
w
PROLETARI TOATB ȚĂRlLE.'UNrri'VjQ

Redacția jî administrația: sir. 
Vasile Conta nr. 16, »eî. 11.10.05, 
inltrurban 72 si 286. Telex 
_____ sportrotn buc. 180.

Li

Anul XXV-Nr. 766(6200) ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT Joi 25 decembrie 1969

ZAPADĂ $1 CONClIPSliPI
In avanpremiera

SEZONULUI DE seni
' Pronosticurile meteo
rologilor s-au adeverit 
Avem o iarnă cu zăpa
dă din abundență. 
Bucuria schiorilor este 
justificată. Urmează ca 
de acum să se intre în 
plin cu organizarea di
verselor întreceri, pen
tru ca toți sportivii (și 
nu numai ei) să pro
fite de aceste condiții 
naturale minunate.

PE TOȚI MUNȚII 
SE POATE SCHIA

Ieri am sunat la te
lefon Institutul Meteo
rologic, cu rugămintea 
de a obține cîteva date 
despre starea timpului 
și despre stratul de ză
padă existent în prin
cipalele stațiuni mon
tane.

Am primit răspunsuri 
foarte amabile, încura
jatoare, îmbucurătoare.

„Se poate schia peste 
tot. Zăpadă este și... va 
mai cădea. Iubitorii 
schiului, în special, se 
pot bucura. Pentru e- 
dificare iată grosimea 
stratului de zăpadă în 
cîteva puncte i Semenic 
76 cm, Sinaia 60 cm, 
Cota 1500 60 cm, Vîr- 
ful cu Dor, peste un 
metru, Predeal 
Păltiniș 40 cm, 
36 cm, Băișoara 
Brașov 15 cm,
Brașov peste 50 cm“.

50 cm, 
Paring 
33 cm. 
Poiana

la SFIRȘITUL SAP- 
TAMINII, DIN NOU 

CONCURSURI

Schiorii fondiști 
biatloniștii și-au 
întîlnire pentru sîmbă-

Și 
dat

(Continuare
in pag. a 2-a)

Șarada lui Santana — Cind Wimbledon-ul nu 
tenismanilor sovietici Și „SupermanueV*’

Scor în fața 
poate fi învins!
mai contează

Din nou
la

alencia a fost precedată 
de o săptămînă de in
certitudini. Va juca 

sau nu va juca Santana ? Era 
întrebarea pe care ne-o pu
neam cu toții, cei patru echi
pieri ai naționalei și căpita
nul ei, Gheorghe Cobzuc, re
uniți, în fiecare seară, în ca
merele noastre de hotel, după 
o zi de antrenamente.

Personal, îmi puneam 
alte întrebări, legate de 
ța de joc a unui Orantes

și 
for- 
sau

All England Club, dar
la 

iar Franulovici pier- 
trei seturi în fața lui 
Orantes. Nu numai 
era redutabil. Totuși, 
două zile înainte de 
semifinalei, „Super- 
anunța antrenorului

nașe cu 5—0 Iugoslavia, 
Zagreb. - 
duse în
Manuel 
Santana 
cînd cu 
startul 
manuel" 
său Lew Hoad că nu poate 
juca, am sesizat imediat că ni 
se prezintă o șansă extraordi
nară. Fără Santana, eram ca
pabili, obligați 
vingem echipa 
ea acasă 1

Ne ajută și

chiar să în- 
Spaniei și la

chiar Arilla. Nu uitam că a- 
ceastă echipă a Spaniei elimi- tragerea la

ca finaliști
sorți. Joc 
rantes, pe 
cum era de tribune, știam 
prea bine să-l temperez, iar 
Ilie Năstase îl are in față pe 
Arilla, destul de contractat de 
miză. Cîștigă și el. Conducem 
au 2—0 după prima zi! A 
doua zi, dublul, cu destule 
emoții, ne aduce și punctul 
decisiv, iar după ce îl înving 
fără probleme pe Liz Arilla, 
iată că avem 4—0 în fața 
Spaniei, ceea ce este într-ade- 
văr o performanță! Pînă la 
urmă 4—1. după introducerea 
lui Petre Mărmureanu, rezer
vă, în ultimul simplu.

Sîntem victorioși, fericiți și 
uităm pentru moment că șocu
rile pe zgura de la Valencia 
ne-au îndepărtat mult de un 
alt obiectiv important: gazo
nul de la Wimbledon. Pe AII 
England Club, în cel mai mare 
turneu al anului, apărem fără 
o pregătire strict necesa
ră. Dar — așa cum avea 
să se vadă mai apoi — era 
anul „Cupei Davis" 
noi.

împotriva lui O- 
care, chiar încălzit 

tribune,

pentru

| LECȚIA

privim eventualele eșecuri de 
la Wimbledon ca un dezastru. 
Ele s-au și produs, în parte. 
Năstase după ce realizează o 
adevărată surpriză, eliminîn- 
du-l pe profesionistul francez 
Pierre Barthes, pierde, destul 
de rapid, la Graebner. Eu în- 
tîlneam în turul doi pe engle
zul Mark Cox. Nici nu bănu
iam că jucam o avanpremieră 
la finala inter-zone... Cox, ca
re nu părăsise pînă atunci 
iarba, se prezenta în fața mea 
cu un net avantaj al terenu
lui. Nu i-am rezistat, dar — 
ca totdeauna cînd joc cu un 
stîngaci — am memorat cite 
ceva din felul său de a juca.

