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celei de-a 58-a‘Primul act, prima -scenă... Flori pentru echipierii României și RJ4.U. tn îmtîlnlrea din runda inaugurali a 
ediții a „Cupei Davis”.

de tenis
/

> 1969 puteai £i doar o reeditare • Tiriac și Năstase se 
despart și se reintîlnese • Gata pentru startul în 
MCupa Davis*^jB ^Episodul El ShaKei‘% un unicat • Roma 

șl Roland Garros • în fața Valeu clei

I storia^ acestui^ <h», 
poate ri' eel •i.mai 

J^l^mos din Citi am trăit/, 
începe, de fapfycti mai multe • 

luni- înaintea primei tile a . 
Iui ”59/F, vorba de acele zile 
Ide început da vară ale anului 
[trecut^, cînd trebuia să-i în- 
ftîlnim‘'pe tenismanii sud-afri- 
feani ■* tn semifinalele zonale 
Me ,,Cupei Davis". Atunci s-a 
(făcut simțită, pentru prima 
oară f.-'Ctt, pregnanță, forța <țt-

cMpet noastre de tenis, aceas
tă formație de doi, tandemul 
Ilie Năstase—Ion Țiriac, ca
pabilă să urce în etapele su
perioare ale marii competiții. 
Pentru tntîia oară, România 
figura printre fruntașele în
trecerii care desemnează, în 
fiecare, an, cea mai bună e- 

ichipi de tenis din lume.
N-am jucat atunci semifi

nala ți motivele se cunosc.

N-am dorit să tmpărțim te
renul de întrecere cu repre
zentanții unei țări tn care 
domnește discriminarea rasia
lă. N-au dorit-o nici mulți 
alți sportivi. Sorții au făcut 
ca drumul echipei noastre să 
se oprească poate mai devre
me decît îi dădea dreptul 
forța sa de joc. Dar desfă
șurarea ulterioară a firului 
vremii a dat dreptate acestei 
hotărîri. Aproape pretutindeni

— fie in Suedia, Franța sau 
Anglia — unde au apărut 
tenirmanii reprezentativei 
RS.A„ puternice manifestații 
anti-apartKeid ou întrerupt 
jocurile, întrecerea a fost 
curmată, întreaga opinie pu
blici sportivi s-a arătat po
trivnici unor asemenea întil- 
nirL

S-a văzut că aveam drep
tate ți atunci ctnd „cazul" 
retragerii noastre a fost dez
bătut de Congresul F.I.L.T. 
(Federația internațională de 
tenis). Echipa română n-a 
fost sancționată, dimpotrivă, 
i s-a recunoscut dreptul de a

Miercuri 24 decembrie 1969

Campionatele mondiale de hochei se apropie

PRIMA GHEAȚĂ 
ARTIFICIALĂ LA GALAȚI
6 La București — eforturi pentru recuperarea rămlnerii In urmă

După cum ne-a comunicat 
telefonic Iov. I. Oprică, pre
ședintele CJEFS Galați, la 
patinoarul artificial din loca
litate, care va găzdui între
cerile grupei C a campiona
tului mondial, au fost pornite 
ieri compresoarele. Prima 
eheață urmează să primească 

otezul patinelor. Se află în 
stadiu final amenajările inte
rioare, la vestiare, cabine, 
birouri.

• Pe șantierul patinoaru
lui „23 August" din București 
au început ieri să se întindă 
cablurile in vederea acoperi
rii acestei baze. Lucrările sint 
mult întîrziate, așa că se cere 
un efort sporit din partea 
constructorilor pentru a ajunge 
din urmă graficul propus.

ECHIPA DE JUNIORI 
LA CAMPIONATELE 

EUROPENE

Ieri a părăsit Capitala se
lecționata de Juniori a țării 
noastre CARE VA PARTICI
PA LA CAMPIONATELE 
EUROPENE DIN AUSTRIA 
(grupa B) între 27.XII.1969 și 
3J.1970.

Au făcut, printre alții, de
plasarea : portarii Moraru și 
Netedu, fundașii Ioniță și Tu- 
reanu, atacanții Vlad, Her
ghelegiu, Costea, Păduraru, 
Axinte, Bandaș, V. Huțanu.

Conducătorul delegației este 
C. Țico, iar antrenor N. Zo- 
grafi.

După cum se știe, echipa 
noastră va juca la Kapfen
berg, în seria I, ALĂTURI 
DE AUSTRIA, NORVEGIA 
ȘI UNGARIA.

In seria a doua vor evo
lua formațiile Poloniei, Ita
liei și Iugoslaviei. Echipele 
din cele două serii se vor în- 
tilni între ele, în ordinea o- 
cupată după turneele preli
minare, spre a stabili clasa
mentul final.

In drum spre Austria re
prezentativa noastră va sus

ține două jocuri în Iugosla
via, la 24 și 25 decembrie.

La Campionatele europene 
de juniori va arbitra și Cor
ne! Sgîncă.

JOCURILE CU POLONIA 
AMINATE

Din cauza dificultăților de 
transport provocate de vre
mea rea ca și a indisponibi
lităților ivite în echipa româ
nă, jocurile cu Polonia de la 
27 și 28 decembrie au fost

amînate. Federația noastră a 
propus ca ele să se desfă
șoare la 17 și 18 ianuarie. Se 
așteaptă răspunsul.

O NOUA PERIOADA ' 
DE TRANSFERĂRI

r
F.R.H.G. a hotărit acor

darea unei noi perioade 
de transferări, pină la 
31.XII.1969. Transferările 
se vor efectua conform 
normelor CNEFS în vi
goare.

(Continuare în pag. a 2-a)

Ia 
lafaima 

fără 
nu e

că.

, lui „t- au 
discuție, fot- 
mai puțin a- 

in ultimele 
un aport deo-

In plină ascensiune

(Oontinuare tn pag. a 4-a)

FESTIVALUL NATIONAL DE MIN1BASCHET

f. CCI uOî,
t

ULTIITIIL DERBY 
VOLEIBALISTIt 

FEMININ: 
DINAMO-RAPID
Azi, în ultimul derby din 

turul campionatului feminin 
de volei, în sala Floreasca 
se întîlnesc formațiile Dina
mo și Rapid. Jocul, pe care 
l-am dori la înălțimea aștep
tărilor, are o importanță deo
sebită in stabilirea primelor 
locuri in clasament înaintea 
vacanței.

în privința rezultatului este 
dificil de făcut pronosticuri. 
Dinamo are. avantajul unui 
lot mai larg, în timp ce Ra
pid a dovedit că este o e- 
chipă sudată, greu de în
vins. Ambele s-au pregătit 
în mod special pentru acest 
meci așa că nu este exclus 
să asistăm la un joc de ca
litate. Nu vor lipsi din for
mații : Eugenia Rebac, Ma
riana Baga, Alexandrina Che- 
zan, Florica Tudora, Marta 
Szekely, Constanța Bălășolu 
(Rapid), Lia Iliescu, Helga 
Bogdan, Mariaj--. Popescu, 
Ileana Gheorghescu, Duela 
Zetes, Margareta Sorban. A- 
lexandrina Constantinescu, E- 
milia Stoian (Dinamo).

Meciul începe la ora !»•

Incepînd de sîmbătă, cele 
mai bune echipe de minibas- 
chet din țară, calificate din e- 
tapele anterioare ale competi
ției, se vor întrece în cadrul 
turneelor finale ale „Cupei fe
derației". Vor fi prezenți ti
neri sportivi din Cimpulung 
Moldovenesc, Suceava, Pitești, 
Buzău, Timișoara, Brașov, Con
stanța, Galați, Sibiu, Gheor- 
ghienl, Botoșani și din Ca
pitală, împărțiți tn două cate-

gorii de virstd: născuți pini 
in 1957, inclusiv și născuți în
tre 1957—1959.

La 30 decembrie, ziua înche
ierii intilnirilor (care vor fi 
găzduite de sălile „I.L. Cara- 
giale" și Floreasca din Bucu
rești), se va desfășura FESTI
VALUL NAȚIONAL DE MI- 
NIBASCHET, în cursul căruia 
vor fi efectuate demonstrații 
și se va face premierea for
mațiilor cîștigătoare.

UN PRIM LOT DE RUGBYȘTI 
ROMÂNI S-A ÎNAPOIAT DIN FRANJA

Aseară s-a înapoiat în Capitală, venind de la Paris, o parte 
din lotul rugbyștilor români care a susținut trei meciuri în 
Franța.

Ceilalți jucători urmează să participe, în continuare, la 
turneul pe care echipa clubului Dinamo îl va efectua în 
Franța, începind de la 25 decembrie. _

f

Mingea a rămas pe undeva, prin casă. Iarna, hocheiul este la 
modă și copiii îl practică cu plăcere pe arene improvizate, 

dar cu ambiția marilor dispute
Foto : N. DRAGOȘ

SĂ EVITĂM ACCIDENTELE PE MUNTE!
Poete aceste rlndurt n-ar 

fi văzut lumina tiparului 
dacă duminică n-am fi 
asistat la un sehtmb de 
cuvinte între responsabi
lul EaLcfericu'.ui de la Cota 
1SOO jf un grup de excursio
niști.

Muntele, mai ales iarna, 
atracție pu-

oferd in a- 
peisaje mx- 

țti excelente 
pentru sporturile de Iarnă.

Schiul și să n tu șui au in
trat acum tn drepturi de
pline. Excursiile sini la 
loc de cinste. Taberele ele
vilor studenților răsună 
de veselie și entuziasm.

Intr-adevăr, iama este 
splendid la munte. Dar ... 
Sd nu uităm că, așa cum 
spunea un vechi cunoscă
tor al potecilor și capricii
lor muntelui. Marin Nlcu- 
lescu, responsabilul telefe
ricului de la cota 1400, pe

cit este de frumos, pe 
atit și de periculos.

In ultimul timp „curajul" 
unor tineri a dus la în
registrarea cîtorva acciden
te tragioe, despre care 
presa a amintit. Echipele 
,,Salvamonf* au mai scă
pat cițiva îndrăzneți de 
la îngheț și au readus pe 
cărarea bună ctțiva „ră- 
tdciți" care au crezut că 
drumul, pe timp de iarn-T,

de la Vîrful cu Dor la 
Piatra Arsă este o prome
nadă ca de la „Universi
tate^ la „Patria". Cazul re
cent al meteorologului 
Biscă, de la stația Omul, 
de altfel un cunoscător 
al capriciilor Bucegilor, 
este elocvent. El a pornit 
de la Virful cu Dor 
spre Omul. O ninsoare a- 
bundentă, un viscol ne
prevăzut șl tragedia era 
ga ta-gat a. Experiența, însă, 
l-a salvat. In loc de caba

na Omul, a ajuns la ca
bana Peștera, după ce a 
petrecut o noapte într-un 
adăpost de zăpadă. Evi
dent, echipamentul l-a a- 
jutat să reziste gerului de 
pe platoul Bucegilor.

Paul IOVAN

(Sontinuare 
în pag. a 2-a)
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i
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Dacă 
creat-o. 
bați știi, 
devină 
două decenii, 
sebit la ridicarea prestigiu
lui sportului universitar 
clujean l-au adus și bas- 
cbetbaliștii. voleibaliștii sau 
handbaliștii.

Dar, iată că de vreo doi 
ani pe listele de campioni 
naționali la schi au inceput 
să apară și reprezentanții 
atit de cunoscutelor și în
drăgitelor culori alb-ntș;ru. 
Puțini știu, insă, că me
ritul acestor performanțe ii

revine (poate in proporție 
de 90 la sută) unui om ve
nit cu numai 7 ani in ur
mă la Cluj și pentru care 
schiul este totul în viață. 
In 1962, proaspătul absol
vent al I.E.F.S.-ului cu 
specialitatea schi a găsit 
la „V" o secție de schi 
care ființa doar... în scrip
tele clubului și 2—3 schiori 
fără nici un fel de ma
terial și echipament spor
tiv. Trei ani s-a bătut... 
precum Don Quijote cu 
morile de vînt. Muncind 
voluntar, cu cei care iu
beau acest sport și se ară

tau dispuși să renunțe 
tradiționalele șuete de 
„Ursus" sau la cinemato
graf pentru a economisi 
banii necesari procurării 
echipamentului de schi, a 
reușit în trei ani să cre
eze un 
care a 
urmă, i 
„U“ să 
ție de 
înainte 
GOTEA 
„apostolul'
— nu a fost prea ușoară.

nucleu de schiori 
obligat, în cele din 
conducerea clubului 
înființeze și o sec- 
schi. Nici de aici 
„viața" Iui PETRE

— căci el este 
1“ schiului clujean

I

i
î

Pe pirtia de la Clăbucet, două gene rații o pasiune 1 SCHIUL I
Foto a AUREfa NEAGU.

mintirea profesorului 
este întotdeauna vie. 
despre unul de sport i 
vorbit | __
țirea de școală l-am uitat, 
ca să-mi aduc apoi mereu 

aminte de el.
Era în pragul pensionării și studenții 

I.C.F. îl asistau, ca practicanfi la oră. 
Orele acelea model, cu seriozitatea 
celor de matematică.

Aveam echipamentul complet ca la 
un lot reprezentativ. Nu existau văică
reli si scutiri la ore, pentru că scotea 
din bancă la soare rahitismul, corecta 
cifozele dorsale, obezitatea, toracele 
înfundat.

Ne pregătea pentru viață, învăfîn- 
du-ne să mîncăm și să ne odihnim corect. 
La ore, cu un program foarte încărcat, 
avea timp să ne învețe și să dansăm.

Cîți dintre profesorii de sport de 
astăzi o mai fac, cînd • 
ciplină și simt artistic, 
este vorba de sporturi

?
de
nu
Fiind clasă mixtă, 
la dans. Nu știu

drag 
Dar 

nu s-a 
prea des. La despăr-

aminte 
notă și 
criteriu, 
notă și

vorbesc de dis- 
chiar dacă nu 
ca patinaj sau

cerinfele pen- 
la întîmplare,

gimnastică modernă
îmi aduc 

tru fiecare 
fără nicj un 
obțineam o
din ce motive, mi-am lăsat partenera 
în mijlocul sălii. Parcă aud și azi: 
„nota 6, lipsă de politețe** cu toate 
că eram un bun sportiv.

Cu sfatul său părintesc, învingeam a 
doua zi „punctul mort* la un cros pe 
Capitală. Astăzi privesc dezamăgit la 
profesori '. are refuză o astfel de ca
tedră.

După 15 ani de la terminarea școlii, 
am întîlnit într-o toamnă frumoasă un 
bătrîn care se 
căzut privind, 
munților noștri.

Nu mai avea
dată, dar era cu aceeași privire caldă. 
M-am apropiat de el sfios, ca un elev, 
pentru că el era încă, pentru mine, 
profesorul meu drag...

odihnea pe un copac 
cu semeție, semeția

statura atletică de altă-

Horia VISSA e-» Bușteni
I 

J
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0 SALA 
DE ATLETISM ■<-.

