre 
sportivii de valoare din a- 
ceste țări stnt susținuți, din 
motive de prestigiu, de puter
nice organizații sportive din
tre care nu puține slnt strfns 
legate de mari concerne direct 
interesate de fabricarea pre
paratelor biochimice amintite.

Totuși, costul ridicat al a- 
cestor preparate constituie o 
piedică în calea răspîndirii lor. 
De exemplu o întreprindere 
elvețiană extrage un hormon 
care constituie un puternic sti
mulent al creșterii și care ne
cesită prelucrarea unei tone de 
coconi ai viermelui de mătase 
pentru un singur gram de pro
dus. Se apreciază că prețul 
unei cure eficiente cu aceste 
preparate se cifrează la o su
mă mult superioară salariu
lui unui muncitor calificat.

Deși, din ce în ce mai mulți 
factori din fruntea organiza
țiilor sportive naționale și in
ternaționale înclină să cate
gorisească folosirea acestor 
preparate în rîndul dopante- 
lor Interzise de regulamentele 
sportive, mulți sportivi conti
nuă să le folosească cu aerul 
cel mai candid. Unii au expri
mat părerea că nimeni nu 
poate împiedica folosirea unor 
extrase din carne de vftă în 
locul ingerării cărnii în mari 
cantități. Cunoscutul sulițaș 
finlandez Kinuunen nu s-a dat 
în lături să facă o fotografie 
ținînd în mină o cutie de pro

teine în locul sulițeL In aceste 
condiții, nu este lipsită de tile 
declarația unui cunoscut spor
tiv vest-german care spunea, 
mal mult în serios detit în 
glumă : „marile competiții in
ternaționale tind să se trans
forme intr-un adevărat război 
al proteinelor".

Există, totuși, motive obiec
tive pentru care „voga" con
sumării acestor preparate bio
chimice scade în prezent. Pre
ședintele C.Î.O., SL Avery 
Brundage a condamnat ener
gic folosirea lor, considerîn- 
du-le contrare moralei spor
tive. Se fac de asemenea, dis
cuții pentru a obține interzi
cerea lor prin regulament. Dar 
aci există o dificultate obiec
tivă peste care cu greu se va 
putea trece tind va fi vorba 
de sancțiuni. Și anume : nu 
se poate demonstra în nici un 
fel folosirea lor ! Or, o Inter
dicție nebazată pe probe și 
sancțiuni nu ar putea avea 
efect Există totuși conside
rente mai stringente care ple
dează împotriva folosirii pre
paratelor biochimice pentru 
creșterea forțată a unor per
formanțe. Este vorba de nu
meroase accidente grave, unele 
cu consecințe serioase pentru 
sănătate, suferite de sportivii 
care au recurs la consumarea 
lor. Intr-adevăr, creșterea ra
pidă a masei musculare la 
un organism matur creează un 
dezechilibru în sistemul loco
motor care cedează din cauza 
unor solicitări pentru care nu 
a fost pregătit. Pe de altă 
parte, creșterea masei muscu
lare tulbură în multe cazuri 
coordonarea mișcărilor blotfnd 
deprinderile motrice, cu efecte 
negative asupra performanțe
lor.

Este probabil ca toate aceste 
consecințe să contribuie la dis
pariția proteinelor din viața 
sportivă.

!1 Laria. Maturitatea 
răspunderi.

Schiul Franței 
delung In 1M9 
stelelor de mărime care au fost 
Killy. Periiiau Lacroix. Jauffret. 
Rindurile sale s-au subțiat și 
prin citeva dureroase accidente 
care l-au scos din circulația se
zonului pe J.P. Augert. George 
Mauduit. Bernard Orcel. Boger 
Mignod etc. Și. totuși, fără nu
me răsunătoare, fără surlele șl 
tobele ce precedau In compe
tiții pe marii săi campioni. 
Franța a reușii, aproape incre
dibil, să-și adjudece , din
tre probele calendarului l»a.

a singerat !n- 
pentru dispariția

1

mare pe: _*■*-«

■ ■

„Cupa Mondiali" ți-o dispută, I-, principal, reprezentanța ji 
reprezentantele Franței, Austriei. S.UjL, Italiei ți chiar El
veției, dar mai ineurci socotelile ți cite australian ea 
Malcolm Milne (tn fotografie) — etțtigător sl preferi de 

cobcrfra de l» Vel distra^

te, constiti 
antrenorul 
construiește 
mal tînârâ

care 
e îșl 
, cea 
avut-o 

vreodată. Deeontraetată, sinceră,
veselă, eu o ’uriașă putere de 
muncă, noua formulă găsește In 
spiritul colectiv de echipă ade
văratul suport psihologic șl mo
ral, spre deosebire de echipa 
anterioară In care tițlva aștri 
neoblșnulțl II dădeau strălucire 
șl splendoare.