La dublu, facem forfait 1 
Foarte explicabil. Domnii or
ganizatori uitaseră, probabil, 
de rezultatele anterioare ale 
dublului nostru, faptul că de 
patru ani eram o echipă a- 
proape neînvinsă, punîndu-ne 
la sorți, iar alți recunoscuți, 
mai slabi decit noi, fiind capi 
de serie ! Refuzăm net s'ă ju
căm în asemenea condiții. $i 
o serie întreagă de Specialiști
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P
rivit prin incandescenta lupă 
a fotbalului, anul 1969 a tra
versat o mulțime atît de va
riată de evenimente cu drept 
la memorie, îneît încercarea 
de a selecționa ceva din 

această succesiune — la o primă arun
cătură de privire, fatal superficială — 
devine cel puțin dificilă, dacă nu impo
sibilă...

Și totuși, ultimele zile scurse ne-au 
întins o prietenească mînă de ajutor 
în prezumtiva selecție amintită, adu- 
cîndu-ne la cunoștință, între altele, o 
veste care a avut darul să încălzească, 
ca o flacără scurtă dar violentă, cu
getele și inimile iubitorilor de fotbal, 
tocmai acum, în această iarnă atît 
de aspră.

Să ne explicăm : în „groapa de lei' 
care este Marocana, acest unic tem
plu fotbalistic în care idolii se nasc 
sau mor peste noapte, Pele a marcat 
al 1000-lea gol dintr-o carieră prodi
gioasă — eveniment care își găsește 
meritata pagină, de glorie, în multi
colora istorie a soccerului, dincolo 
chiar de afirmațiile, vagi, care amen
dează primatul brazilianului vînturînd 
alte nume, ca cele ale lui, să zicem, 
„Bimbo” Binder sau .Feitico' Matzzo.

Aici undeva — în referință cu mo
mentul acela de unică trăire al mar
cării golului jubiliar — se află mobi
lul acestor puține rînduri, dedicate de 
data aceasta nu atît măiestriei de ar
tizan, recunoscută pînă la fetiș, a lui 

lui, virtute 
în cazul 

dintre cei
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IPele, cit, mai ales, modestiei 

de-a dreptul surprinzătoare 
concret al celui mai mare 
mari...

Aclamat de o mulțime

I
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Cele spuse pînă aici, 
pregătiseră oarecum,

Viteza de 
atac a lui 
Allk Metre- 
veli a fost a- 
nihllata de 
jucătorii noș
tri, In 
la zonei 
ropene.

I

Iîn meti-restanță la baschetIn derbyul feminin de volei
COMIRIULTG. MURfȘ-DINAMO A SURCLASAT PE RAPID: 3-0!

I

IOvidiu IOANITOAIA

grabă forjată. Sau — să zăbovim 
clipă mai mult — poate că nu e.„

Dedic acest gol 
4f

lecție de modestie, nedisi- 
nevicleană, venită din par- 
dintre regii neîncoronați ai 
lecție care ne invită la 

ce ies — neîndoios 
acesta al sportului 

nechibzuință sau tru-

Cei patru actori principali ai semifinalei inter-zone România — India (de la stingă) : Năstase, Tiriac, Lall 
și Mukerjea.

Helga Bogdan trage pe lingă blocajul rapidist obținînd încă 
un punct pentru Dinamo.

Foto i B. VASILE

(Continuare în pag. a 4-a)

cardiac! Prin zăpadă, grupul atleților lui Soter aleargă spre... performanțele lui ’70 în decorul de basm al Cotei 1 250.

I 
I

Dacă am cerceta istoria în- 
i tîlnirilor dintre echipele fe- 
fminine bucureștene Dinamo 
I și Rapid, am constata că în- 
țtîlnirea consumată aseară în 
(sala Floreasca aduce o notă 
[de ineditt niciodată diferența 
[valorică dintre cele două 
[garnituri n-a fo6t mal preg- 
[nant de partea dinamovista- 
[lor, niciodată elevele antreno
rului emerit Gheorghe Con- 
stantinescu nu și-au supus 
adversarele la o mai mare 
umilință, în sfîrșit, niciodată 
giuleștencele nu s-au prezen
tat mai slab, de-a dreptul pe
nibil, dincolo de orice expli
cație logică...

în consecință, o cronică a 
acestui meci fără istoric de
vine nepotrivită, rezultatul 
final — 3—0 pentru Dinamo, 
cu seturi cîștigate la 6, 12 și 
respectiv 3 — scutindu-ne de 
urmărirea, comentată, a evo
luției scorului.

Rapidul — o echipă ale 
cărei virtuți în sextetul de 
bază (fiindcă rezerve valo
roase — o spunem pentru a 
cita oară 7 — nu are) au ge
nerat nu o dată aprecieri fa
vorabile — s-a prezentat a- 
seară sub nivelul unei for
mații de rezerve adunate de 
la ...6 cluburi ! „Bilanțul" 
giuleștencelor este grăitor i 
nici un fel de omogenitate, 
jucătoare care s-au întrecut 
parcă în a greși, un cuplu de 
ridicătoare (Rebac—Chezan), 
Altădată lăudat, ieri apa
tic și stereotip, trăgătoare 
sleite și nefnspirate, ele în
sele coautoare ale victoriei 
dinamoviste.