<-.'z ■-

<
*'

TRANSFORMATĂ TO
■■
r

IN... DEPOZIT
DE MERE ■*

Sportivii din Galați știu 
cu cite sacrificii și cu cit 
de multe insistențe s-au 
aprobat, cu trei ani în ur
mă, fonduri pentru con
struirea unei hale de atle
tism ! Știe, de asemenea, 
și conducerea mișcării 
sportive din oraș ce sume 
a necesitat 
localului cu tot ceea 
este necesar pentru orga
nizarea antrenamentelor și 
Întrecerilor pe timp de 
iarnă 1 In cele din urmă, 
însă, sala a fost construi
tă, utilată. Dar nu le-a 
fost dat atleților să se 
bucure de ea, în acest se
zon. Sala de atletism a 
fost invadată de... 40 de 
vagoane de mere. încer-

. , ■ ■ :

■

a»
■w

...

*k.
„mobilarea"

ce
cind să aflăm, Ia fața lo
cului, cine a dispus o a- 
semenea măsură, nu am 
reușit. Președintele clubu
lui municipal „Dunărea** 
Galați. Pavel Cardineț, 
ne-a spus doar că „sala 
nu poate fi folosită, întru- 
cît s-au primit dispoziții 
să fie transformată în de-

pozit de mere“. (De la 
cine ?). La rîndul lor, to
varășii din conducerea 
C.J.E.F.S. ne-au dat un 
răspuns similar, adăugind 
că și dumnealor „au pri
mit dispoziții DE SUS și 
că nimeni nu are voie 
măcar să le discute*1.

Noi, fâcindu-ne ecoul 
necazului sportivilor din

Galați, care nu au unde 
face antrenamente pe timp 
de iarnă, ne permitem să 
discutăm această măsură, 
s-o considerăm abuzivă și 
să cerem grabnica elibera
re a sălii și punerea ei la 
dispoziția celor pentru 
care a fost creată!

I. G.

DUPĂ turneul speranțelor olimpice la box
CONTACTE MAI DESE

SCHIUL CLUJEAN

CU ADVERSARI VALOROȘI
ÎN PLINĂ ASCENSIUNE

(Urmare din pag. /)

© Deficiențele văzute ca într-o oglindă • Fatala re
priză a treia • Atacuri în funcție de adversari • An

trenori : învățați-i pe juniori a.b.c.-ul boxului
In relatările tele

fonice transmise din 
Lodz, unde speran
țele boxului din 9 
țări s-au confruntat 
timp de o săptâini- 
nă, am comentat, 
deseori pozitiv, în- 
care asistasem. In-trecerile la ___  _________

tr-adevăr, turneul a fost dificil, 
ți chiar dacă spectacolul în ade
văratul sens al cuvlntulul nu s-a 
ridicat în fiecare gală la nivelul 
dorit, se cuvenea subliniată ar
doarea cu care cei 103 partici
pant au luptat pentru medalii. 
Să nu uităm că majoritatea spor
tivilor care au evoluat la Lodz 
n-au o experiență competiționaiâ 
prea bogată, și că abia anul vi
itor, la Miskolc (Ungaria) ei vor 
susține primul mare examen al 
carierei, cu prilejul campionate
lor europene de juniori.

Reprezentanții noștri și-au 
cut datoria mal bine decît anul 
trecut, la Leningrad, reușind să 
cucerească două medalii de aur 
(Gybrffi șl Dascălu), una de ar
gint (Dumitru Moraru) și trei de 
bronz (Ivan, Dumitrașcu și Si
liște). Performanța băieților noș
tri este remarcabilă, ei fiind e- 
galj boxerilor polonezi în ceea 
ce privește numărul medaliilor 
de aur și de argint. Totuși, în 
acest comentariu ne propunem 
să analizăm mai mult carențele 
manifestate de pugiliștii români, 
tntruclt de-a lungul turneului am 
putut vedea, ca într-o oglindă, 
deficiențele sportivilor conduși de 
antrenorul Eugen Fiiresz. Elimina- 

■ rea lor cît mai grabnică este o ches
tiune de prim ordin, dacă vrem să 
obținem rezultate bune la viitoa
rele campionate continentale de 
juniori. Credem că unii dintre 
reprezentanții noștri, așa cum au 
evoluat la Lodz, au toate șansele 
Bă se impună și la Miskolc. An
trenorul federal Al. Vladar ne 
spunea că, cel puțin la nivelul 
vîrstei lor, boxerii noștri au do
vedit că pot lupta de la egal la 
egal cu pugiliștii sovietici, aceștia 
din urmă fiind luați ca etalon, 
întrucit sînt — de departe — 
printre primii în Europa. Dispu
nem, într-adevăr, de material u- 
man excelent, boxerii noștri a- 
vlnd calități native (viteză de 
reacție, combativitate), cu care 
pot triumfi pe multe ringuri 
străine. Avem însă rezerve cu 
privire la capacitatea unor antre
nori din cluburi și asociații (a* 
colo unde, de fapt, trebuie duș 
greul muncii), care cam de mulți 
ani nu reușesc să ridice valoa
rea medie a sportivilor lor.

S-ar putea obiecta că sintem 
prea aspri cu cei ce au luptat 
cu tenacitate. Ia Lodz, pentru 
succesul sportului nostru cu mâ
nuși. Adevărul este că întreve
dem o evoluție tot mai bună a 
sportivilor români pe ringuri stră
ine, credem In posibilitățile lor

1R1MICIUC (sabie)
Șl DUȚU (spadă)

CAMPIONI

SANCȚIUNI 
DICTATE 

DE E. D. HANDBAL
Pentru comiterea unor repetate 

acte de Indisciplină cu ocazia tur
neului întreprins de selecționata 
de juniori ta R.D. Germană șl 
R.P. Polonă, următorii handballștl 
au fost sancționați cu scoaterea 
pe timp de 1 an din loturile re
prezentative »1 cu interzicerea, tot 
pe timp de 1 an. de a lua parte 
la meciuri internaționale ta țară 
șl peste hotare cu echipele de 
club :

Constantin Banriu (Universitatea 
București). Adrian Bera (Steaua), 
Vasile Capră (Universitatea Cluj). 
Gelu Constantinescu și Vlrgfl Mo
toc (Agronomia Iași), C. Tudose 
(Universitatea Craiova).

In fața

FILEULUI

AL.MiROW
CORESPONDENȚA

7

Pe marginea hotărîrii recente a C.N.E.F.S.-ului de 
a se acorda Federației și cluburilor de fotbal un piua 
de autonomie; pe marginea declarațiilor recente din 
„SPORTUL" ale cîtorva președinți, vicepreședinți și 
secretari de cluburi, cum că sporul de autonomie 
va îngădui responsabililor să adopte măsuri firești, 
ca de pildă stimularea jucătorilor, fără a mai aștepta 
un an și jumătate avizul „centrului**.

Și, mai ales, pe marginea lui Caragiale.
nici pînă astăzi avizul Fede
rației în legătură cu proble
ma amintită mai sus. De 
aceea vă rugăm respectuos 
să binevoiți a... etc., etc.

Trăiască lupta pentru fot
bal J
S.S. PREȘEDINTELE CLUBULUI 

(Indescifrabil)

9 septembrie 1969.
CĂTRE FEDERAȚIA RO
MANA DE FOTBAL 1

...Așa cum v-am adus la 
cunoștință în scrisoarea din 
15.11.1969, precum și In tele
gramele din etc., etc.

Trăiască lupta pentru fot
bal J

februar ie 1969.
....Dar, hotărît, cel mai bun 

jucător al echipei A. C. Vîs- 
coza și, in același timp cel 
mal bun din 22 a fost Bi- 
liboacă III, care a controlat 
în permanență mijlocul tere
nului, a expediat pase idea
le, a înscris cele trei goluri 
ale echipei sale, realizînd un 
hat-trik rarissim In divizia 
C și, îndeosebi, a dovedit un 
devotament admirabil față 
de club: într-adevâr, nu e 
un secret pentru nimeni că 
interul zimnicean a jucat (la 
insistențele sale 1) deși nu 
este complet restabilit de pe 
urma operației la meinisc“. 
(Din cronica sportivă a zia
rului „FLAMURA ZIMNI- 
CEI“).

REZULTATE 
MASCULIN :

Viitorul Săvtaești 3—0.
I.E.F.S. ' *. “ J 
Aurora Buc. 3—â, Electroputere Craiova —. . — ___  ..
3—2, C.F.R. Timișoara — Metalul 
Hunedoara 3—0. Voința Arad — 
A.S.A. Sibiu 3—2. Voința B. Mare
— Universitatea Timișoara 3—2. 
Alumina Oradea — Universitatea 
Cluj 3—2.

FEMININ : Spartac Buc. — 
Voința Sibiu 3—0, Voința Brașov
— Drapelul roșu Sibiu o—3, Me
dicina Tg. Mureș — Sănătatea A- 
rad 3—2. Constructorul Buc. — 
Voința Constanța 3—o. Universita
tea Buc. — Universitatea Craiova 
0—3. A.S.E. Buc. — Universitatea 
Iași 3—1. Viitorul Buc. — Politeh
nica Galați 3—0, Flacăra roșie 
Buc. — Sănătatea Tirfiovlște 1—3.

au fost alcătuite
LOTURILE NAȚIONALE

După largi consultări menite să 
ducă la selecționarea celor mai 
valoroși sportivi. Federația româ
nă de volei A ALCĂTUIT LOTU
RILE REPREZENTATIVE PEN
TRU CAMPIONATELE MONDIA
LE DE ANUL VIITOR. Pentru 
echipa masculină au fost reținuți 
următorii 14 voleibaliști : Octa
vian Cretu, Dumitru Rotaru, Gyu- 
la Barta. Martin Rauh, Marius 
Iorga. Marian Stamate, Petrică 
Duduciuc (STEAUA). Wilhelm 
Schreiber. Mihai Tlrllci, Cornel 
Oros, Mircea Codol (DINAMO). 
Aurel Drăgan (RAPID). Gabriel 
Udișteanu (POLITEHNICA GA
LAȚI) și Matei Costea (VIITO
RUL BACAU).

Antrenorii lotului stnt : Tănase 
Tănase (STEAUA), prof. Florin 
Balaiș (POLITEHNICA GALATI) 
șl GABRIEL CHEREBETIU (me- 
dic-antrenor).

Lotul feminin cuprinde pe : 
Helga Bogdan. Mariana Popescu. 
Ileana Gheorghescu (DINAMO). 
Eugenia Rebac, Mariana Baga, Flo- 
rlca Tudora (RAPID), Aurelia 
Căunei, Florentina Demetriu — 
Itu. Viorica Goia-Bincheci. Lucia 
Dobrescu (PENICILINA IAȘT). 
Rodica Popa. Maria Dobrogeanu 
(UNIVERSITATEA TIMISOARA). 
Carmen Marinescu, Maria Cen- 
gher (I.E.F.S.), Gabriela Popa 
(MEDICINA) și Ana Iambrlc 
(U.T.A.) Antrenorii lotului : 
Gheorghe Bodescu (C.S.M. SI
BIU) șl Nlcolae Humă (MEDICI
NA BUC.).

în vederea selecționerilor ră- 
min și alți sportivi care-și vor 
putea ctștiga locul în funcție de 
comportarea lor in campionat, 
lotul fiind „deschis- In ambele 
sensuri.

DIN DIVIZIA B 
știința Petroșani— 

* ", Farul — 
1—3, Vagonul Ploiești —

Electra București

14 noiembrie 1969.
CĂTRE FEDERAȚIA RO
MANĂ DE FOTBAL,

15 februarie 1969,
CĂTRE FEDERAȚIA RO
MANA DE FOTBAL, 
BUCUREȘTI:

...Așa cum reiese 
nica alăturată, din 
rile observatorului 
precum și din analiza 
ată ieri, 14.11.1969, în 
ședinței săptămînale 
roului de conducere a 
lui A. C. Vîscoza — 
rul Biliboacă III s-a 
în mod excepțional prin de
votamentul său admirabil 
față de echipă și prin efi
ciența dovedită în cursul jo
cului, manifestindu-se ca un 
adevărat exemplu pentru toți 
ceilalți jucători. In consecin
ță, Biroul clubului a hotărît, 
pentru stimularea lui Biliboa
că III, să-i acorde un pre
miu constituit din., etc., etc.

în așteptarea avizului dum
neavoastră, vă rugăm să pri
miți asigurarea deplinei noa
stre considerațiuni.

Trăiască lupta pentru fot
bal I
S. S. PREȘEDINTELE CLUBULUI 

(1 n d e s c i 1 r a b 11)
17 iulie 1969
CĂTRE FEDERAȚIA RO
MANA DE FOTBAL:

...Așa cum v-am adus Ia 
cunoștință în scrisoarea din 
15.11.1969, precurh și în tele
gramele din 1,111.1969, 20.IV. 
1969, --------- --------
biroul 
acorde 
că III, 
pentru 
constituit din... etc., etc.

Din păcate n-am primit

...Așa cum v-am adus Ia 
cunoștință în scrisoarea din 
15.11.1969, precum și în... etc., 
etc.

Trăiască lupta pentru fot
bal !

5 decembrie 1969.
„...Dar, spre indignarea ge

nerală, începînd din minutul 
51 meciul a degenerat cînd, 
după avertismente repetate 
pentru faulturi grosolane, 
arbitrul Tufanide l-a elimi
nat de pe teren pe Biliboa
că III de la Vîscoza. Refu- 
zînd să respecte hotărîrea ar
bitrului, jucătorul amintit 
s-a dedat la acte pur și sim
plu huliganice, incitîndu-și 
colegii de echipă precum și 
publicul la scandal. Mai 
mult decît atît, el nu s-a sfiit 
să-1 lovească pe arbitrul Tu
fanide, care... etc., etc. (Din 
cronica sportivă a ziarului 
„FLAMURA ZIMNICEU).

5 decembrie 1969, 
CĂTRE BIROUL DE CON
DUCERE A CLUBULUI 
„A. C. VÎSCOZA" l

...Ca răspuns la scrisoarea 
dv. din 15.11.1969, vă facem 
cunoscut că secția stimulări 
a F.R.F. este Intru totul de 
acord cu hotărîrea dv. de a 
atribui jucătorului Biliboacă 
III un premiu special consti
tuit din etc., etc., ca răspla
tă și stimulent pentru com
portarea exemplară pe care 
acest tînăr jucător a dov? 
dit-o în meciul amintit.

Trăiască lupta pentru fot
bal !

din cro- 
aprecie- 

județean 
efectu- 
cadrul 
a bi- 
clubu- 
jucâto- 
distins

de dificultate, pentru turiști, 
în viitor, poate chiar în 1970, 
se va mai amenaja o pîrtie 
(care a și fost trasată orien
tativ) de la Virful Bătrîna 
(1200 m) pînă la cabana So
meșul Rece.

Ceea ce-i lipsește astăzi 
schiului clujean sînt mijloa
cele mecanice, fără de care 
nu se poate vorbi despre per
formanțe in schi. Se pare, 
insă, că, în sfîrșit, pentru noua 
pîrtie de la Băișoara va fi 
achiziționat un baby-schi-lift 
portativ fabricat la Brașov și, 
deci, nu prea costisitor.