Austria a fost din toata tim
purile mai conservatoare șl a

tz—mdas*. n-i x" asutt* ri
goare. 3e.-e_r~d u pemecse» 
im pc-ut «rase zum* act pe rerm 
«crupei. Keizer. Corela. H.bem 
I><rober. f*r ie peea 
eree» ■—s-» — r—a irreruni

Osr seeetfaîâ rr-ieseer.ierrg ta 
• SeesriUe ateriri Xăa 
iirrre el au poa*.e a eonsMer»: 
o «urperrX o coerezS tfsrriâ «ia 
iri-zzirte misei <Se seh'-cri. m**- 
arin«ro-ee ta fAeâri pe ortra 
vierorsei.

Alfr-I Matt sl Re*-ihard Tra

te*. siru srori ta
: -pbâ. acr’Onac. cb/gap ț4 as.s- . 
te ia cn rtzboi pe care ar 5 
vrat sâ-t poame sir.guri. E foar
te posibe ca aceasta pcerSere 
temporar* ți emserratrrisrru: 

ammt.t s*-I cbUge pe acmrtect 
fe pr-Una să camere pe ie- 
gete riewrtae-

Oriee am spene. Cue-c: ftas- 
eo-austriac este primrfu' ta 
schiri aZpfct. E se poart* pe 
trei îrontarl: cebcrtre. <a*om 
uriaș si slalom specia'. Diz etzd 
la dzC. intervin țt alte națiuni 
ie obicei In rite o probă. Ce 
In cobortre Ctalianul Zeno Coio, 
americanul BjS Werceri. Se tn 
slalom (norvegianul Stem Erik
sen. Japoneru: Ch.iharj Igaya). 
Ce tn slalom uriaș “
SEnsch. Favre), 
protagoniștilor eă ți 
pentru un loc In

De aceea credem 
respecta tradiția.

Astfel, . Elveția 
cuvînt greu de spus 
uriaș șl coborire prin ________
Tell“-ll săi, J. D. Daetwyler, Hu- 
ggler, Mlnsch, Bohr, demons-

Min;
*=P* < BOP-

iței
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le dar acest lucru este vala
bil totodată pentru jucătorii 
sovietici, suedezi și ceho
slovaci.

ARNE STROMBERG (an
trenor principal al echipei 
Suediei): 1. — Echipa noas
tră n-a fost în cea mai bună 
formă. S-a văzut evident a- 
cest lucru în meciurile cu 
RD. Germană și Canada. Ori
cum, acest turneu nu a fost 
decît o etapă în pregătirea 
pentru C.M.

2. — Selecționata Ceho
slovaciei mi-a lăsat impresia 
că joacă mai bine anul aces
ta. Practică un joc „în forță* 
cu toate liniile și a arătat că, 
la nevoie, poate acționa foar
te strîns și cu multă incisivi
tate în atac. Selecționata so
vietică mi s-a părut, însă, 
cam greoaie. Pare că nu și-a 
luat încă elanul necesar în 
marile competiții. Despre ca
nadieni mi-e greu să vorbesc 
căci ei vor să-și renoveze se
rios echipa/ Mi-au plăcut 
mult fundașii lor, ’puternici 
și de un remarcabil singe 
rece.

3. — Nu-mi place să fac 
pronosticuri. Cred, totuși, că 
ambianța și încurajările su
porterilor vor favoriza echi
pa Canadei. Apoi, această 
formație va beneficia și de 
aportul unor profesioniști pe 
care îi caracterizează nu nu
mai un extraordinar spirit de 
luptă dar și o bună cunoaș
tere a jocului. Totuși, cred că 
— mai mult ca la Stockholm

SFERTURILE DE FINALĂ
ALE C. C. E

LA HANDBAL MASCULIN
Cu prilejul tragerii la sorți 

a sferturilor de finală din ca
drul „Cupei campionilor euro
peni" la handbal (masculin), 
care a avut loc la Koln, s-a 
stabilit ca echipa Steaua Bucu
rești să întîlnească formația 
Honved Budapesta. Celelalte 
partide ; Dynamo Berlin-Gras- 
shoppers Zurich; F. C. Barce
lona - Steaua Roșie Belgrad 
și VfL. Gummersbach (R. F. 
a Germaniei) — Trud Mosco
va. Aceste întîlniri se vor 
disputa după campionatul 
mondial de handbal din 
Franța.

:u

— cele patru selecționate 
principale sint de forțe mai 
apropiate.

VLADIMIR KOSTKA (an
trenor principal al echipei 
Cehoslovaciei): 1. — De la 
10 noiembrie pînă la 8 de
cembrie, reprezentativa noas
tră a susținut 15 meciuri in 
țară și peste hotare. Jucăto
rii sint marcați de oboseală 
și au evoluat sub nivelul de
monstrat, acasă, în fața ca
nadienilor.

2. — Echipele U.R.S.S., Sue
diei și Canadei au fost și ră- 
mîn principalii noștri adver
sari. Suedezii au o apărare 
bine organizată dar au venit 
insuficient pregătiți. Hocheiș- 
tii sovietici nu au ajuns nici 
ei la forma cea mai bună 
deși au arătat două mari 
atu-uri ! viteză și presing. Ca
nadienii îmi 
se pregătesc 
niciodată.