Referindu-ne la echipa în
vingătoare, trebuie să subli
niem valoarea evident cres
cută a tuturor jucătoarelor

folosite, superioare adversa
relor la toate capitolele. Ex
celentele pase scurte, servite 
de Gheorghescu și Constan- 
tinescu, au oferit atacului — 
cu Iliescu, Bogdan și Popescu 
„în mînă“ — posibilitatea să 
se remarce permanent, prin

smeciuri imparabile, care au 
găsit blocajul advers nepre
gătit, prost plasat sau pur 
și simplu... nu l-au găsit I

Bun arbitrajul prestat de 
Pătru Zoe și Emil Costoiu.

Aurelian BREBEANU

DINAMO BUCUREȘTI
58-65 (30-27)

TG. MUREȘ, 24 (prin te
lefon). în meciul-restanță 
din cadrul campionatului 
diviziei A, formația locală 
masculină Comerțul a 
fost întrecută de Dinamo 
București cu scorul de 
65—58 (27—30). Jocul a
fost in general echilibrat. 
La un moment dat, mure
șenii au condus cu o dife
rență de 14 puncte (min. 
10 : 21—7). După pauză,
bucureștenii au avut o reve
nire puternică și s-au de
tașat în învingători.
V, ALBU și V. RADAR, 
coresp.

delirantă, 
asaltat de gazetari al căror număr 
depășea multe închipuiri, Pelâ — după 
propria-i mărturisire, un incurabil ti
mid în fata camerelor de luat vederi
— declara, în cuvinte prea simple 
pentru a mai fi comentate : „Ce atîta 
entuziasm ? O mie ? I O cifră ca ori
care alta...', pentru ca după o clipă 
încărcată de tăcere să jadauge, cu 
voce triumfătoare :
tuturor atacanților lumii I

Superbă 
mulată și 
tea unuia 
gazonului,
profunde reflecții,
— din perimetrul 
pe care unii, din 
fie, îl bănuiesc atît de limitat...

Și cînd ne amintim că, nu cu multe 
luni în urmă, la o ședință de analiză 
a unei anodine echipe provinciale, un 
fotbalist oarecare, pe nume parcă 
Mustață, condiționa, senin și convin
gător, rămînerea lui în orășel de sub
stanțiale avantaje materiale, ne cuprin
de parcă tristețea...

„Am valoare I' — declara tînărul 
cu pricina, și poate că apropierea 
acestei amintiri neplăcute de modestia 
autorului golului nr. 1000 este mai de- 

o
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Undeva 
lume, pe un stadion arhiplin, 
o sută de mii de spectatori 
asistă, cu sufletul la gură, 
la un mare concurs atletic, 
desfășurat în prezența somi
tăților genului, venite din 
toate colțurile mapamondu
lui...

Reporterul televiziunii lo
cale relatează cu o voce tri
umfătoare, care survolează 
meridianele : .în proba de 
1 500 metri, categoria N, aus
tralianul Penrose și-a adju
decat victoria în 3 minute, 
29 de secunde, 25 de zecimi, 
cu două secunde înaintea 
bulgarului Traikov... Peste 
cîteva clipe, veți urmări 
curta categoriei AH, în care

va fi interesant de asistat, 
stimați telespectatori, la due
lul dintre deținătorul recor
dului mondial, francezul Ar- 
gout, și kenianul Dbila. Re
amintesc performanța aler
gătorului francez, omologată 
acum două săptămîni ca re
cord al lumii : 2 minute, 47 
de secunde, 8 zecimi1“

★

Evident, cititorul de astăzi 
ar putea taxa afirmația de 
mai sus drept o simplă glu
mă, dar n-ar fi i 
auzul cuvintelor 
rului, atunci, în 
nimeni să nu se

exclus ca la 
telereporte- 
anul 2040, 

mire, infor-

mația amintită fiind accepta
tă, fără nici un gest de pro
test sau de surpriză...

Dacă pentru oamenii anu
lui 2040, cele două categorii 
— N și AH — n-ar mai re
prezenta o enigmă, atunci, 
pentru cititorii de astăzi ai 
ziarului, trebuie să ne expli
căm : N reprezintă prescurta
rea a ceea ce s-ar înțelege 
prin „atleți normali" (evi
dent, din punct de vedere al 
construcției umane), Afl a

1. OVIDIU

(Continuare în pag. a 4 a)

VIORICA VISCOPOLEANU : ,,In noul an,
un nou
Interviu
Ceea ce

record al
cu un om

lumii !“
suparat...

Merckx și Gimondi știu
de multă vreme

A devenit o obișnuință ca 
în pragul noului an să
ne împărtășim aspirați

ile, să ne înfățișăm proiec
tele. Nu pentru a respecta 
această tradiție am făcut o 
lungă și deosebit de piăcută. 
vizită la Predeal, acolo unde 
sumedenie de sportivi își pe
trec vacanța de iarnă, pu- 
nînd încă o cărămidă — poa
te cea mai importantă — la 
temelia performanțelor sezo
nului 1970. Mobilul călăto
riei a fost, de fapt, „fotogra
fierea" activității performe
rilor ce-și stabiliseră tabăra 
acolo. i

Situată la poalele pîrtiei 
cabana „Clăbucet-sosire" este 
asaltată zilnic de numeroși 
amatori ai lunecușului pe 
schiuri. După ce au urcat de

cîteva ori, purtați ca în troi
că de schi-lift, și au coborît 
— cu sau fără popasuri... for
țate — acești tineri, veseli 
ca și tinerețea lor, vin la 
„nea Marica" să le ofere cea
iul cu arome îmbietoare, să 
povestească cum l*au ocolit 
pe „bobocul" căzut în zăpa
dă cu o cristiană ă la Killy. 
Dacă ai ■ buna inspirație de 
a ocupa — într-un astfel de 
moment — un loc la una 
din mesele elegantului re
staurant, transformat ad-hoc 
într-o oază, a entuziasmului, 
poți avea multe si plăcute 
surprize. De pildă, poți par
ticipa la emoțiile antrenoru-

Hristache NAUM

(Gontinuars in pag. ■ ia)
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Const. Cio-Aler. Sofronie șiîn schiori, cicliștii Vasile Selejan, Nicolae Ciumeti,„Deghizați'
can gustă din plin plăcerea lunecușului pe pîr tia de la Clă'oucet.