Antrenorul de schi de la 
„U“ se interesează de aproape 
și de activitatea celor două 
centre de învățare a schiului, 
finanțate de F.R.S.B., de la 
Școala generală Muntele Băi- 
șorii și Școala generală nr. 1 
Cluj, care vor constitui, cum 
spune dînsul, pepiniera schiu
lui de performanță clujean.

— Roadele muncii mele de 
astăzi au să fie culese atunci 
cind elevii mei, de Ia Facul
tatea de educație fizică, vor 
aplica la locurile lor de mun
că cele învățate la cursul de 
schi. De curind am văzut pla
nurile de sistematizare a sta
țiunilor montane din jurul 
Clujului. Mi s-a părut că visez. 
Dacă aceste planuri vor fi 
transpuse in realitate, peste 
vreo 10—15 
de la egal 
vul...

Era așa 
spunea, incit ar fi cu neputin
ță ca timpul să nu-i dea drep
tate.

„Pentru dotarea secției de 
schi cu materialele necesare, 
Gotea e in stare să ajungă 
pină la... Dumnezeu — ne 
spunea Titus Lucaciu, secre
tarul clubului Universitatea, 
omul care a avut și are cel 
mai mult de furcă cu antre
norul de schi de la „U“. Cind 
vrea ceva, fe pisează toată 
ziua, incit ești bucuros să-i 
dai dublu numai să scapi de 
el. Dacă am fi avut un ase
menea antrenor la echipa de 
fotbal, de mult eram campi
oni...".

în 1967, după numai doi ani 
de la înființarea secției de 
schi, antrenorul Petre Gotea 
a și oferit clubului, parcă 
drept mulțumire, trei titluri de 
campioni naționali Ia juniori : 
Iudith Tomori (slalom uriaș și 
coborîre) și Cornelia Pavei 
(fond). Anul următor. Petre 
Gotea a dăruit Clujului pri
mul titlu de campion național 
de schi la seniori : Iudith T6- 
m5ri la slalom uriaș. în 
același an, Zoltan Hambrich 
a obținut locul 2 la co- 
borire în finala campionatu
lui național de juniori 
mici, iar Iudith și Geza 
Tomori 
versiada 
Zoltan 
finalele 
nale de 
la combinata alpină, 
special și uriaș și tot 
în concursul internațional de 
la Predeal dotat cu „Cupa 
Politehnica". Printre premiații 
campionatelor naționale de ju
niori se numără alți doi schi
ori de Ia „U” : Georgeta Băn- 
cilă și Biță Cîmpean. în plus, 
Zoltan Hambrich a fost se
lecționat în lotul național de 
tineret pentru Balcaniadă, lat 
în prezent, în tabăra de la 
Paring, unde este reunit lotul 
național universitar, se află 
și trei schiori clujeni : Geor
geta Băncilă. Zoltan Hambrich 
și Aurel Rusii.

Dar dacă 
Gotea este 
mulțumit în 
echipamentul 
secția, o altă grijă îl frămîn- 
tă. Schiorii clujeni nu dispun 
de pîrtiile de antrenament 
necesare, deși condiții naturale 
excelente se găsesc din belșug 
în împrejurimi. La Feleac, 
Hoia și Florești au fost ame
najate în ultimul an cîteva 
pîrtii prin muncă voluntară, 
dar sînt utilizabile mai mult 
pentru schiul de divertisment. 
Obișnuit să nu aștepte să i se 
ofere lucrurile de care are ne
voie, Petre Gotea a pus mina 
pe secure și tîrnăcop și, îm
preună 
schi 
DAN 
ALEX. 
ALEX. 
FUGY, 
LEMEN, 
cu 
al
Ocolului 
forestiere, 
construcții 
recției drumurilor 
au reușit să defrișeze o nouă 
pîrtie de 2 km lungime, cu o 
diferență de nivel de 450 me
tri, in apropierea cabanei BAI- 
ȘOARA. Pentru ca această 
pîrtie să poată fi folosită nu
mai de sportivii de perfor
manță, au amenajat o a doua 
pîrtie, cu un grad mai mic

și avem pretenții de la el, țintad 
seama de locul de frunte deținut 
de țara noastră ta Ierarhia bo
xului european. Arăttadu-le lip
surile, sperăm să fim bine înțe
leși.

Cu unele excepții, cei 11 români 
prezențl pe ringul din Lodz au 
comis greșeli supărătoare in teh
nica loviturilor, a apărării și a 
deplasărilor, s-a observat lipsa 
unei școli corecte în Însușirea 
tehnicii, faptul că acești băieți 
(și ca el stnt mulțl in sălile noas
tre) n-au Învățat așa cum se cu
vine a.b.c.-ul boxului. Adrian 
Moraru șl M. Dumitrașcu nu cu
nosc noțiuni de bază, cum ar fi 
poziția de gardă ; 1. GySrffi lo
vește incorect, cu mănușa deschi
să și cu antebrațul, motiv pen
tru care a și fost sancționat de 
arbitri (să nu uităm că Gyorffi 
este campion național de seni
ori !) ; I. Ilie și V. Ivan stat uni
formi in atac, el apllctnd aceleași 
lovituri unor adversari taalți, ca 
Și celor scunzi.

Cu toate că ziarele poloneze au 
evidențiat, in general pregătirea 
fizică a reprezentanților noștri, 
NU NE PUTEM DECLARA SA- 
TISFACUTI de FELUL CUM A- 
CEȘTIA AU REZISTAT MARA
TONULUI DE LA LODZ. Scăde
rea ritmului de luptă a fost evi
dentă la Ivan, Dumitrașcu. Du
mitru Moraru, Boboc. Siliște, ÎN
DEOSEBI ÎN ULTIMA REPRIZA. 
Aceasta a avut repercusiuni a- 
supra forței de lovire, armă 
solut necesară intr-un turneu 
flcil.

S-au manifestat fisuri șl 
tactica de luptă. Declanșarea u- 
nor atacuri stereotipe, numai cu 
directa de stingă sau de dreapta, 
folosirea la infinit a unor croșee, 
izolate, largi, au dovedit CÎT DE 
NECESARE SÎNT CONTACTELE 
MAT DESE CU ADVERSARI CÎT 
MAI DIFERIT! CA STIL. Susține
rea atacurilor in funcție de ad
versar este o problemă care tre
buie să preocupe mai îndeaproa
pe pe antrenori și boxeri, și, cind 
afirmăm acest lucru, nu ne refe
rim numai la cei din lotul repre
zentativ. S-a văzut din nou că 
boxerii noștri nu știu să uzeze 
de unele prevederi ale regulamen
tului, pentru ieșirea, in situații 
dificile, din colțul ringului, cînd 
sint presați de adversar etc., așa 
cum procedează pugiliștii polo
nezi. sovietici, maghiari etc.

S-a spus deseori, și nu fără 
temei. că BOXERII NOȘTRI 
MANIFESTA COMPLEXE DE IN- 
FF.RIORITATE ÎN MECIURILE 
CONTRA UNOR ADVERSARI 
VALOROȘI CUNOSCUTI DINA
INTE. Desigur că pregătirea psi
hologică ține de trăsăturile per
sonale, de temperamentul sporti
vului, de ambiția sa. La turneul 
de la Lodz am avut prilejul să 
constatăm din nou că unii din
tre băieții noștri n-au „inimă de 
boxer**, deși adversarii lor erau 
de aceeași virstă și nu puteau a- 
vea o experiență mai mare a 
ringului. în această categorie îl 
includem îndeosebi pe Adrian 
Moraru (afiînd că boxează cu 
Fdrster — R.D.G., cu care se în- 
tilnise de două ori, scorul fiind 
1—1 Ja partide, el S-A INHIBAT 
ATÎT DE MULT ÎNCÎT A PIER
DUT PRIN K. O.). M. Dumitra.ș- 
cu (nu și-a apărat șansele cu 
demnitate, refuzînd penibil con
tactul cu adversarul) șl șt. Bo
boc (a acționat nervos, crispat, 
fără nici o perspectivă, pierzlnd 
chiar în primul meci).

O pregătire psihologică exem
plară au dovedit C. Bumb, I. 
Ilie și I. Dascăiu — învingători 
sau învinși — tineri curajoși, te
naci, apti pentru turnee grele, 
de durată. Cu siguranță că dacă 
n-ar fi pierdut prin K. O. (dato
rită unei lovituri sub centură), 
l-am fi putut include aci și pe 
Nicolae I'ăpălău.

Concluzia care se impune î con
tacte mai dese cu adversari va
loroși.

ab- 
di-
în

național
iar Iudith și 
au participat la Uni- 
de la Innsbruck. 1969: 
Hambrich obține 
campionatelor 
juniori mari

la 
națio- 

locui 2 
slalom 

locul 2

ani o să 
la egal cu

de convins

luptăm
Brașo-

de ce

Dan VLAD
____________________

CLASAMENT DIVIZIA 
(FEMININ)

A
1. Rapid 10 9 1 28: 3 19
2. Dinamo 10 9 1 28: 5 19
3. Penicilina 10 9 1 28: b 19
4. Univ. Tim. 10 8 2 26:11 IA
5. Medicina 11 6 5 19:20 17
6. Farul 10 6 4 20:19 16
7. I.E.F.S. 11 5 6 18:20 16
8. C.S.M. Sibiu 10 3 7 14:22 13
9. C.P.B. 10 3 7 13:23 13

10. Progresul 11 2 9 7:28 13
11. Ceahlăul 10 2 8 14:25 12
12. Voința 11 0 11 0:33 11

7.V.1969 și 18.VI.1969, 
clubului a hotărît să 

jucătorului Biliboa- 
în chip de stimulare 
etc., etc., un premiu

s.s. PT. PREȘEDINTE 
(Indescifrabil)

Calendarul școlii intre împlinire și expectativa

UN MODEL DEMN DE URMAT!
antrenorul Petre 

astăzi
ceea ce privește 
de care dispune

aproape
O surpriză plăcută i la cel 

mai mare liceu din orașul 
de pe Milcov, liceul „Unirea" 
(care nu de mult și-a sărbă
torit centenarul), una din per
soanele cele mai în temă în 
materie de sport este chiar 
directorul, prof. Aurel Budes- 
cu. Explicația am găsit-o abia 
după discuția purtată cu ex
celentul nostru interlocutor : 
ca elev și student fusese un 
fervent practicant al voleiu
lui, acum era nelipsit de la 
competițiile organizate de 
comisia sportivă a liceului— 

★
Ceea ce am găsit, în pri

vința organizării activității 
sportive, la liceul focșânean. 
a depășit cu mult așteptările. 
Mai întii, un argument forte: 
organizația de tineret acordă 
un interes REAL sportului. 
Practic, aceasta se traduce 
prin existența unei comisii 
sportive care trăiește sigur 
pe picioarele ei. O comisie 
alcătuită în exclusivitate din 
eleve și elevi — Burlacu Li
dia din clasa a Xl-a C are 
învestitura de responsabilă — 
și care este permanent în
drumată de conducerea liceu
lui, de colectivul catedrei de 
educație fizică (alcătuit din 
profesorii Gh.
Sigmund Lupu, Val. Nazarie, 
Marin Stoian și Ovidiu Gavri- 
lă). Existența de facto a a- 
cestui triptic și colaborarea 
armonioasă statornicită, tot 
mai evidentă, prin rezultate, 
stă la baza tuturor realizări
lor pe fir sportiv. Calendarul 
sportiv, obiectul principal ca
re a determinat vizitarea li
ceului, este și el, dacă vreți 
expresia acestei strinse cola
borări directe, operative și im
plicit rodnice.

★
Primul fapt care merită a 

fi semnalat, vorbind de ca
lendarul sportiv, este acela că 
fixarea disciplinelor de com
petiție a ținut seama în toa
te cazurile de posibilitățile 
materiale.

De pildă, In calendar a fost 
cuprinsă o competiție de te
nis de masă. Pentru desfă
șurarea ei există o masă în 
incinta liceului și alte două 
la asociația sportivă Voința, 
căreia școala îi furnizează ju
niori. Baschetul este și el 
prezent în calendar, meciu
rile fiind programate în sala 
de jocuri sportive. Șahul are, 
de asemenea, condiții optime 
pentru a se înscrie curent în 
agenda sportivă a liceului : 
fiecare clasă posedă cel puțin 
10 jocuri. Gimnastica, marea 
„slăbiciune1* a elevilor de la 
„Unirea", se practică — ex
celent — în cea de a doua

sală de sport, dată de curînd 
în folosință. Atletismul, cel 
de sală, se înțelege, se află 
și el în atenția comisiei spor
tive, prin organizarea unor 
concursuri individuale de să
rituri (lungime și înălțime) și 
aruncare a greutății, în ca
drul unui memorial care

tinaj. Microstadionul 
este gata de 
„ieșiri" 
loc.

mult 
pe gheată au

liceului 
primele 
și avut

★
„mențiuni" la calen

dar ne-au atras luarea 
minte...

Prima i unele cercuri spor-

Două
a-

RAID-ANCHETĂ

fizică, în plen. își rezervă 
tirnp pentru a lucra — volun
tar — cu învățătorii din șco
lile generale ale orașului. Le 
dă indicații metodice, întoc
mesc împreună calendareio 
sportive ale „cravatelor roșii**. 
Este o colaborare în continuă 
extindere și generalizare 
chiar, după un prim expe
riment, reușit, cu Școala ge
nerală nr. 2. Ce-am putea 
spune despre o asemenea ini. 
țiativă ? Un călduros „bra. 
vo“ inimoșilor profesori dș 
educație fizică de la Liceu» 
„Unirea** precum și învățăto
rilor din Focșani, pentru pa
siunea lor față de exercițiul 
fizic organizat, pentru stră
dania lor de a ieși din em
pirism.

poartă numele prof. Costi- 
niuc, un precursor al sportu
lui pe meleagurile milcovene. 
întrecerile au Ioc alternativ 
cu gimnastica, astfel ca toată 
lumea să fie împăcată.

Elevii de la „Unirea* au 
în calendar și o competiție de 
judo, experimentală deocam
dată.

Cit privește sezonul alb, în 
calendar figurează cursuri de 
inițiere și concursuri de pa-

tive sînt conduse de către 
profesori de... cultură gene
rală, Emil Giurgea (istorie), 
Ilie Roșioru (limba română), 
Petre Pitleba (matematici). 
Poate, vor mai fi și alții. Sis
tem englezesc, după modelul 
colegiilor din insulele de 
peste Canalul Mînecii, afirmă 
directorul, dar adaptat evident 
la condițiile locale. Foarte 
bine 1

A doua mențiune t colecti
vul profesorilor de educație

cu alți îndrăgostiți de 
(MIRCEA GOGONEA, 
CAPITAN. N. POPA,
DAN, LEON STOICA, 
WAGNER. I. GEBE- 
L. FARCAȘ, A. KE- 

‘ I. STOICA și alții), 
ajutorul clubului „U”, 
conducerii Universității, 

Silvic, întreprinderii 
întreprinderii de 
forestiere și Di- 

naționale,

Tiberiu STAMA

de 
au SA EVITĂM

R. CALARAȘANU
Dumitrescu.

Iri-

Din cei 35 
concurenți care 
luat startul in pro
ba de sabie a 
campionatelor na
ționale de juniori, 
au obținut calili-

carea in finală doi ieșeni (Iri- 
miciuc și Popescu), doi ploieș- 
teni (Creițaru și Iliescu), un 
brașovean (Vlad) și un tră
gător din Cărei (Lupuțiu). E- 
miteau pretenții la titlu primii 
trei — in ordinea citării lor — 
și. intr-adevăr, între aceștia 
avea să se dispute un baraj 
pentru desemnarea campionu
lui. Victoria a revenit, în cele 
din urmă, lui Irimiciuc care 
și-a văzut răsplătită, astfel, 
ambiția de a încununa stagiul 
său de junior cu un titlu de 
campion al țării.