3. — Este

fac impresia că 
mai serios ca

greu să numești 
de pe acum un favorit Va 
fi insă cel mai dificil cam
pionat mondial. Pe de o pan
te pentru că acum presingul 
este permis pe tot terenul și, 
pe de alta, pentru că gazde
le doresc foarte mult să ob
țină titlul mondial.

ARKADI CERNIȘEV (an
trenor principal al echipei 
U.R.S.S.): 1. — Deși am cîști
gat turneul, jucătorii noștri 
au arătat o serie de carențe. 
Important, pentru noi, este 
că am făcut o verificare a 
potențialului jucătorilor și 
știm, acum, pe cine putem 
conta în lupta pentru titlul 
mondial.

2. — Principalii noștri ad
versari sint hocheiștii ceho
slovaci și cei suedezi care 
practică un joc tehnic îmbi
nat cu o mare viteză de ac
țiune și care au un stil ase
mănător jucătorilor noștri. 
Canadienii au jucat satisfăcă
tor și ne-au întrecut, pe noi 
europenii, în unele privințe. 
Păcat că, uitînd adesea re
gulile, ei transformă jocul în 
pugilat.

3. — Cred că cele patru 
echipe — U.R.S.S., Suedia, 
Cehoslovacia și Canada — își 
vor menține întîietatea în 
lupta pentru titlul mondial. 
De pe acum se poate spune 
că va fi greu să joci în Ca
nada. Vom folosi timpul ră
mas pînă la C.M. pentru a 
ne pregăti toarte serios.

PE GHEAȚA Șl ZAPADA
• Tînărul «chior francei 

Jean Noel Augert, In vîrstă de 
20 de ani, a cîștigat la Liena 
primul slalom special al sezo
nului contînd pentru „Cupa 
Mondială".

Pe echipe Franța conduce 
în „Cupa Mondială", cu 314 p. 
urmată de S.U.A. cu 166 p. șl 
Austria — cu 119 p.

• Concursul feminin inter
național de patinaj artistic de 
la Moscova a luat sfîrșit cu 
victoria sportivei sovietice 
Elena Sceglova — 1751,5 punc
te, urmată de Elena Alecksan- 
drova (U.R.S.S.) — 1710,1 p. 
și Simona Graffe (R. D. Ger
mană) — 1671,3 p. Beatrice 
Huștiu (România) a ocupat 
locul 11 cu 1496,6 p.

• Selecționata de hochei pe 
gheață a URSS, campioană 
mondială, șl-a continuat tur
neul în Canada, jucînd la Vic
toria în compania reprezenta
tivei țării. Hocheiștii canadieni 
au terminat învingători cu 
scorul de 5—1 (2—0, 1—0, 
2-1).

• Selecționata de hochei pe 
gheață a Ungariei, a susținut 
două meciuri de verificare la 
Torun și Bydgoscz în compa
nia unei combinate poloneze. 
In primul joc hocheiștii ma
ghiari au obținut victoria cu 
scorul de 7—5 (2—3, 2—2, 3— 
0). Cea de-a doua partidă a 
revenit gazdelor cu scorul de 
10—6 (6—4, 3—1, 1—1).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Tred-4ionalul eiclocros in

ternațional desfășurat la Wes- 
terburg a ’’ost dominat de 
frații De Vlaemink (Belgia), 
care au ocupat primele două 
locuri. Erik, care deține titlul 
mondial la cicio-cros, s-a im
pus In fața lui Roger, fiind 
cronometrat pe 19,5 km cu 
timpul de 45:57,0.

Crosul internațional de la 
Granollers, care a măsurat 
8 000 m, a revenit atletului 
englez Trevor Wright. EH a 
realizat timpul de 24:09,0,

urmat In ordine de Zaddem 
(Tunis) — 24:17,8 și Taylor 
(Anglia) — 24:22,0. Gammoudi, 
marele favorit al probei, a 
abandonat în urma unei căză
turi.

Numeroși spectatori au ur
mărit la Praga al doilea meci 
de baschet dintre echipele 
masculine ale Cehoslovaciei și 
Franței. Baschetbaliștii ceho
slovaci au obținut victoria cu 
scorul de 95—75 (34—38).

La Varșovia s-a disputat fn- 
tUnirea internațională de box

dintre echipele de juniori ale 
Poloniei și Ungariei. Gazdele 
au obținut victoria cu scorul 
de 12—10.

Peste 2 000 de spectatori au 
urmărit la „Zimny Stadion" 
din Praga meciul feminin 
amical de baschet dintre re
prezentativele Cehoslovaciei și 
Bulgariei. Gazdele au terminat 
victorioase cu scorul de 73—49 
(35—21). Rumlerova a înscris 
17 puncte. Din echipa bulgară 
s-a remarcat Stoianova, care a 
marcat 13 puncte.