(Urmare din pag. li

lui Gicu Constantinescu care 
asistă la prima lunecare pe 
tălpice a fiului său. Și-a lă
sat voleibalistele în stațiune 
pentru a fi singur cu gîn- 
durile sale, cu reveria ce-1 
poartă în urmă cu ani și ani, 
la vremea cînd el însuși în
cerca fermecătorul debut tot 
aici, pe linia aceasta albă 
străjuită de brazi. îi poți 
vedea pe studenții de la 
I.E.F.S. descifrînd cu migală 
tainele acestui sport al mun
ților, pentru ca la rîndul lor, 
peste puțină vreme, să-i dă
dăcească pe cei ce le vor fi 
elevi, pe oamenii aflați între 
două vîrste, sau chiar într-a 
doua, petreeîndu-și concediul 
în imperiul efemerelor cris
tale, pe predelenii de-o 
șchioapă care coboară ca niș
te năluci, făcîndu-te să ro
șești la gîndul că la vîrsta 
ta n-ai nici a zecea parte 
din știința lor într-ale schiu
lui. Și-i mai poți vedea aici, 
la „Clăbucet-sosire", pe ci
cliștii profesorului Nicolae 
Voicu. învățînd ceva din ceea 
ce Anquetil, Merckx, Gi- 
mondi și ceilalți ași ai peda
lei știu de la startul carierei, 
Vasile Teodor, Constantin 
Grigore, Nicolae Ciumeti, 
Constantin Ciocan, împreună 
cu toți colegii lor de la Di
namo, fac la Predeal rezer
ve de oxigen, toarnă în 
mușchi ceva din tăria mun
telui. La fotbal în zăpadă 
pînă la brîu (acolo pe sta
dionul care ar trebui să fie 
dominat de statuia Iui Moi
na), la crosurile pe Poliștoa- 
că. la ascensiunile spre ce
lălalt Clăbucet, din vîrful 
muntelui, la rulajele în ritm 
de plimbare la șosea, băieții’ 
— gălăgioși ca niște fete de 
pension scăpate de sub su
pravegherea încruntatei pro
fesoare — participă nu numai 
cu mușchii, ci și cu sufletul. 
Printre ei, o singură excep
ție, un singur rutier pe care 
veselia n-a reușit să-l trans
forme în școlar aflat în va
canță. Numele său : Emil 
Rusu. Pare — și este un om 
veșnic supărat. De ce ? O 
știre, apărută nu de mult în 
ziarul nostru, i-a confirmat 
bănuiala : el, cel mai talen
tat om al ciclismului româ
nesc, nu a fost selecționat în 
lotul național pentru sezonul 
1970.

— Bănuiesc că acesta este

MAGDA BARTOȘ, CAMPIOANA 
MERITUOASĂ, DEȘI NEAȘTEPTATĂ1 * V

Desfășurate, par
că, sub influen
ța Iui Hitchcock, 
campionatele de 
scrimă ale junio
rilor — mai bo

gate ca oricînd în „suspens- 
uri" — au avut un final 
echivalent cu o cascadă de 
surprize. Ultima probă a 
competiției, întrecerea flore- 
tistelor, ne-a dat o campioa
nă neașteptată, ea însăși sur
prinsă de acest rezultat pe 
care l-a stropit cu lacrimile 
bucuriei și pe care l-a meri
tat din plin. Este vorba des
pre Magda Bartoș, una din 
sîrguincioasele eleve ale an
trenorului Tănase Mureșanu. 

Succesul Magdei a fost, 
însă, ultima treaptă a casca
dei de surprize amintită mai 
sus. Pînă a ajunge aici s-au 
înregistrat eliminări care au 
contrazis calculul hîrtiei cu o 
nebănuită frecvență. Așa se 
explică de ce nu vom întîlni 
în buchetul celor șase fina
liste nici pe Eva Lenghel, 
nici pe Halchin, pe Draga, 
pe Luțchi, sau alte floretiste. 
Dar n-a fost de-ajuns această 
severă triere în rîndul concu
rentelor cu șanse de a figura 
printre finaliste...

...A început finala șl, de-a 
lungul ei, spectatorii — mai 
numeroși decît în zilele an
terioare — au arcuit sprîn- 
cenele a mirare văzînd că 
Adriana Moroșan nu obține 
decît două victorii, că încă 
o floretă constănțeană (Elena 
Pricop) ajunge să-și dispute, 
în baraj, cu Adriana meda
lia de bronz, că orădeanca 
Ecaterina Fenyes merge din 
victorie în victorie și nu ce
dează decît în fața noii cam
pioane sau, în fine, că Su
zana Saplontai nu reușește 
decît o victorie (asupra lui 
Moroșan !).

Iată, așadar, de ce clasa
mentul final arată astfel i 

motivul supărării — l-am a- 
bordat direct pe Emil în- 
tr-una din zile.