CLASAMENT : 1. Dan
miciuc (Politehnica Iași) 4 v 
d.b. ; 2. Adrian Creițaru (Pe
trolul Ploiești) 4 v d.b. ; 3. Dan 
Popescu (Politehnica Iași) 4 v 
d.b. ; 4. Șerban Vlad (Tracto
rul Brașov) 2 v ; 5. Marius 
Lupuțiu (Cărei) 1 v ; 6. Dan 
Iliescu (Petrolui Ploiești) 0 v.

Proba de spadă, care a reu
nit 30 de trăgători, a fost domi
nată numeric de bucureșteni 
(spre deosebire de sabie) și a 
opus în asaltul inaugural al 
finalei pe doi din aceștia : Bă
răgan și Duțu. A cîștigat pri
mul, Iăsind impresia că ar pu
tea furniza pe campion dar 
n-a fost așa. Începînd cu al 
treilea asalt în care a primit 
replica decisă șl bine gîndită a 
trăgătorului din Tg. Mureș, 
Berey, bucureșteanul a cedat 
in serie coborînd pe locul IV 
al clasamentului. Lupta pentru 
titlu s-a dat între redutabilul 
out-sider Berey și Duțu. Iar 
pentru a fi în nota acestui 
campionat, cîștigătorul a fost 
cunoscut tot după un baraj în 
care Duțu a învins la extrema 
limită.

CLASAMENT : 1. Constantin 
Duțu (Steaua) 4 v d.b. ; 2. 
Gabriel Berey (Medicina Tg. 
Mureș) 4 v ji.b. ; 3. Paul Szabo 
(CSM Cltjj) 3 v ; 4. Constantin 
Bărăgan (Steaua) 2 v ; 5. Gh. 
Ionașcu (Viitorul București) 
2 v ; 6. C-tin Ioachim .(Farul 
Constanța). 0 w . ... ..

ANCA GEORGESCU. DOUĂ NOI RECORDURI NAȚIONALE
PLOIEȘTI, 23 

(prin telefon, de 
la trimisul nos
tru). Performan
țele care au do
minat ultimele

reuniuni ale „Cupei speran
țelor" au fost realizate de 
tînăra dinamovistă Anca 
Georgescu. Aflîndu-se înțr-o 
formă bună, bucureșteanca a 
cerut o tentativă de record 
pe distanța de 100 m bras, 
la capătul căreia a oprit cro- 
nonietrele la 1:22,2, timp su
perior cu 0,8 s vechiului re
cord național de copii. 17 ore 
mai tîrziu, eleva Sandei 
Grințescu a ținut să ne ofere 
un nou record de senioare 
în proba de 200 m bras. Anca 
a plecat cu un ritm susținut 
pierzîndu-și pe drum toate 
adversarele ; 1:25,0 după 100 
m — 2:10,0 la ultima întoar
cere. Cea din urmă lungime 
a fost mai slabă șl la sfîrșit 
s-a înregistrat doar 2:57,9. 
Victoria de la .,100" avea să 
se repete. înciudată pe acest 
„eșec* Anca a dorit cu orice 
preț să repete cursa, iar or
ganizatorii conform regula
mentului i-au aprobat o nouă 
tentativă. De data aceasta 
dinamovista, în mod cu totul 
paradoxal, a dovedit resurse 
superioare în final și după 
39,0 — 1:23,0 șl 2:09,5 a în
cheiat cursa în 2:55,7 — nou 
record de senioare.

Un alt performer al ac
tualei ediții este Adrian Hor
vath (12 ani) de la Șc. sp. 1 
(antrenor Dan Ionescu). Ca 
un veritabil colecționer de 
titluri și de recorduri, bucu- 
reșteanul l-a învins pe Geli 
Nuri după un pasionant 200 
m liber la potou (2:30,3), iar 
apoi s-a impus cu autoritate 
în cursa de 200 m spate spul- 
berînd recordul național al 
lui Gh. Lupu (2:47,6) cu 5 s. 
Iată cîteva rezultate tehnice : 
COPII A — 400 m liber (b) : 
Freund (Oradea) 5:00,0, Wet- 
temeck (Reșița) 5:02,6, Ca- 
sian (Cluj) 5:04,7 ; 200 m bras 
(f) : A. Georgescu (Dinamo) 
2:57,9, R. Petruică (Reșița) 
3:01,1 ; COPH B — 200 m li
ber (b) : Horvath (Șc. sp. 1) 
2:30,0 — record, Nuri (Șc. sp. 
2) 2:30,3 : 200 m liber (f) : 
Stanciu (Dunărea) 2:37,2, Mi- 
rosu (Reșița) 2:42,4 ; 200 m 
spate (b) : Horvath 2:42,6 — 
record, Bîcleșan (Reșița) 
2:48,7, Angelescu (Șc. sp. 2) 
2:52,9 ; COPII C - 100 m 
spate (b) : Svet (Șc. sp. 2) 
1:20,6 — re' 'rd, Costreș
(Oradea) 1:24,9; 50 m bras 
(f) : Fa loba (Sibiu) 44,5 — re
cord, Cociuban (Șc. sp. 1) 
46,4 ; COPII D — 50 ni del
fin (b) : Kamili (Șc. sp. 2) 
44,8 — record ; Cambur (Șc. 
sp. 2) 54,2 ; 50 m delfin (f) : 
Georgescu (Petrolul) 46,0 — 
record, ► Ad. VASILIU

ÎNCERCAȚI Șl VA VEȚI CONVINGE!
CADOUL OFERIT CELOR DRAGI E MULT MAI FRU
MOS, UTIL Șl APRECIAT, CIND ESTE INSOTIT DE 
UN ALMANAH !

NU UITAȚI!
LA TOATE CHIOȘCURILE DE DIFUZARE A PRESEI 
Șl LA TUTUNGERII S-A PUS TN VTNZARE UN BO
GAT SORTIMENT DE ALMANAHURI 1970.

ACCIDENTELE
(Urmare din pag. Ij

De ce am dat acest exemplu ? 
^otru că, așa cum relatam la 
început, am fost martorii unei 
dwcupf. Grupuri de elevi și stu- 
Vlro., „UrC^U ln?P™ cabanele 
„„^fu‘cu Dor’ Platra Arsă, Ba
bele, Caralman, Padina, Peștera. arumeților erau ? bine 
ecnipați, deci puteau înfrunta 
orice capriciu al naturii. Dar, au 
fost șt excepții. 0 studentă era 
in pantofi, cu ciorapi de mătase 
Și... palton de blană! Un colea 
de al ei avea pantaloni evazatl 
tar peste costum un... ftș l 
In același grup mai erau ctțiva 
ta fel de sumar imbrăcați. st 
cind te gtndeștt că afară erau 
~5 grade, că ningea șl viscolea 
continuu. Responsabilul teleferi
cului s-a adresat grupului :

— Unde mergeți fraților ?
— La Padina.

.cum s!nteli imbrăcați nu puteți ajunge. La „Virf" visco- 
lește și zăpada depășește cu mult 
un metru.

Aici a intervenit In discuție 
■ conducătorul" grupului, probabil 

n cadru didactic de speciali-

Lasă nene, nu ne purta de 
p3grijă. Au mat fost 

munte i
— Bine frate; eu 

făcut dectt datoria.
Excursioniștii s-au 

teleferic ți au pornit 
muntele.

Nu știm 
că nu s-a 
sebît. Dar, 
dentele, înainte de a porni Intr-o 
excursie la munte (vacanța elevi- 
lor și studenților este in toi), 
profesorii de educație fizică au 
Obligația de a face recoman
dări precise asupra echipamen
tului pe care trebuie să-l poarte 
viitorii excursioniști, fiindcă, fiți 
convinși, In Bucegi nu se poate 
umbla In pantofi de stradă și eu 
ciorapi de mătase.

Cu mur.te'.o <nu -eaț» de glumit |

nu ml-am

așezat In 
să înfrunte

ce a urmat. Sperăm 
tnttmplat nimic deo- 
pentru a evita accl-



ft FS& « 5-â

i O mare parte din lotul jucătorilor belgieni utilizați în preliminarii, vizați acum fi pentru Mexic: de la stingă la dreapta,fnpi-. 
fecioare: Goethals, Trapoeniers, Hanon, Jeck, Conelis, Dewalque, Thissen. Boone; antrenorul secund Labeau; rirdul de jcs 

Devrindt, Dockx, Van Moer, Peeters, PolleunU, Verheyen, Se:« meling.

CONSTELAȚIA MEXICANA

10. BELGIA: o reprezentativă bazată
pe două cluburi (Standard Liege și Anderiecht)
> Jucători cu o bogată experiență internațională • „Diavolii roșii“ au

pătruns în misterele fotbalului la altitudine • Marea speranță a unei țări mici

este o țară mică. Iată 
ii este greu să poată 

cu țările mari, care 
de vaste rezervoare 
de valoare. Cu toate

de
a- 

lz- 
de

Belgia 
de ce 
rivaliza 
dispun 
sportivi
cestea, tn fotbal, Belgia a 
butlt, eîndva, performanța 
a clștlga turneul olimpic. Este 
drept, însă; că acest lucru s-a 
petrecut ta 1920, iar Jocurile O- 
llmpice »-au 
pe teritoriul

De atunci, 
reintrat »ta 
dacă uneori 
giană s-a : 
campionilor europeni", ta Cam- 

, plonatul mondial echipa națio
nală n-a depășit niciodată opti
mile de finală. De trei ori * 
ajuns reprezentativa Belgiei tn 
acest stadiu. In 1934 (eliminată 
de Germania cu b—2), ta 1985 
(eliminată de Franța cu 0—1) șl 
ta 1954, ctad, după oa reușise 
să țină ta șah Anglia <4—4), a 
fost eliminată ho Italia (4—IX

tn 1930, 1958, ltn Șl u* Bele 
gia a fost eliminată, da fiecare 
dată, tacă ta priiminerii» iar 
In 1950 nici na a pertleipa* la 
C.M. Pentru anul 197#, Belgia 
dispune da o echipă valoroasă^ 
compusă ta cea sud mare parte 
din Jucători da la Standard 
Ltage (care» reoent, a eliminat 
pe Real Madrid dta iCupa cam
pionilor europeni" 1) *1 da la An- 
derlecht, două duburi oare și-au 
șl ciștlgat e anume faimă șt 
care, deseori, au făcut carieră 
In marile 
tale. Este, 
liniem ca 
le lipsește 
faianța marilor

tn acest an, ptaă a izbuti 
se califice pentru turneul 
nai al campionatului lumii, 
care-1 va găzdui Ciudad da Me
xico, belgienii au reușit o seria 
de rezultate bune și, cu toata 
că la 19 octombrie 196* au fost 
net Intrecuțl de selecționata Iu
goslaviei, cu <—«, calificarea lor 
era asigurată.

Iată șl palmaresul lor ta Pre
liminariile actualei ediții 
.World Cup" 1

19.VI.1968, Ia Helsinki Ș 
LANDA—BELGIA 1—1

9.X.1968, la Waregem s 
GIA—FINLANDA 6—1

16.X.1968, la Anderlechi I BEL- 
GIA-IUGOSLAVLA »-«

disputat in acel an 
belgian, la Anvers™ 
fotbalul belgian a 

i pluton", fi chiar 
vreo formație bel- 

rem areal in «Cupa

competiții eontinen- 
ded, oașul U «ub- 
acestor jucători nu 
obișnuința eu am- 

eom petiții.

fl- 
pe

• Iul

FIN-

BEL-

lOTO-PRONOSPORT
AZI ÎNCEPE VTNZARBA BILETE
LOR

i

LA CONCURSUL SPECIAL 
PRONOEXPRES

AL REVELIONULUI

sfîrșitul acestui an Admlnls*La sfîrșitul acestui an Admlnls» 
trația de Stat Loto-Pronbsport re-< 
zerva partidpanțllor o surpriză, 
prin organizarea tradiționalelor,., 
trageri ale Revelionului la LOTOfc 
Și PRONOEXPRES.

Și concursul special PRONOEX
PRES din 1 ianuarie 1970 și tra-, 
gerea specială LOTO din 2 lanua-, 
rie 1970 au bogate puncte de atrac
ție și capete de afiș.

Astfel, la concursul special PRO-, 
NOEXPRES al Revelionului, se; 
acordă in număr NELIMITAT 
autoturisme DACIA 1300. DACIA, 
1100, MOSKVICI 408 cu 4 faruri și' 
radio, SKODA 1000 M.B., TRA-f
BANT 601 și excursii tn MEXIC —i> 
la turneul final al Campionatului 
mondial de fotbal 1970, — Turul) 
Austriei precum și excursii la Bel
grad — Budapesta — Sofia.

Pentru a vă putea asigura dta, 
vreme participarea la concursul^ 
special PRONOEXPRES al Reve
lionului din 1 Ianuarie 1970, men-ț. 
ționăm că astăzi se pun ta vln- 
zare biletele.

La tragerea specială LOTO a. 
Revelionului din 2 ianuarie 1970 se 
atribuie excursii ta Japonia cu vi
zitarea ^EXPO ’70", în Italia, de. 
circa 15 zile șl ^Turul Bulgariei" 
cu autocarul (5 zile) și 12 zile ta 
stațiunea „Nisipurile de Aur".

Vtazarea biletelor pentru trage
rea specială LOTO a Revelionului 
începe vineri 26 decembrie 1969.

La ambele trageri ale Revelio-ș 
nulul vtazarea se va face pînă ta 
ziua de miercuri 31 decembrie 
1969.

FBumrn CONCURSULUI PRO
NOSPORT NR. 51 DIN H DE

CEMBRIE 1969 :

Categoria I : (11 rezultat?) = 4,2 
variante a 15.997 lei.

Categoria a n-a : (10 rezultate) 
«= 62,5 variante a 1.290 lei.

Categoria a in-a : (9 rezultate^ 
w 491,4 variante » 246 lei,

la Madrid î 8PA- 
1—1
Ltege : BELGIA—

ll.Xn.1968, 1
NIA—BELGIA

23.11.1969. Ia 
SPANIA 2-1

19.X.1969, la
S LA VIA—BELGIA

Medul Spania—Belgia a 
stltult momentul crudal al aces
tei grupe șl tocmai grație re
zultatului de egalitate obținut 
de belgieni la Madrid se poate 
spune că jdlavolll roșii" (lată o 
poreclă ce-*! recapătă semnifi
cația I) și-au asigurat calificarea 
pentru turneul final.