— „Sint supărat intr-ade
văr, dar pe mine însumi. Am 
irosit copilărește un an care 
ar fi trebuit să fie pentru 
mine plin de bucurii sporti
ve. Singurul cîștig a fost a-
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Campioana olimpică Viorica Viscopoleanu este ascultată cu 
plăcere de colegele ei. Fără îndoială, spune ceva interesant...

Fotografii de AUREL NEAGU

rindul 
să-mi 

Păcii", 
Rotnâ- 
impun

cela că am tras învățămin
tele cuvenite. Acum sint gata 
de luptă. Excluderea din lot 
m-a ambiționat. Voi face to
tul pentru a reveni în 
„tricolorilor". Vreau 
fac debutul în „Cursa 
vreau să cîștig „Turui 
niei", vreau să mă 
în „Tour de 1’Avenir". Și fi
indcă vreau toate acestea 
nu-mi las nici o clipă de ră
gaz, nu evit nici una din di
ficultățile pe care antrenorul

*
1. Magda Bartoș (Viitorul 
București) 5 v ; 2. Ecaterina 
Fenyes (Crișul Oradea) 4 v ; 
3. Adriana Moroșan (Progre
sul București) 2 v d. b. ; 4. 
Elena Pricop (Farul Constan
ța) 2 v d. b. ; 5. Elisabeta 
Doară (Șc. sportivă Bucu
rești) 1 v ; 6. Suzana Saplon- 
tai (Medicina Tg. Mureș) 1 
v.

S. BONIFACIU

(Urmare din pag. ZJ

ZĂPADĂ ȘI CONCURSURI
tă și duminică la Poiana Bra
șov, unde vor lua parte la 
primul lor concurs, dotat cu 
„Cupa Dinamo", organizat de 
clubul brașovean cu prilejul 
sărbătoririi a două decenii 
de activitate. Sîmbătă vor 
avea loc probele individuale: 
15 km seniori, 5 km senioa
re, 5 km juniori și 3 km 
junioare. Duminică, ștafetele 
de fond și cea de biatlon.

La Vîrful cu Dor, schiorii 
probelor alpine se vor întrece 
într-un concurs dotat cu 
„Cupa Consiliului sindical al 
județului Prahova". Se va 
disputa un slalom special, la 
care și-au anunțat partici
parea cei mai buni specia
liști ai genului din țară.

De altfel, prin intermediul 
telefonului am aflat că la 
cabana din apropierea vîrfu- 
lui Furnica se găsesc deja 
antrenorii i Gh. Roșculeț, 
care lucrează cu lotul de se
niori și cu sportivii de la 
Dinamo, Cornel Tăbăraș, cu 
lotul de juniori și cu schio
rii de la clubul sportiv Si
naia, Kurt Gobn, cu lotul 
național de fete și cu spor- 

nostru ni le scoate in cale 
cu scopul de a ne căli.

— în mod sincer, singurul 
om pe care ești supărat este... 
Emil Rusu ?

— Da. Dacă faceți aluzie 
ia ziaristul care a intrat atit 
de *adinc in amănunte ținind 
de intimitatea mea, făcîndu-
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discuțiile, 
decizi să

alte cu-

le publice, să știți că nu-i 
port pică. Fiecare om greșește, 
și nu sint eu cel care să poa
tă face cuiva morală.

— Așadar, 1970...
— ...va fi anul în care vo

ința de a mă impune va fi 
mai tare ca piatra, în care 
voi încerca să adun tot ce-am 
risipit in 1969 cu inconștien
tă nepăsare !

Oricît de plăcut ar fi la 
„Clăbucet-sosire", oricît de 
amabile ar fi gazdele și ori
cît de interesante 
tot trebuie să te 
spui „la revedere".

în stațiune, faci 
noștințe, schimbi impresii cu 
alți prieteni, îți notezi în car
net sumedenie de lucruri in
teresante pe care îți propui 
să le folosești în reportaje. 
La sfîrșit, cînd vrînd-ne- 
vrînd faci selecția, te vezi ne- 9 
voit să lași majoritatea lor 
pentru un nou material. A- 
cum trebuie să folosești no
tițele luate cu prilejul vizi
tei la cota 1250. O mașină 
cu dublu diferențial ne-a pur
tat pînă dincolo de „crăcă- 
nel", punctul unde drumul se 
bifurcă, șoseaua din dreapta 

ureînd spre „Pîrful Rece".

tivele de la Dinamo, pre
cum și Radu Scîrneci cu lo
tul U.GS.R.

După cum se remarcă, „lo
tul" antrenorilor de schi s-n 
îngroșat cu două proaspete 
achiziții i maeștrii sportului 
Cornel Tăbăraș și Kurt Goha 
care au abandonat activitatea 
competițională.

LA 4 IANUARIE 
„CONCURSUL 

DE DESCHIDERE" 
A SEZONULUI

După „Criteriul primei ză
pezi" de săptămîna trecută, 
și după cele două „Cupe" de 
sîmbătă și duminică, va ur
ma tradiționala competiție 
organizată de Federația ro
mână de schi-bob t „Con
cursul de deschidere a sezo
nului", programat la 4 ia
nuarie.

Probele alpine se vor dis
puta la Predeal, iar fondul 
și săriturile la Poiana Bra
șov. Desigur, însă, comisiile 
județene vor lua măsuri pen
tru ca prima duminică a anu
lui viitor să însemne startul 
sezonului în toate centrele 
montane.

sportul

MAREA SARBATOARE
Â MICILOR BASCHEEBAEIȘEI
• Jocurile vor avea loc numai în sala 
Floreasca • Ziarul „Sportul" oferă o 
cupă coșgeterului „Cupei federației"

• Finalistele competiției
a asc mei

ini- 
vor 
ce- 
pu-

Mai întîi să anunțăm o mo
dificare : a IlI-a ediție a 
„Cupei federației", oferită 
celor mai bune echipe de 
minibaschet din țară, se va 
desfășura numai în sala Flo- 
reasca (nU și la „I. L. Cara- 
giale", cum se stabilise 
țial), pe două terenuri ce 
fi amenajate de-a latul 
lui mare. în felul acesta, 
blicul, format în majoritate 
din elevii bucureșteni cărora 
li se oferă intrarea gratuită 
la această competiție, va avea 
posibilitatea să urmărească 
cit mai multe meciuri.

Apoi, o noutate: redacția 
Ziarului nostru oferă o cupă 
jucătorului care va înscrie 
cele mai multe puncte (indi
ferent de categorie, sex sau 
vîrștă). Deci, un stimu
lent care, sperăm, va contri
bui la sporirea interesului fie
căruia dimtre minibaschet-

Mergînd pe cealaltă încren
gătură, mașina, oricît de pu
ternică ar fi fost, tot s-a vă
zut obligată la un viraj în 
..ac de păr“, acoperit de ză
pada de peste o jumătate de 
metru, să se oprească. 
De-aici, prin fermecătorul de
cor al pădurii înzăpezite, 
spre cabana „Steaua" ! Un 
peisaj ca în „Serenada din 
Valea Soarelui" îți răsplăteș
te efortul de alpinist neîn
cercat. Și mai ales, ceea ce 
te face să simți că acțiunea 
temerară de a urca la mun
te în... pantofi de stradă n-a 
fost în van este întîlnirea cu 
Soter și elevii săi. în com
plexul sportiv, realizat cu 
trudă, aici în creierul munți
lor, se află, alături de tere
nurile de volei, baschet, tenis 
și fotbal (!), o sală de forță 
în care atleții, echipați ca 
niște cosnftmauți (în veste se 
află bucăți de plumb pentru 
a contracara efectul... aerului 
rarefiat) fac sute de sărituri 
laterale, înainte și înapoi, 
poartă pe umeri haltere pe 
care n-am îndrăznit să le 
cîntărim decît din... ochi. 
Fetele și băieții lui Soter, a- 
runcătorii lui Nicu Tacorian, 
vreo 17 la număr, printre 
care și vlăstarele fotbalistu
lui Gieă Popescu și rugbys- 
tulul Petre Cosmănescu, au 
transformat vacanța în Gol- 
gotă. De cînd au aflat în ce 
constă antrenamentul iui Șa- 
talov și Armstrong nimic nu 
li se mai pare însă prea 
greu. Butoaiele de transpira
ție ale Iul Ozolin nu mai 
sînt de mult o metaforă ! 
Ele sînt o realitate cate Ilus
trează dificultatea drumului 
spre medaliile de aur. Pre
țiosul metal, sub orice înfă
țișare s-ar afla, trebuie plă
tit cu preț ridicat.

— Și care este țelul, dragă 
Hansi ?

— Acel» ca 1910 să aducă 
atletismului nostru ceea ce 
n-a reușit 1969. Adică : per
formanțe foarte bune pe plan 
internațional, afirmarea 
rei generații de seniori, 
puțin ?

— Nu. Firește că nu. Dar 
dumneata Viorica, ce aștepți 
de la anul în care peste pu
ține zile vom păși ?

— Un nou record mondial 
Ia săritură în lungime — ne 
răspunde calm, firesc, ca si 
cum lucrul s-ar fi și împli
nit, Viorica Viscopoleanu, 
campioana olimpică din Țara 
Aztecilor. Și, multă sănă
tate..

— Pe care v-o dorim și noi 
din toată inima !

înapoi spre Predeal. în 
zborul săniuței trasă de doi 
cai focoși pălăria a zburat 
undeva în troiene. Ce-mi 
pasă. Am atîtea lucruri fru
moase de scris îneît nimic 
nu mă poate supăra !

per-

tine- 
Este

LA TOATE CHIOȘCURILE DE DIFUZARE A PRESEI 
SI LA TUTUNGERII S-A PUS ÎN VÎNZARE UN BO
GAT SORTIMENT DE ALMANAHURI 1970.

CADOUL OFERIT CELOR DRAGI E MULT MAI FRU
MOS, UTIL Șl APRECIÂT, CI ND ESTE ÎNSOTIT DE 
UN ALMANAH !

iNCERCATI Șl VĂ VEȚI CONVINGE!

NU UITAȚI!

prin

baliștii participanți la această 
întrecere pe cale să devină 
tradițională. Trebuie să pre
cizăm, însă, că în afara tro
feelor oferite de federație și 
de ziarul „Sportul", mai sînt 
prevăzute distincții pentru 
cea mai bună urare (în ver
suri) și pentru cel mai bun 
desen, ambele avînd, desigur, 
drept subiect minibaschetul.