Echipa belgiană (1979) poate 
conta pe o foarte bună expe
riență a Jucătorilor săi, trei din-

Skoplje t IUGO
4—0

eon-

Beuriet (Stan-

a mingii trebuie să 
mica deeît la Ne

belg-.er-l speră să
Jean Doekx (Racing

Verheyea (Be-Jean
Julien Van Puym-

sarea peste Ocean, trebuie el' 
tați : 
fundaș : Jacqky 
dard Llăge—1) 
mijlocași: 
White—5) 
înaintași : 
erschot—4),
broeck (Beerschot—1), Georges
Bertoncelln (Charleroi—niciodată). 
Henri Dupireux (Standard—1).

Ața cum am mal arătat șl cum. 
de altfel, se poate deduce cu u-

ta de lovire 
fie mult mal 
Iul mării.

Fotbaliștii
poată profita cum se cuvine de 
această experiență. pentru a fi 
te măsură să provoace surpriza 
acestui al »-lea campionat mon
dial ie fotbal, ceea ce s-ar tra
duce prin calificarea lor te sfer
turile de finală !

Fernand BOUVIER
.Les Sports * Bruxelles

CANIARO ET COMP. POT FORJA
POARTA AFIRMĂRII

Ce! puțin tn principiu, reporte
rii sporuvl n-au echipe favorite. 
El nu tresaltă de bucurie șl ou 
șuiera pentru o formație anume, 
ei se entuziasmează — deopotrt- 
va pentru scare — atunci cind 
practica un joc de nivel ridicat 
— eataaztv si spectacular — se tn- 
tristează pentru fiecare nereușită. 
Este si motivul eare l-a absol-nt 
pe reporterul aflat pe meiearuri 
mureșene, ta Vtrttă la uan-erna 
roșie" a turului campieaasulnl. de 
o discuție priviod locul ocupat de 
A SA. Penuu ei. ea »i
pentru top confrații lua ordinea 
echipelor tn elacament prezintă 
doar o importanta statistică, va
loarea jocului fiind cea eare-1 
determina să genereze discuții, sa 
retină șl să transmită concluzii.

Dragostea fierbinte. Incandes
centa, pentru o echipă sau alta, 
pentru un anume jucător este a- 
panajul spectatorului. Și cum fa
milia speetatorului-suporter este 
imensă, lipsa cftorva condeier! nu 
se face simțită—

Contactul eu spectatorul mure
șean constituie. In aceste zile, un 
veritabil soc. Fierbiad tn cazanul 
disputei cu sine însuși, cu ceilalți 
suporteri ai Iui A SA- și — mai 
ales — cu oficialitățile sportive, 
el vede In fiecare un atentator la 
șansele favoritei sale. Mal tatii 
li foarfecă pe arbitri : „Ce ne În
călzește pe noi faptul că Fede
rația :-a suspendat pe msjonta- 
tea celor care r.e-au arbitrat, că 
pe unul l-a trecut din divizia A 
ta B Crezi cart! Liga), că pe alții 
i-a trimis pe tușă c lună sau trei. 
Noi am pierdut din cauza lor 5 
puncte șl ‘ ‘ ' "* “*
înapoi_ ".

$1 cum 
-Sportul" 
Caută cu ___ __ .. ...
cate, găsește. „Iată, am cîțtigat 
trei jocuri. Șl ce cronici au apă
rut î La meciul cu Rapid. î—-O 
pentru noi. titlul a fost -RAPU- 
CANU — COAUTOR AL ÎNFRIN- 
GERU RAPIDULUI". Știți cum 
și-a început relatarea trimisul 
ziarului dv. ’ Așa : .Localnicii 
spun că A.S. Armata a făcut tn 
aceasta duminică cea mai bună 
partidă din actualul campionat. 
Doamne, cum or fi Jucat pini 
acum 7". Dar. de ce cronicarul 
.Sportului- nu l-a întrebat pe 
Dumnezeu cum o fl jucat Rapi
dul. campioana țării, de a plecat 
de la Tg. Mureș învinsă catego
ric 7

...Si asta n-a fost totul. Vizita 
echipei Steagul roșu la Tg. Mu
reș s-a încheiat eu o tnfrlngere. 
Ai noștri au eîștigat cu 8—*- T” 
.Sportul- a apărut ea titlu 1® 
cronică -STEAGUL ROȘU — O 
DECEPȚIE -. DE ZILE MARI ri 
Veți fi de acord că se putea găsi 
un titlu care să scoată In eviden
ță calitățile șl meritele învingăto
rilor— După e-um se putea găsi 
un cuvlnt bun pentru Mletii 
noștri înaintea celui de al 47-lea 
rir.d de cronică. Daca nici ctr.d 
elștigă nu li se spune ceva încu
rajator. atunci tind 7".

trăi autocritici, încrezători te po
sibilitățile de care dispun pentru 
redresarea echipei pe toate pla
nurile.

.Nu stetem taeă o echipă omo
genă pentru ea ne pregătim Îm
preună doar o singura dată pe 
slpUmteă. joia" i Caniaro) : -Am 
început campionatul slab fiindcă 
n-am lucrat așa cum trebuia 
înainte de începerea lui" (Hajnal); 
.Pregătirea individuală a Jucăto
rilor noștri este încă insuficientă" 
(Sleam): .Echipa noastră Înregis
trează de vreo doi ani o linie des-

• După reproșuri 
(cu și făra temei}, 

analiză lucidă
• Jucătorii sînt 
deciși să facă 

totul
• Sută la sută 

încredere 
în A.S.A. Tg. Mureș

nu ni le mii dl nimeni

a aflai eâ ești de la 
se repede la colecție, 
înfrigurare șl. din pă-
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X.
2. Ittgozlavta
8. Spania
A Fin lan da

Finlanda ■ 
Iugoslavia 
Belgia — 
Belgia — 
iugoslavia 
Spania — 
Belgia — 
Spania — 
Finlanda ■ 
Flnlandi • 
Spania — 
Iugoslavia

Sarabanda imputărilor (cu si 
fără motive) are insă și un final. 
Este momentul tn care suporterii 
depis'ează acele cauze importante 
care au determinat criza teamului 
mureșean, precum șl soluțiile 
care pot contribui la ridicare» e- 
chipei tn ierarhia soccerului ro
mânesc. Am făcut la Tg. Mureș 
(în întreprinderi, facultăți. tn 
școli și pe stradă) un sondaj. Din 
cei 134 de oameni — de vtrste Și 
preocupări diferite — cu care am 
stat de vorbă 100 și-au afirmat 
dragostea pentru fotbal. 58 la su
tă. doar S« la sută, stat suporteri 
ai A.SA. Restul se entuziasmează 
pentru Dinamo (Caniaro ne ex
plica eă preferința colegilor săi 
de liceu pentru echipa din Șes. 
Stefan cel Mare este datorată iul 
DumKrache ; jucătorul mureșean 
n-a reușit fosă «a ne lămurească 
d» ea n-a devenit el idolul cole
gilor săi de liceu...). Steaua. Ra
pid. U.TJU „U” Cluj șt chiar 
Universitatea Craiova. Este un 
prim indiciu că. Îndeosebi ta rin- 
durile tineretului. Caniaro et. 
comp, n-au reușit să se impună. 
Cauzele 7 lată ce spun suporterii : 
.Unii jucători au o viata prea 
amară circulă prea mult noap
tea.. Echipa nu vine tn tnitlocul 
suporterilor— Fotbaliștii noștri 
aaneesc foarte puțin In compa
rație eu cerințele primei divizii.. • 
Așadar, cauzele parțialei impopu
larități si ale eșecului din prima 
parte a campionatului au fost ge
nerate de echipa, de jucătorii ei.

Principalii actori — jucătorii de 
la A-S-A. Tg Mures — stat fuUr- 

spre surprinderea noas-

eendentă. De abia acum avem 
create condiții spre valorificarea 
potențialului ei real- (Bay) ; .Vi
no vați de actuala situație stntem 
numai noi, jucătorii : unii nu 
ne-am antrenat conștiincios, alții 
au Întrebuințat greșit timpul liber 
si, tn sflrșit, nici unii n-am înțe
les la timp rostul colaborării" 
(Czako) j „cantitatea de efort de
pusă tn perioada dintre returul 
campionatului trecui și turul edi
ției actuale a fost mult prea re
dus. Am început meciurile cu o 
pregătire total insuficientă. Majo
ritatea dintre noi am lucrat ex
trem de puțin pentru tehnică" 
(LucacI). Evident, o analiză atit 
de lucidă nu poate să nu scoată 
la Iveală posibilitățile cele mal 
nimerite pentru îndreptarea situa
ției.

Iată, 
terilor 
echipei 
cesare 
gorie :

— o . 
volum și o Intensitate sporite ; 
jungerea la un program de lucru 
de cca 16 ore pe săptămină ;

— mărirea numărului de jucă
tori. astfel ca pentru flecare post 
sa existe doi oameni de valori 
apropiate (declanșarea concuren
ței) ;

— o viață de club mal închegată 
care să ofere posibilitatea jucăto
rilor să se cunoască mal bine, să 
contribuie la crearea unității echi
pei. la realizarea coeziunii ;

— accent atit pe pregătirea fi
zică (returul solicită eforturi in
tense), cit șl tehnică (numai ast
fel jucătorii se vor situa Ia nive
lul cerințelor diviziei natiouaJe A);

— membrii echipei să efectueze 
antrenamente Individuale (pe ba
za planului avizat de antrenor) 
pentru creșterea măiestriei ;

slntetizate, părerile Jucă- 
privlnd căile de acces ale 
spre obținerea valorii ne- 

menținerli in prima cate-
pregătire continuă, cu un

a-

Fiind oonștlențl de necesitatea 
unei activități care incumbă și 
sacrificii, jucătorii vor desfășura 
fără reticențe o asiduă muncă 
de recuperare. Tocmai această 
atmosferă, curățată de rezidurile 
exagerării, de dăunătoarele dis
cuții subterane, de imputări fără 
rost, ne face să credem, sincer, 
in viitorul echipei A.SA. Tg. Mu
reș.

Echipa iul Caniaro are multe 
atuuri pentru a Împlini dezide
ratele suporterilor. în primul 
rlnd, pe cel al tinereții : media 
de virstă a celor 18 componenți 
ai formației este de 23,7 ani. Este 
insă o tinerețe nu lipsită de ex
periența anilor petrecuți pe drep
tunghiul de gazon. O medie de 
peste 10 ani de fotbal jucat la di
ferite nivele (pitici, juniori, echi
pe din campionatul județean, din 
cel al diviziilor C șl B, șl un sta
giu mediu de aproape 3 ani in 
divizia A) atestă că ucenicia 6-a 
făcut conform canoanelor, că ma
joritatea fotbaliștilor de la A.S.A. 
au dreptul la certificatul de cal
fă. Selecționarea lui Caniaro In 
primul lot al țării, a lui Lucad in 
lotul de tineret și a lui Hajnal 
in echipa națională de juniori 
confirmă faptul că teamul mure- 
șan are reale valori.

Un alt atu — deosebit de im
portant — este încadrarea echipei 
in unitatea de virf a sportului 
din Tg. Mureș, A. S. Armata 
este o asociație cu reale posibi
lități. Beneficiind de o conducere 
nouă, cu vastă experiență in do
meniul sportului, animată de do
rința de a-și aduce contribuția 
directă, eficientă, continuă la pro
gresul general al sportului româ
nesc, A.S.A. oferă condiții priel
nice pentru dezvoltarea celor trei 
secții pe care le are : box, hand
bal, fotbal. Medaliatul cu argint 
la J.O. de la Helsinki, entuziastul 
și veșnic tlnărul Vasile Tiță a 
dat aripi unor talente autentice 
ale nobilei arte (Gutui, Amăză- 
roale, Lumezeanu), a creat aici, 
la Tg. Mureș, un centru de box 
de mare perspectivă. Antrenorul 
Berekmery luptă — sprijinit de 
conducerea A.S.A. — pentru a 
promova echipa sa ta prima divi
zie de handbal a țării. în clima
tul de seriozitate, de muncă fără 
preget, de sprijin, Înțelegere și 
prietenie existent, echipa de fot
bal poate găsi condiții șl exem
ple.

Și mal există ceva, un argument 
puternic care pledează în favoa
rea echipei mureșene : toți cel 
100 de amatori de fotbal care au 
participat la sondajul nostru, În
treaga echipă (doar Bay este mai 
circumspect), conducerea clubu
lui, activiștii sportivi din locali
tate stat unanimi în aprecierea că 
A.S.A. Tg. Mureș are posibilități 
reale pentru a se înscrie pe o li
nie valorică ascendentă, pentru a 
evita purgatoriul categoriei se
cunde. Este un semn de încredere 
de o inestimabilă importanță, un 
vot deschis care poate (mureșenii 
spun că TREBUIE) să întoarcă 
„roata norocului" spre formația 
lui Caniaro. înțelegem prin aceas
ta că A.S.A. Tg. Mureș poate for
ța, în retur, poarta afirmării reale.

Hristache NAUM

Intre artiști...

tre oamsta 
activ mal mult de «S de etecru 
ta echipa nație cală. Alțl șapte 
au xusț—ut mai muit de zece 
meciuri lnter-țărl.