Și în încheiere, lista echi
pelor care, trecînd 
„focul" calificărilor, au izbu 
tit să ajungă în rîndul celor 
care-și vor disputa locurile 
fruntașe fV

BĂIEȚI I: Șc. sp. Pitești 
(prof. N. Delcuiescu și C. 
Corciu), Șc. sp. Buzău (C. Co- 
man), C.S.M. Iași (Dan Pave- 
lescu), Șc. sp. Botoșanii (M 
Weiser), Lie. nr. 2 Timișoara 
(W. Lenhardt), Șc. sp. Oradea 
(T. Velciov), Lie. nr. 35 Bucu
rești (M. Rizea), Șc șp. nr 2 
București (V. Dumitrescu) ; 
BĂIEȚI II: C.S.M. Iași (D. 
Pavelescu), Șc sp. Timișoara 
(L. Bachner), Șc. sp. Oradea 
(T. Velciov), Politehnica Ga
lați (Tr. Vasiliu), Șc sp. Su
ceava (M. Popescu), Liceul 
„Dragoș Vodă" Cîmpulung 
Moldovenesc, Șc. sp. nr. 2 
(Stelian Gheorghiu), Cuteză
torii București (Eugenia Asma- 
randei) ; FETE I : Crișul Ora
dea (Șt. Arkosi). Șc. sp. Bra
șov (Elena Roșu), Șc. sp. Ga
lați (I. Paznicu). Șc. sp- Con
stanța (Maria Popovici), Sc. 
sp. nr. 2 București (E. Mir- 
cioiu), Lie. nr. 35 București 
(Ștefania Dinescu); FETE II : 
Șc. sp. Gheorghieni (A. Bo- 
gossy), Șc. sp. Sibiu (M. 
Fleșeriu), Șc. sp. Brașov (Gh. 
Roșu), Șc. sp. Oradea (FI. 
Andor), Liceul „Dragoș Vodă" 
Cîmpulung Moldovenesc, Șc. 
sp. nr. 2 București (E. Mir- 
cioiu), Olimpia București (Gh. 
Lăzărescu).

care puteau 
deplină a 
competiții, 

întrecerilor 
transformat 

adevărat

încălzirii la masa de 
element uneori deter- 
ln obținerea unui ran- 
superior.
aceste deficiențe am

Zilele trecute, Bucureștiul a 
găzduit returul campionatului 
republican, ce urma să sta
bilească cele mai bune echipe 
ale țării pe anul 1969. Am fost 
plăcut impresionat de ambi
anța pe care o oferea sala 
Floreasca, cu 6 mese „Barna" 
de foarte bună calitate și cu 
o iluminație perfectă. Iată, 
deci — la prima vedere — 
citeva elemente 
concura la reușita 
acestei importante

Dar, eșalonarea 
pe numai 4 zile a 
concursul într-un 
maraton ping-pongistic, care a 
dus la prelungirea unor reu
niuni pînă la ore tirzii din 
noapte, obligind jucătorii — 
in majoritate juniori — la e- 
forturi neindicate. Pe de altă 
parte, acest program supra
încărcat nu a asigurat timpul 
necesar ’ ...........
joc — 
minant 
dament

Peste 
fi trecut poate mai ușor dacă 
pe parcursul concursului ni 
s-ar fi oferit întreceri de ca
litate care să ne refacă mo
ralul lezat de ultimele con
fruntări pe plan intern.

Dar, din păcate, am asistat 
la cea mai slabă finală de 
campionat republican din ul
timii ani, care ne-a reconfir
mat linia descendentă urmată 
de tenisul de masă românesc 
în care satisfacții n-au mal 
reușit să ne aducă decit fetele. 
Și de data aceasta ele au fost 
cele care au constituit atrac
ția nr. 1, prin participarea lor 
în cadrul echipelor masculine. 
Dacă în turul campionatului 
ne obișnuisem cu ideea victori
ilor în serie ale Măriei Alexan
dru In lntilnlrile cu băieții, de
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ÎNOTĂTORII REȘIȚENI DIN NOU
IN POSESIA „CUPEI SPERANȚELOR1»>

Așa cum am prevă- 
zut, „Cupa speran- 
țelor* a luat din nou 
drumul Reșiței, ai 
cărei reprezentanți 
s“au impus net cîș- 
tigînd 30 din cele 82 
de probe care au 

figurat în program Succesul ti
nerilor înotători de la Școala 
sportivă este rodul posibilități
lor superioare de pregătire (ne 
referim la spațiul de care dis
pun în propriul bazin), în com
parație cu celelalte cluburi, ca 
și al unei mai bune organizări 
în pregătire, la diferite categorii 
de vîrstă, care domnește în ta
băra reșițeană.

Sportivii ploieșteni, în continuă 
ascensiune, ca de altfel și cei 
din Oradea. Sibiu, Timișoara și 
Galați, au contribuit la puterni
cul asalt al provinciei, căruia re
prezentantele Capitalei — Școlile 
sportive nr. 1 și 2 și Rapid — 
nu le-au putut face față. Este o 
primă promisiune — avînd în ve
dere vîrsta participanților la în
treceri — că în cîțiva ani vom 
putea eventual remarca șl perfor
manțe deosebite ale unor tineri 
din aceste centre.

în fruntea tabloului de onoare 
al ediției recent încheiate v^l fi
gura brasista Anca Georgescu, cu 
noile ei recorduri de bună va
loare, avînd în vedere perioada 
în care ne aflăm. Alături de ea, 
mal pot fi evldențiați și S. Sie- . 
cian D. Hluzin, D. Wetterneck, 
R. Petruică, I. Sporea, E. Puel 
din Reșița, T. Tretiacov, frații 
Marin, M. Georgescu, C. Pănu
lescu. M. Bosînceanu (Ploiești). 
I. Galovits, D. Costreș, R. Fre
und. A. Biri-nl (Oradea), C. Fa- 
loba, A. Gînju (Sibiu), G. Stan- 
ciu, Șt. Mitu (Galați), A. Kuhn 
(Timișoara) șl I. Sveț, U. Ka- 
mili, A. Horvath, M. Vaslliade, A. 
Hutzu, G. Nuri din București.