Formația de bază va fl, pre- 
babll, următoarea (ta parante
ză. clubul șl numărul de selec
ționări) portar — Jeaa Trap- 
penlen (Anderiecht — 19), tau 
Chriatlaa Plot (Standard LlFge-2) 
fundași : George» Heyietu (An- 
deriecht—<*), Nice Dewalqae 
(Standard Llăge—11), Lăoa 
(Standard Ltege—6), Jean
sen (Standard Liăge—11) 
mijlocași: Wilfried Van 
(Standard 
Polleunla
Înaintași: 
(Standard 
vrindt (Anderiecht—14), Paul Van 
RLmst (Anderiecht—52), Wilfried 
Puls (Anderiecht—40)

Printre rezervele susceptibile 
da • face, de asemenea, depla-

de STtad la

Jeck 
Thli-

Moer 
Odillon

Wilfried
LIOge—14) 

(Saint Trond—10)
Lăon SemmeUag

Lldge—15), Johan De-

gaoata, fot bahstH dta formația 
de bază prezintă marele avantaj 
de a se cunoaște șl, tetmeit pe
rleada de pregătire va fl orga
nizata (ta scopul de a se atinge 
tn Mexic ferma maximă) la fi
nele campionatului belgian, ta 
etmol luafl mai. se poate afirma 
eă există trate premisele unei 
mal bune compcrtărl ca la tre
cutele ediții ale C. M. a ech pel 
reprezentative a Belgiei-

Mai trehule remarcat un căl
it. na hpctt de semnificație,

anume aesla că echipa a șl făcut 
cunoștința cu Meximil : 1* s no
iembrie. ea a dat replica repre
zentativei gazdelor „mun<Jial"-u- 
M 1*71. Se poate afirma că a 
Ieșit destul de bine la liman, 
tarod* a fost învinsă de echipa 
memeană doar cu 1—0, prlntr-un 
goi Înscris ta mta. 8. atunci ctad 
faelg.eml nici nu 
să-ți dea seama 
controla balonul 
țlile aldtudinll,
toni surprinzătoare. Cert este că 
meciul Mexic — Belgia le-a pri
lejuit oaspeților cunoștința cu 
arest element realmente Ignorat 
plnâ atunci, iar cei mai impor
tant tavățăsiînt este acela că tor-

ns

aj unseseră tacă 
cum ar putea 

care, in eondi- 
urmează traiec-

UN EXEMPLU DE FELUL CUM NU SE
ORGANIZEAZĂ 0 ȘEDINȚĂ DE ANALIZA
a La Pclltehnica Lzșl s-a ttrtrt 

zilele trecute ședința de aaahză 
a activității den prima parre a 
campionatului divizie: A. Dar. așa 
după cum ne-a relatat corespon
dentul nostru principal. D. Diaco- 
nescu, analiza n-a constituit un 
prilej de a se arăta, ta spirit ere
tic. „aportul" adus de fiecare ju
cător ta comportarea destul de 
modestă a echipei in seze.-.u; de 
toamnă. Cauzele ? Data ședmte: 
nu a fost anunțată si astfel dm 
biroul secției au lipsit majorna
te» membrilor, precum *1 jucăto
rii Alecu. Constanttnascu șl PaL 
De asemenea, la discuțiile pe 
marginea referatului prezentat a 
luat cuvtatul un singur Jucător : 
V. lanuL

au at-ut e eoetpertare slabă. Un 
e-t r.eeoresp"anzător au 

?«•_ ta special. Jucătorii Harqanl. 
Kua U. Baumgartner. Suctu *1 
D*r»b«r„ Sees re a dus la ocupa
rea uaet poziții ta subsolul elasa- 
Eteatuiui.

vacanta va dura ptnă tn tlua 
de 5 -.anuarte 1*7*. Una dintre 
■ .tl‘tri. conform recomandărilor 
dr. Sandru, vor urma tratamente 
la Bătie Mai"

După turneul de 70 de zile 
al teatrului bucureștean 
Operetă ~
care a 
decisive 
chipei 
Mexic, 
Dacian, _ _
instituții, a considerat că o in- 
tilnire cu cițiva dintre făuri
torii acestei performanțe ar 
mai putea să contureze șl a- 
cum, in ciuda timpului scurs, 
o imagine fidelă a acelor zile 
de octombrie ți noiembrie.

Dar debutul discuțiilor — 
de altfel repede înfiripate da
torită căldurii gazdelor — a 
marcat și prima surpriză : nu 
fotbalul a ieșit în avanscenă, 
ci opereta! Pentru că Luces- 
cu, Nunweiller și Sătmăreanu, 
printr-o combinație inventivă 
de atac, chiar de la primul 
fluier al „arbitrului" Victor 
VTase — acesta, balerin fiind 
Ia Operetă, dar și suporter 
dinamovist, a trebuit să-și 
păstreze neutralitatea — i-au 
transformat pe cei aflati pe 
teren propriu (Ion Dacian, 
Constanța Cimpeanu, C. Ră- 
dulescu. Tony Buiacici, Du
gan Bugarin, Eugen Fănătea- 
nu șl alții) tn Intervievați. Ast
fel. amintirile din turneul O- 
peretei pe bătrinul continent 
au premers speranțelor nu
trite de fotbaliștii români pen
tru turneul final al C.M. de 
pe continentul latino-amerîcan.

$i cind. în cele din urmă, 
discuția a poposit pe terito
riul balonului rotund, a urmat 
a doua surpriză : cel trei in
ternaționali au propus drept 
bază a discuției similitudinile

de 
prin Europa, perioadă 
ooincis cu meciurile 
pentru calificarea e- 

noastre la C.M. din 
artistul poporului Ion 
directorul prestigioasei

• Și la clubul Crișul Oradea a 
avut loc săptămîna trecută 
liza comportării echipei In 
campionatului diviziei A. 
vorbitorii, printre care șl 
tortl E. Naghl și Tomeț. au 
cat pe componenta echipei

și diferențele specifice dintre 
artiștii scenei și cei al gazo
nului. Lucru acceptat cu plă
cere de distinsele gazde.

„Este drept că dv, actorii, 
evoluați in săli, îndeobște cu 
capacități mici, de aceea cei 
90 000 de spectatori, care au 
asistat la cele 77 de spectaco
le pe care le-ați dat in Bel
gia, Olanda, Luxemburg, R.F. 
a Germaniei și Berlinul oc
cidental reprezintă și prin a- 
eeastă prismă un mare succes. 
Dar noi am avut 90 000 de 
spectatori doar la un singur 
meci, să zicem la cel cu Por
tugalia..."

„Așa este, dar pe noi nu ne 
fluieră nimeni...”

„Dar nici cronicarii teatrali 
nu se interesează, pînă la in
discreție, cum vă pregătiți pre
miera sau dacă respectați cu 
strictețe antrenamentul invizi
bil..."

„Ce Înseamnă antrenament 
invizibil ?“

„Viața sportivă, tn accepția 
cea mai restrictivă, dincolo de 
teren...”

„Deci dv, 
să duceți o 
noi, artiștii. 
Nu vedem

în acest moment discuția a 
devenit generală, replicile s-au 
încrucișat sub semnul anima
ției si ironiei amicale. De ace
ea a și fost greu pentru noi 
să continuăm stenograma dis
cuției. Spre norocul nostru, 
însă, Mircea Lucescu a luat o 
acțiune 
reușind 
printre 
larizat 
rală.

Eram cu toții în picioare 
(semnul distinctiv al discuției 
aprinse ?) cind „maurul" și-a 
intrat in rol : „Probabil că dv, 
artiștii lirici, mă veți înțelege 
pe deplin de ce păstrez acea 
seară de ianuarie, de pe Wem
bley, ca cea mai scumpă a- 
mintire a scurtei mele cariere 
sportive. Să joci contra cam
pionilor mondiali pe terenul 
lor, să fii căpitanul celei mai 
tinere formații pe care tara 
ta a aiiniat-o vreodată, să in
tri pe ' terenul aflat în raza 
reflectoarelor nu sub avalanșa 
zgomotoasă a unor strigăte si 
fluierături, ci prin cortina ar
monică a unei melodii, intona
tă de un uriaș amfiteatru 
populat cu zeci de mii de oa
meni... în timpul jocului, ex
clamațiile de uimire, de des
fătare sau dezaprobare, se in- 
tretăiau cu aceleași încurajări 
cîntate, iar șirurile spectatori
lor din picioare, care se miș
cau în umbra tribunelor, asin
croni?. pe fundalul acelorași 
melodii, alcătuiau un tablou 
fantastic. Cind am părăsit 
„templul fotbalului", fără a fi 
fost învinși, am regretat pen
tru prima dată în viata mea 
că n-am vocea unui tenor II-

sportivii, trebuie 
viață sportivă, iar 
o viață artistică, 
contradicția..."

pe cont propriu și, 
un dribling excelent 

săgețile verbale, a po- 
din nou atenția gene-

ana- 
turul
Toți 

Jucă- 
CTitt-

CURSUL DE PERFECȚIONAREA
ANTRENORILOR DE
In toate țările europene an

trenorii de fotbal sint chemați 
periodic la perfecționare pro
fesională și dacă jocul echi
pelor continuă totuși să fie 
presărat cu erori se depun noi 
eforturi spre găsirea soluțiilor 
de îndreptare. Cunoștințele mo
derne au devenit uriașe in do
meniile tehnice și biologice. 
Mai devreme sau mai tirziu 
ele vor cuprinde și antrena
mentul jocului de fotbal, des
coperind mijloacele care să in
fluențeze favorabil funcțiile 
„omului-jucător". In acest spi
rit, F. R. Fotbal a organizat, 
pentru prima dată, un curs de 
lungă durată, cu și fără frec
vență, cum s-a mai anunțat 
in presă, pentru a perfecțio
na cadrele de perspectivă, ca 
ele să stăpinească antrena
mentul și, cu ajutorul științei 
și documentării fotbalistice, 
teoretice și practice, să obțină 
rezultate superioare. Acest curs 
are două părți. In prima par
te, care s-a consumat luna a- 
ceasta, la București, au parti
cipat 34 de antrenori invitațt 
de F.R.F., precum și 20 de 
antrenori care și-au suportat 
singuri cheltuielile. De ase
menea, lecțiile au fost audiate 
și de antrenorul turc Ersan 
Necmir. In lecțiile teoretice 
s-au prezentat aspecte ale fot
balului din Anglia (lector C. 
Drăgușin), R, F. a Germaniei 
(N. Dumitru—Nicușor), U.R.S.S. 
(N. PrOca), Italia (C. Gemă-

ianu), Rominia (prof. N. Roș- 
culet, A. Niculeseu, V. Măr- 
dărăscu). Toate lecțiile au fost 
urmate de filme documentare. 
Demonstrațiile practice au t- 
lustrat in mod sugestiv me-

specia' 
iîstuluî

todele de antrenament. Alături 
de materialul documentar, au 
fost prezentate date științifice 
— legate direct de fotbal — 
din fiziologie (dr. Stănescu), 
psihologie (N. Petrescu fi dr. 
Tomescu), igienă, control me
dical și metodică (prof. I. $i- 
ClOvan, prof. I. Voica, N. Pe
trescu, D. Schileru, V. Stin
ghie seu).

Cu acest prilej a fost pusă 
la dispoziția eursanților o bu
nă documentare fotbalistică și 
științifică, pentru ca aceștia

' r > . i l 1

FOTBAL
să-și formeze un discemimint 
creator, care să ducă tn scurt 
timp la antrenamente cu e- 
fecte măsurabile. Pornind de 
la simptomele definitorii ele 
jocului, antrenorii trebuie sd 
ajungă la intervenții eficace 
și astfel să reduci la minimum 
posibil erorile fi deficientele, 
incit jucătorii să-fi împlineas
că adevăratul potential bto- 
psihic in fotbal.

Pentru a nu dispersa idetie. 
datele s-eu localizat în jurul 
ciclului, care a fost tema a- 
cestei prime părți din curs. 
După ce s-au consumat lecți
ile, s-au prezentat temele și 
bibliografia studiului indivi
dual teoretic fi practic. Fiecare 
antrenor va alcătui cicluri și 
le va executa, alegindu-l pe 
cel mai bun, care va constitui 
lucrarea de control Find la 
finele cursului, antrenorii vor 
experimenta 3 cicluri, tn 3 pe
rioade diferite, dar in condi
țiile concrete ale echipei an
trenate. In partea a doua e 
cursului, tn iulie 1370, vor fi 
analizate și demonstrate 
mai bune cicluri.

Un asemenea eurs va 
cu siguranță efecte bune 
antrenorii și jucătorii vor co
labora total, din convingere. 
Numai in acest fel cerințele 
mereu mai mari ale specta
torilor vor fi satisfăcute.

Daciăn (șoptit, către 
Cimpeanu) : „Cine arTan ți

fi crezut că ăcești băieți vi
brează. intr-adevăr, ca niște 
artiști ?”

Paul SLAVESCU

LA VAGONUL ARAD?

cele

avea 
daci

N. PETRESCU
antrenor federal

• La clubul Farul s-a depus 
o cerere de dezlegare, care 
probabil va fl aprobată. Jucă
torul care a depus-o se numeș
te KOszka. El solicită transfe
rul la echipa Vagonul Arad, 
dorind astfel să se întoarcă 
te orașul natal.

• Deși echipa Farul a intrat 
in vacanță, doi jucători, Tu- 
fan și Kallo, au continuat să 
se pregătească. După cum se 
știe, ei sint in vederile antre
norilor echipei naționale 
respectiv, celei olimpice, 
doresc să s: prezinte cit 
bine pregătiți in sezonul 
îtor.

ți>
SJ mai 

vl-
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SUCCESE ALE ANTRENAMENTUL LA ALTITUDINEPUGILIȘTILOR ROMANI

IN AUSTRIA

din cadrul J.O. din 1964 (In-

RĂMÎNE IN ACTUALITATE
Trei boxeri români (G. Po- 

metcu, C. Buzuliuc și I. Ho- 
doșan), însoțiți de antrenorul 
Ion Stoianovici, au participat 
recent la un turneu interna
țional în Austria. Competiția 
a debutat in orașul Salzburg, 
unde reprezentanții noștri au 
obținut următoarele rezultate: 
Buzuliuc b.ab. 1 Seewald (Aus
tria) : Hodoșan b.ab. 1 Matsche 
(RFG). Apoi, caravana boxe
rilor din Cehoslovacia, Dane
marca, R.F. 
lonia. România, 1 
Austria s-a mutat 
unde s-au disputat 
Galazka (Pol) b.p. 
Buzuliuc b.k.o. 2 
(Austria) ; Hodoșan

Două 
chtle 
dine,

dintre principalele candidate la șefie in „Cupa Mondială", Judy Nagel (dreapta) și Mi- 
Jacot, se felicită după proba de slalom uriaș de la Lienz, în care au ocupat, în or- 
primele două locuri, acumulînd puncte prețioase

TUR DE ORIZONT ÎN SCHIUL ALPIN (II)

a Germaniei, Fo- 
Ungaria și 

I la Viena., 
finalele : 

Pometcu ; 
Podurak 
b.ab. 2 

Vigh (Ung). în clasamentul pe 
națiuni, deși România a fost 
reprezentată doar de trei bo
xeri, a ocupat locul I.

SUPREMAȚIA SCHIULUI FEMININ
EUROPEAN SERIOS AMENINȚATĂ

r,a treia putereVa răsturnă mondiala1' ierarhia ac tualâ ?
an de trecere între Gre
și Val Gardena, a fost și 
echipa feminină de schi

1969, 
noble 

pentru _____
a Franței o adevărată punte a 
suspinelor. Cind două supercam- 
pioane, Marielle și Cristlne Goits- 
chel, au abandonat activitatea 
competițională și o altă stea în 
ascensiune. Annie Famose, a fost 
stopată de un teribil accident, a 
fost, desigur, foarte greu, atît 
pentru Jean B£rangen antrenorul 
echipei, cit șl pentru schloarele 
Hen titre** din națională, să re
ziste și să surmonteze bariera 
psihologică lăsată prin plecarea 
celor i»trei mari“, barieră adinci- 
tă de ofensiva deschisă pe toate 
cele trei planuri — coborlre, sla
lom special și uriaș — de eter
nele rivale austriece, cit și de 
mai tinerele, dar deosebit de 
primejdioasele, fiice ale Americii 
și Canadei.

PATINATORII NORVEGIENI
1-AU ÎNTRECUT

PE CEI OLANDEZI
HAGA, 23 (Agerpres). 

întîlnirea de patinaj vi
teză desfășurată la He- 
erenven Între selecționa
tele masculine ale Norve
giei și Olandei s-a înche
iat cu scorul de 280—264 
în favoarea patinatorilor 
norvegieni. Cel mai bun 
rezultat individual l-a ob
ținut Ard Schenk (Olan
da) — 179,853 p, urmat 
de Dag Fornaess (Norve
gia) — 180,796 p și Kees 
Verkerk (Olanda) — 
180,946 p. Ultima probă a 
meciului — 5 000 m — i-a 
revenit norvegianului-Gut- 
tormsen în 8:02,5.

i

Florence Steurer șl Isabelle Mir 
au avut o misiune grea. Purtfnd 
pe umeri răspunderea unul Imens 
prestigiu, ele au navigat adesea 
între euforie șl disperare tn pro
bele „Cupei mondiale". Mai tî- 
nără, de o excepțională' vitalitate, 
puternică, veselă șl comunicativă. 
Franpolse Macchi a deschis șirul 
victoriilor clștiglnd tn 1968. ca și 
1969, slalomul uriaș de la Val 
d’Isere. Un mizerabil accident l-a 
sfîșiat coapsa, ellminînd-o pentru 
moment din ștafeta mondială. 
Michăle Jacot.- opusul șl comple
mentul prietenei sale Franțoise, 
tăcută, discretă, ascunde tntr-o 
fire introvertită una din cele mal 
mari ambiții ale schiului femi
nin, dublată de o mare sensibili
tate șt finețe. A fost una din 
revelațiile sezonului. Alături de 
Ingrid și Britt Lafforgue. a ÎN
CERCAT SA APERE PRIN ELAN 
GENEROS ZIDURILE ASEDIATE 
ALE 
CEZ. 
tatea 
bilă.

în

SCHIULUI FEMININ FRAN- 
Fără marile sale nume, ee- 
nu mal părea taexpugna-

tlmp ee băieții progresează 
tn salturi miel șt fac Joncțiunea 
eu elita numai după 
ani de aprige lupte, 
din anonimat după____
două sezoane de activitate inter
națională. în timp ce băieții stat 
considerați copil teribili Ia 20 de 
ani. ctnd abia ajung la un nivel 
competitionat superior, fetele, de 
obicei, la această vtrstă au un 
„trecut" glorios ce se numără 
tn medalii și titluri.

Așa a fost cazul austriecelor 
G'ertrud Gabl (1969). Wiltrud 
Drexel șl Annemarie Prdll. Moni
ca Kaserer (1969), a elvețiencei 
Annerdsli Zryd sau a canadlcn- 
cei Betsy Clifford. Media lor de 
vtrstă oscilează tn jurul cifrei 17, 
dar, ca și ta natație. NU VTRSTA 
ADUCE CONSACRAREA. în schi
ul alpin mondial, temutele cam
pioane au prospețimea copilăriei 
în obraji, generozitatea și visele 
adolescenței ta suflete.

Revenind la războiul fetelor, 
schloarele austriece au urcat pri
mele trepte ale măririi de pe care 
tocmai cobora echipa Franței.

Gertrud Gabl, balerina ptrtiilor 
de slalom, stilistă desăvirșită, a 
ridicat sportul preferat pe piedes
talul artei, prin marea sa virtuo-

sase-sapte 
fetele Ies 
unul sau

zitate. Relaxată, ritmică, melodi
că, ta evoluția sa, Gertrud a cu
cerit „Cupa Mondială" ta 1969, 
depuntnd serioase opțiuni pentru 
Val Gardena șl Sapporo. Prin 
Wiltrud Drexel. Annemarie Prdll 
și Jutta Knoblock, prof. Hoppi- 
chler (directorul naționalei aus
triece) a aruncat o grenadă cu 
efect tntîrziat ta tranșeele cobo- 
ritoarelor franceze. Explozia este 
așteptată Ia mondialele din 1970, 
ctnd. alături de „veterana" Olga 
Pali (campioană olimpică la Gre
noble). coboritoarele lumii tși vor 
alege o regină austriacă, proba
bil una din cele amintite mai sus. 
La această cinste mai speră El
veția prin Zryd și Canada prin 
Clifford.

Tradiția de coborfre șl asistenta 
pe care le-o acordă Christi Haas, 
fostă campioană mondială și o- 
limpieă de coborfre, attmă prea 
greu pe ctntarul pronosticurilor 
pentru ca să nu acordăm prima 
șansă tn coborfre fetelor din 
Arlberg.

Dacă schlpl francez și austriac 
feminin s-a împăcat cu ideea de 
a se ptadl reciproc și de a-și 
smulge, pentru perioade ciclice 
relativ scurte, laurii victoriei de 
pe frunte, adevăratul pericol, 1- 
mlnent șl de proporții, vine de 
dincolo de ocean.

Obișnuite In a fi tratate turis
te. pleztriste. amatoare, schloarele 
Canadei șl s.U.A au mal „plătit" 
tn ctteva rtaduri Europei această 
gravă eroare. Gretchen Fraser ta 
1948, Andrea Mead In 1952 și. 
mai recent. Nancy Greene, toate 
strașnice luptătoare, urmărind fe
roce victoria pînă ia totala epu
izare. și-au atirnat la cingătoare, 
la timpul lor, „scalpul* marilor 
lor adversare din Europa. Dar 
dacă ta trecut pericolul ti con
stituia o persoană, o campioană 
de excepție, prezentul și. mal a- 
les. viitorul schiului feminin eu- 

- ----- AMENINȚATE DE 
ÎNTREAGA GE-

ropean SÎNT 
UN VAL. DE 
neratte.

Prea tinere . 
în 1968, dnd au 
fior de groază printre favoritele 
slalomului. în 1979 Judy Nagel. 
Kiki Cutter. Marilyn și Barbara 
Cochran, ca și altele. NU MAI 
SÎNT MULȚUMITE CU TITLUL 
DE .A TREIA PUTERE MON
DIALA “ ACORDAT ECHIPEI LOR.

O

51 neexperimentate 
împîîntat dna un

Dezvoltarea extraordinară a ba
zei de masă, prosperitatea indus
triei producătoare de materiale 
și echipament sportiv, largile 
subvenții acordate, noile metode 
de antrenament și, în sfirșit, op
timismul juvenil al echipei, ne 
fac sâ credem câ echipa S.U.A. 
A DEVENIT CEL MAI PERICU
LOS ADVERSAR COLECTIV .AL 
ORICĂREI ECHIPE EUROPENE. 
Iar dacă valoarea echipei este 
densă, compactă, desigur nu vor 
întîrzia să se detașeze și 
stele.

Marea Britanic este tn 
alpin nu numai o prezență 
bilă, ci și o forță de temut. Fără 
baze proprii de pregătire, echipa 
feminină se antrenează „în spa
tele frontului advers**, acționind 
ca o veritabilă „coloană a V-a“, 
spre a cunoaște toate secretele 
puternicelor adversare din Aus
tria, Elveția și Franța. Gina Hat
horn și Divina Galica, îrppreunâ 
cu coechipierele lor. țin să rea
mintească că slalomul și coborî- 
rea au fost codificate de un en
glez. Sir Arnold Lunn. De altfel, 
anecdotica spune că numai un en
glez putea inventa niște prob* 
atît de complicate I

Elveția retrăiește zile de spe
ranță prin dteva tinere care îșl 
fac loc în fruntea clasamentelor. 
Annerdsli Zryd. Vreni Inabnit șl 
altele încearcă să readucă în tara 
cantoanelor prestigiul schiului 
helvetic. cules — eventual — pe 
pîrtiile de la Val Gardena.

Pentru fetele Italiei, anul 15T5, 
cu mondialele organizate acasă, 
înseamnă anul revenirii în elita 
mondială. Giustina Demetz. ală
turi de Giovanna Tiezza. Glori- 
ar.da Cipolla fi Clotilde Fasolis 
nu vor precupeți nimic pentru 
victorie. Invătind de la Marielle. 
de Ia Kffly, Giustina Demetz în
cearcă să-șt ia rămas bun de la 
viata competționaLă printr-o vic
torie.

Oricum, într-o scurtă retros
pect: vă. Annie Famose. protago
nista echipei Frânte:, ni se pare 
cea capabilă a stringe tn pana
șul său cele mai multe vi-tom 
în 1979. De la distantă m se pare 
câ deslușim în amurgul serii vo
cea sa care silabosefte : acum, 
ori niciodată !

dteva

schiul 
agrea-

Mihai B1RA

UN AN DE TENIS
(Urmare din pag. I)

figura cap de serie in ediția 
următoare. Iar 
fricani, s-a pus problema (ne
rezolvată încă) 
în altă zonă sau prezentarea 
de garanții peremptorii că, la 
ei acasă, nu se practică in 
tenis, discriminarea rasială.

Revin la ideea de început. 
Acest an de tenis, 1969, pu
tea să fie doar o reeditare, 
căci și anul trecut am avut 
bune șanse de a ajunge la 
Challange-round. Să vedem 
cum s-a realizat aceasta, în 
limitele ultimei ediții a „Cu
pei

pentru sud-a-

a mutării lor

I
Davis".

ir
anuarie. Ca în fiecare 
an așteptam tragerea la 
sorți pentru tabloul zo- 

europene a marii între-nei 
ceri. Dar dacă altă dată e- 
moțiile noastre erau legate 
de numele primului adver
sar, dorind să știm dacă vom 
putea trece în al doilea tur, 
acum — în poziția noastră 
de cap de serie — priveam 
mult mai departe, spre linii
le tot mai rare ale tablou
lui, acolo unde trebuie să a- 
pară competitorii la fazele 
ultime. Și am văzut dintr-o' 
privire că avem o sarcină 
mai grea ca anul trecut, căci 
după două tururi pe care le 
consideram ușoare; (nu bă
nuiam acel 3—2 cu egipte
nii...) aveam în față un ob
stacol aproape de netrecut: 
Spania, în deplasare. Am fost, 
în primul moment, complet 
descurajat.

Poate că pentru acest mo
tiv am și subscris la acea 
pregătire „bifurcată* nemai- 
fiind alături de Ilie Năstase 
în primele luni ale anului. El 
juca în India și Caraibe, iar 
eu am avut, practic, o pauză 
de trei luni, incepînd să joc 
în martie. Intre timp au
zeam de rezultatele lui Ilie, 
de dincolo de Ocean, și une
le dintre ele mi-au redat cu
rajul. Am început să am în
credere în posibilitățile unui 
Năstase în progres și ale u- 
nui Tiriac pus la punct. Mai 
multe antrenamente și apoi, 
încep să joc în Circuitul ita
lian — Roma, Parioli, Cata
nia, Reggio Calabria, Paler
mo. Aci. după patru luni de 
separație, îl reînitîlnesc pe 
Ilie Năstase. Deși nu mi se 
părea că sînt încă în cea 
mai bună formă, creez o a- 
devărată surpriză învingîndu-1 
în finala de simplu (după 5 
seturi de luptă).

Au venit apoi campionate
le internaționale de la Roma. 
Rezultatele nu le-am conside-

Iată-l pe egipteanul Ismail El Shaffei, atît de redutabil pe 
terenurile de la Progresul, în

rat concludente, pentru amîn- 
doi. Am intrat în rîndul pri
milor 16, dar pe Năstase l-a 
eliminat în „optimi" puterni
cul Tony Roche, iar pe mine 
un Okker în plină ascensi
une. Dublul, la fel. Ajungem 
pînă în semifinale fără să 
strălucim.

Iată, deci, si explicațiile a- 
celui start șovăitor din „Cu
pa Davis". Năstase, insufi
cient acomodat, iar eu fără 
formă, intrăm în fața lui El 
Shaffei — prima rachetă a 
R.A.U. — ca victime sigure, 
pe terenul central de la Pro
gresul. Trebuie să spun că 
de atunci, egipteanul n-a 
mai jucat niciodată în for
ma arătată la București. A 
fost un punct maxim cu care 
nu s-a mai întîlnit. Ne-a sal
vat punctul de la dublu...

Noi, după acest 3—2 de 
început, am jucat în turneul 
de la Bruxelles. Pentru pri
ma oară, am avut certitudi
nea că intrăm în forma 
cesară marilor competiții. La 
dublu, întîlnim puternica pe
reche americană Ashe — Pa- 
sarell și cîștigăm cu 2—0 !

★

La sfîrșitul lui mai, re
vedere cu Bucureștiul. 
Dar numai pentru o 

turului doi, 
cîștigăm fără probleme 
în fața echipei Israe- 

Urma Spania, acel ob- 
atît de redutabil, un 
pe care-1 consideram 
spre cîștigarea turneu-

ne-

formalitate a 
unde 
(5-0) 
lului. 
stacol 
meci 
cheia 
lui zonal al „Cupei Davis". O 
anticipare a unei întreceri 
care se anunța dramatică a- 
vea să fie și meciul meu cu 
Manuel Santana, la Roland 
Garros. Nu-1 mai întîlnisem 
pe spaniol de la Bastaad (au-

această primăvară.

1968) 
într-o 
a fost

cînd îl învinse- 
mare finală. A- 
altfel. Manolo a 

3—0. dar cu un 
multe ghemuri

gust, 
sem 
cum 
câștigat cu 
long-set și
strîns disputate. Curios, dar 
eu am fost mulțumit de jo
cul meu de la Paris, cu San
tana. Mie îmi plac totdeauna 
confruntările cu acest cam
pion al inteligenței în tenis. 
Jocul nostru este un duel pe 
tărimul tacticii și cred că a- 
tunci, în multe privințe, l-am 
depășit pe „Supermanuel". 
Poate că loviturile nu mi-au

mers chiar atît de bine pen
tru a-1 putea învinge. Dar 
l-am pus adesea în dificul
tate, ca în acea fază în care 
l-am trimis după o minge 
grea, foarte lateral, iar spa
niolul îndîrjit de luptă a ris
cat prea mult ca srf> ia Mi 
s-a părut că atunci Manolo 
a făcut o întindere. Ș: poate 
chiar ața a și fost, căci în 
meciul cu Gimeno el a tre
buit să abandoneze.

In acest timp, Năstase juca 
de zor, dar pe terenurile de 
antrenament— Înfrîngerea 
(datorată mai mult unei in
dispoziții fizice) în fata mo
destului englez Stanley Mat
thews jr. i-a dat mult timp 
liber și el a profitat antre- 
nîndu-se. M-am alăturat lui, 
jucînd cu profesioniști și a- 
matcri puternici pe frumoa
sele terenuri d® la Roland 
Garros. Apărem în fața pu
blicului doar în proba de du
blu, unde ne întîmpină un 
rezultat mare: eliminăm pe 
australienii Rosewall — Stol- 
le. Semifinală ! Pentru al pa
trulea an consecutiv, figurăm 
printre protagoniștii marelui 
turneu.

Dar gîndurile noastre zbu
rau tot mai des spre Valen
cia, acolo unde ne aștepta 
următorul test al participării 
noastre în „Cupa Davis“. Me
ciul cu Spania...
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După multe dezbateri, ex- 
perții austrieci din domeniul 
sportului s-au pronunțat In 
principiu pentru menținerea 
pe viitor a antrenamentului 
la altitudine, chiar pentru in
tensificarea lui. Și cu toate 
că Jocurile Olimpice de 
vară din Mexic aparțin tre
cutului, iar în 1972 cele de 
la Miinchen vor avea loc la 
o altitudine de numai 400 m, 
multe federații sportive aus
triece nu numai că vor con
tinua antrenamentul la alti
tudine, ci chiar îl vor am
plifica în raport cu perioada 
de dinainte de Mexic.

Această hotărîre a fost 
luată și datorită faptului că 
s-au urmărit cu mult inte
res deosebitele succese obți
nute de sportivii din R. D. 
Germană. Organul 
„ASKO SPORT" 
acest 
său: 
după primele puncte culmi
nante ale sezonului (sau după 
obținerea unei calificări) a 
urmat întotdeauna un antre
nament la altitudine, obțtntn- 
du-se astfel un efect de re
paus al organismului prin 
antrenament, pentru ca apoi, 
cu puteri înzecite, să se trea
că la a doua parte a sezo
nului (respectiv, faza supe
rioară a „competiției)". Consi
liul olimpic al antrenorilor, 
sub conducerea prof. Fred 
Rossner. a fost de acord cu 
propunerea Consiliului Con
federației generale a antre
norilor din Austria referi
toare la continuarea antre
namentului la altitudine, atît 
în vederea pregătirii pentru 
Miinchen, cit și a altor com
petiții de importanță, iar la 
sfîrșitul lunii septembrie s-a 
făcut o inspecție generală a 
tuturor bazelor la altitudine 
din Austria, urmlnd a fi 
luate în considerare.

Care sporturi vor benefi
cia pe viitor de antrena
mente la altitudine în vede
rea pregătirii Jocurilor Olim
pice din 1972 și a altor corn- 
petiții ? In general, toate cele 

.------ 1 rezis-
a vitezei: în prf- 

rind boxul ți atlet's- 
(toate probele de aler- 
mai lungj de 460 m); 
caiacul ți cancea, ca

vi academic, natația.

la 18,5 la tută, la 1500 m 
nu mal există decît 17,25 Ia 
sutd, lat la 2 000 m oxige
nul nu depășește 16,12 la 
tută tn aer. Deci, dacă la 
înălțimea orașelor noastre 
atletul inspiră circa 20 la 
sută oxigen, cantitatea scade 
cu circa 4 la sută la 2 000 
m, Incit organismele trebuie 
să se aclimatizeze, să se a- 
dapteze la lipsa de oxigen.

oficial 
subliniază 

lucru în comentariul 
„în R. D. Germană,

care solicită sporirea 
tenței șî 
mul 
mul
gări 
apoi 
notatul 
luptele, ciclismul, precum și 
toate jocurile sport:ve. In 
special fotbalul șî poloul.

După întoarcerea din călă
toria sa de inspecție, prof* 
Rossner a întocmit un ra
port indicînd următoarele lo
calități austriece adecvate 
pentru antrenamentele la al
titudine j lacul de acumula
re Silvretta (Bielerhbhe), caro 
se găsește la 2 000 m altitu
dine și oferă condiții Ideale 
canotorilor, caiaciștilor și al
tor sportiv!; St Anton (In 
Arlberg), unde s-au pregătit tn caxul că atletul, după un 
înotătorii pentru Mexicț antrenament la altitudine, re- 
Wattener-Llzum, unde au avut vine la șes, beneficiază de 
loc probele alpine de schi ■; rezerve de oxigen tn stnge, 
riîn AaHmî in «tir. zt„ -mușchii sînt mai bine au

gmentați, iar capacitatea de 
'rezistență crește, ducând la 
performanțe mai bune". 
Ziarul continuă t „Nu este 
totuși chiar așa de simplu... 
Aclimatizarea la altitudine 
este foarte diferită de la in
divid la individ și de nșare 
importanță este starea^ner- 
voasă a acestuia. De aceea, 
este adesea nevoie de o pre- 

' aclimatizare la altitudinea de 
1000—1600 m, tn timp ce 
adevărata aclimatizare are 
loc la altitudini Intre 1 700— 
2 200 m. în acest interval, 
sportivii ar putea părăsi ta
băra de preaclimatizare pen
tru câteva ore, urcând lacea 
de aclimatizare. Cantona
mentul de aclimatizare du
rează tn general minimum 7 
zile. Și cite zile mai durea
ză plnă se obține întărirea 
prin cantonamentul la alti
tudine... Trebuie știut că 
sportivul e bine să intre ime
diat tn concurs sau să facă 
o pauză de 4—5 zile pînă la 
următoarea competiție. S-a 
dovedit pe cale medicală că 
plusul de energie durează 
mai mult decît părea a arăta 
analiza slngelui".

Așa văd deci specialiștii 
austrieci posibilitatea ajun
gerii Ia mari performanțe 
prin antrenamentul de acli
matizare. Faptul că Austria 
posedă relativ multe locali
tăți care ar putea deveni 
mari centre de aclimatizare 
este, desigur, în primul rînd 
în avantajul sportivilor aces
tei țări. Dar mulți sportivi 
străini au folosit, de aseme
nea, bazele la altitudine ale 
Austriei și au fost încîntați 
de ele. Poate chiar că unele 
vor deveni cantonamente»in- 
ternaționale. In orice caz, fe
derațiile austriece 
acest lucru I

CORESPONDENTĂ
SPECIALĂ

DIN AUSTRIA
nsbruck). Tn Obeigurgl, ts 
1 800 m altitudine, există O 
școală sportivă federală, iar 
terenul de fotbal este situat 
la 2 000 m altitudine, exîs- 
tînd condiții ideale pentru 
toate sporturile, cu excepția 
celor acvatice. In schimb, 
localitatea Kaprun e lăudată 
de canotori șl de canoîști î 
lacul de acumulare este si
tuat Ia 2 000 m altitudine, 
are 2 km lungime și se poa
te ajunge fără prea multe 
greutăți pe ghețarul Kitstein- 
horn pentru antrenamente 
de... schi. Localitatea Bad 
Gastein (1100 m altitudine) 
este foarte indicată pentru 
o aclimatizare prealabilă, iar 
apoi antrenamentele se pot 
continua în Reisseck (2 500 
m altitudine), unde există te
renuri de volei și o pistă 
de alergări. Rupertihaus. pe 
HochkSnig lingă Bradl-Salz- 
burg, se găsește Ia 1300 m 
altitudine. Spațiile de curînd 
construite ți posibilitățile 
multiple de a se ajunge la 
înălțimi mai mari creează 
toate premisele pentru un 
antrenament eficace.

Tn fond, de ce este nevoie 
de astfel de antrenament ? 
Ziarul .ASKO SPORT* răs
punde : „Activitatea muscu
lară înseamnă. consum de 
oxigen. Acesta se inspiră, iar 
cantitatea lui tn aer este tn 
raport cu altitudinea. La ni
velul mării, de exemplu, 
există 25 la sută oxigen, pînă 
la 1000 m cantitatea scade

Kurt
Viena, decembrie

ar dori

CASTRA
1969

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
TURNEUL FEMININ DE ȘAH

DE LA MOSCOVA
MOSCOVA. 23 (Ager

pres). — Maestrele sovie
tice Nina Medianikova și 
Natalia Konopleva, cu 

cite 4': p fiecare, conduc 
in turneul internațional 
feminin de șah de la Mos
cova, după 8 runde. Ma- 
estra româncă Gertrude 
Baumstarck se află 
cui 7 cu 2’ j p. în 
a 8-a. Baumstarck, 
cu piesele negre, a 
zat cu Konopleva.

pe lo- 
runda 
jucind 
remi-

JAPONIA, CANADA 
ȘI S.I.A., LA C E 

DE DOD
BOMA a (Agerpres). — La 

Cortina d’Ampezzo se desfășoară 
ta prezent lucrări de reamenaji- 
re la pirtia unde între 2 și 10 
ianuarie 1K9 se vor desfășura 
eampionasele europene de bob, 
la rare vor lua parte ca invi
tate și echipaje din Japonia. Ca
nada si S.U-A. Pirtia. In lungi
me de 1799 m și cu 16 viraje.

DRIAGHIN
Învingător

LA KAVGOLOVO
LENINGRAD. 23 (Ager- 

pres). — Concursul de com
binată nordică desfășurat la 
Kavgolovo (in apropiere de 
Leningrad), i-a revenit schio
rului sovietic Viaceslav Dria- 
ghin cu 413,7 ț>. Învingătorul 
a sărit la trambulină 72,5 și 
69 m, iar în cursa de 15 km 
a realizat timpul de 50:38,0.
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Valencia... Arena meciului Spania — România, acolo unde tenismanii noștri aveau să culeagă 
primul succes de răsunet în disputele pentru Salatieră.

VICTOR CIOCÂLTEA
5 REMIZE LA TBILISI

TBILISI, 23 (Agerpres). — 
După 5 runde, în turneul in
ternațional de șah de la Tbi
lisi conduce Gufeld (U.R.S.S.) 
cu 4 p, urmat de Șuetin și 
Gurghenidze cu cîte 3 (1) p 
fiecare. Maestrul român yic- 
tor Ciocâltea, care a remi
zat toate cele 5 partide sus
ținute pînă acum, ocupă lo
cul 7, cu 2’/2 p.

CONCURSUL DE PATINAJ
ZAGREB, 23 (Agerpres).— 

Proba individuală feminină 
din cadrul concursului inter
național de patinaj artistic 
de la Zagreb a fost ciștigată 
de Sofia Wagner (Ungaria)

VOLEIBALISTELE IEȘENCE
ÎNVINSE LA BAKU

BAKU, 23 (Agerpres). — 
în ultimul meci al turneului » 
feminin de volei de la Baku, * 

s-au întîlnit echipele Poli
tehnica Iași și „Neftci" Baku. 
Au câștigat gazdele cu sco
rul de 3—1 (15—10, 15—13, 
12—15, 15—12).

ARTISTIC DE LA ZAGREB
cu 1 209,3 p, urmată de Ber- 
gau (R.F.G.) — 1168,7 p, Jo
hansson (Suedia) — 1101,7 p. 
Concurenta româncă Ghișerel 
a ocupat locul 12 cu 930,9 p.

TELEX • TELEX • TELEX
• Biroul european al Asocia
ției Internaționale de box a- 
mator (AIBA) a primit din 
partea federațiilor de box din 
Bulgaria și Spania adrese ofi
ciale prin care acestea se ofe
ră să organizeze campionatele 
europene din anul 1571. De
semnarea țârii organizatoare a 
campionatelor europene de 
box se va face în primăvara 
anului viitor, eu prilejul reu
niunii Biroului european ai 
AIBĂ.

La tradiționalul concurs „Turneul 
celor patru trambuline", săritorii 
pe schiuri sovietici vor participa 
cu un lot de 6 sportivi tn frunte 
cu Vladimir Belousov, Anatoli 
Jeglanov și Vladimir Galkin.
• Tradiționala întrecere de cros, 
organizată de ziarul „Le Figaro" 
la Paris (ta Bois de Boulogne) a 
fost ciștigată anul acesta de atle
tul francez Noel Tijou, cronome
trat, pe un traseu de 8,7 km tn

28:30,0. Al doilea s-a clasat Benă 
Jourdan — 28:38.0.
• Ciclocrosul Internațional de la 
Muhlenbach (Luxemburg) 1-a re
venit belgianului Rene Declercq, 
cronometrat pe distanța de 22 km 
In 44:58,0. Pe locul doi, la 46,0. 
a sosit elvețianul Fritz Schaerer.
• Al doilea campionat mondial 
de hochei cu mingea (BANDV) 
rezervat echipelor de tineret se 
va desfășura între 8 și 11 martie 
1970, la Arhanghelsk.
• Selecționata masculină de bas
chet a orașului Buenos Aires a 
plecat Intr-un lung turneu ce va 
începe la 24 decembrie la Ma
drid. va continua cu partide în 
Belgia, italia. Israel, și se va în
cheia probabil la Atena.
• Campionatul mondial automobi
listic al conducătorilor de formulă 
I, pe anul 1970, va cuprinde 13 
„Mari Premii" ce se vor desfă
șura pe marile circuite automo
bilistice din Franța, S.U.A., Me
xic, Canada, Italia, R. F. a Ger
maniei, Austria etc.

IN AJUTORUL SINISTRAȚILOR DE LA BANJA-LUKA
Fotbaliștii Iugoslavi care activează in cluburile franceze au hotărlt 

să organizeze un med cu o selecționată Iugoslavă ale cărui venituri 
să fie acordate sinlstraților in urma cutremurului de la Banja-Luka 
Iată cum ar arăta echipa selecționată din cd 10 jucători caie activea
ză în duhurile din prima ligă franceză și 7 jucători din liga a doua ■ 
"antenei (Skorici) — DJurkovici, Benko, Ciop, Naumovici Milutino- 
vici. Meliei, Samardjici, Lukici, Skoblar, Banovici. Rezerve • Mitici 
Miloșevicl, Alexid, Bențo, Kulenovid. Din această echipă 11 sînt in- 
temaționali A !

O NOUA FORMULA DE DESFĂȘURARE A 
CAMPIONATULUI UNGARIEI

.. . ?udaPesta a avut loc recent ședința Comitetului pentru cultură 
fizica $1 sport din Ungaria. S-a discutat cu acest prilej situația actuală 
a fotbalului maghiar și s-a hotărit ca, pînă la alegerea noului prezi
diu al federației, de treburile curente ale activității fotbalistice să se 
ocupe Janos Borzsei— secretarul general al federației.

S-a hotărît de asemenea ca Incepînd cu anul viitor campionatul 
național de fotbal să se desfășoare după formula tradițională toamnă- 
primăvară.

PELE ÎMPOTRIVA SOLICITĂRILOR INTENSE ALE 
SELECȚIONABILILOR

Intr-un interviu acordat la Sao Paulo, Fele a atras atenția comi
siei de selecție ajțpchlpei de fotbal a Braziliei ASUPRA PRIMEJDIEI 
CE O REPREZINTĂ SOLICITAREA INTENSA DE CĂTRE CLUBURI 
A JUCĂTORILOR CE VOR FI CHEMAȚI SA LUPTE IN MEXIC PEN
TRU „Cupa Jules Rimet".

„Jucătorii vor ajunge sleiți în Mexic DACA SE CONTINUA IN 
ACEST RITM CU DEPLASĂRILE OBOSITOARE, CU NENUMĂRATELE 
MECIURI OFICIALE, AMICALE, INTERNAȚIONALE", a decl!W«t 
„perla neagră”.

ȘTIRI, REZULTATE
• A început noua ediție a Cupei țărilor nord-afrlcane : USM Al

ger — Benghazi (Libia) 2—1 ; Settat Maroc — Clubul african din Tu
nis 2—1.

• Fostul internațional englez Ted Drake a sosit la Barcelona pen
tru a semna un contract de antrenor cu echipa F.C. Barcelona.

• In primul meci al finalei „Cupei campionilor Africii", echipele 
Englebert (Congo Kinshasa) și Ismailia (R.A.U.) au terminat la 
egalitate : 2—2.

• CAMPIONATUL EUROPEAN PENTRU ECHIPELE DE ELEVI AI 
ȘCOLILOR PROFESIONALE VA AVEA LOC IN 1970 INTRE 16 și 25 
MAL IN SCOȚIA.