REZULTATE TEHNICE. CO
PII a — 400 m liber (f> : Sanda 
Busuioc (Timiș.) 5:44,2. Dagmar 
Hluzin (Reș.) 5:49.6 ; 200 n> del
fin (b) : T. Nicolae (Din.) 2:35.9, 
D. Wetterneck (Reș.) 2:40.0 (r.p.), 
Ai. Gherban (Reș.) 2:50,2; 200 ni 
delfin (f) : Slegrid Sleclan (Reș.)

POLITEHNICA IAȘI

A PLECAT IN FRANȚA
Aseară a, plecat la Paris 

echipa de rugby Politehniaa 
Iași, care urmează să sus
țină două meciuri în capi
tala Franței, în zilele de 28 
și 30 decembrie.

data asta am avut plăcerea 
să notăm o comportare la fel 
de bună și din partea tinerei 
Carmen Crișan, în fața căreia 
au trebuit să se încline mulți 
jucători de „prim rang". Dar 
suita acestor victorii a fost 
facilitată de maniera total ne
corespunzătoare în care »-au 
prezentat băieții noștri.

Cuvintele de laudă pe care 
le adresez lui Carmen Crișan 
pentru frumoasa ei compor
tare nu i se cuvin în nici un 
chip celeilalte componente a 
lotului feminin, Eleonora Mi- 
halca. Nu mă gîndesc atît Ia 
rezultatele înregistrate, ci la 
modul în care ele au fost ob
ținut?. Pasivitatea în joc și 
nesiguranța în toate comparti
mentele sint urmări firești ale 
unei lipse de continuitate în 
pregătire, obstacol greu de 
trecut în realizarea unor per
formanțe ridicate pe care Ie 
așteptăm de la această, spor
tivă la europenele din aprilie 
1970.

Dacă participarea unor jucă
toare în competiția băieților 
este o măsură binevenită, nu 
pot fi de acord cu absența 
acestora din întrecerile femi
nine. Lipsa lui Mihalca, Cri
șan și Ivan de la startul ac
tualului campionat național a 
diminuat mult interesul în ju
rul concursului feminin, unde 
Maria Alexandru nu a avut 
practic nici un obstacol care 
să o solicite cît de cît.

La băieți, deși titlul a re-

Nr. 766 (6200)

200 ni

2:57,5. Valentina Vladar (Șc. Sp.
1) 3:15,1 : 280 m bras (b) : V.
Boboc (Rapid) 3:00.1, A. Kuhn 
(Timiș.) 3:01,0. I. Galovits (Ora
dea) 3:03,0 ; 1 500 m liber (b) ;
D. Wetterneck (Res.) 19:58.9 (r.p.). 
Freund (Criș.) 20:33,2. Tretiacov 
(Petr.) 21:51,7 ; 800 m liber (f) : 
Rodica Lungu (Șc. Sp. 1) 12:13.8, 
T. Leutschaft (Timiș.) 12:27,5 : 
200 m spate (b) : T. Nuțeanu 
(Din.) 2:32,8. Wetterneck 2:37.7, C. 
Mandache (Petr.) 2:42,2 ; 200 m 
spate (f) : Olga Dobre (Șc. Sp. l) 
2:54.1, Elena Oprescu (Reș.) 2:57.1: 
4X100 m liber (b) : Petrolul 4:34.8, 
Met. Turda 4:39.0, Șe. Sp. Ora
dea 4:41,4 ; 4X100 m liber (f) : 
Șc. Sp. Reșița 4:54,4.

COPII B — 100 m bras (b) : D. 
Marin (Petr.) 1:27,2, D. Aldea 
(Petr.) 1:29,6, Zvolenschi (Șc. Sp.
2) 1:31.4 ; 100 m bras (f) : Monika
Winkler (Reș.) 1:29,6, Anca Hutz’J 
(Șc. Sp. 2) 1:30,5. Domnica Du
mitru (Prahova) 1:31,7 ; ~
spate (I) : Ioana Sporea (Reș.) 
2:54,6, Georgeta Stanclu (Dună
rea) 2:59,4, Karin Parutsch (Șc. 
Sp. Timiș.) 3:01,7 ; 4X100 m mixt 
(f) : Șc. Sp. Reșița 5:39,5, Șc, Șp.. 
2 6:08,3 ; 4X100 m mixt (b) : Sc. 
Sp. 2 5:19,9 — record, Șc. Sp. 
Reșița 5:21,4, Petrolul 5:30,1 ; 400 
m liber (b) : Ad. Horvath (Șc. 
Sp. 1) 5:19,5, D. Gropșan (Reș.) 
5:25,7, G. Nuri (Șe. Sp. 2) 5:27.5 : 
400 m Uber (f) : G. Stanclu 5:40.5. 
A. Hutzu 6:15,9 ; 100 ni delfin
(b) : M. Bîcleșan (Reș.) 1:18.7. 
Zvolenschi 1:18,8, Gropșan 1:19.2 ; 
100 m delfin (f) : I. Sporea 1:27,8, 
M. Tănase (Șc. Sp. 2) 1:29,9 ;

COPII C — 160 m spate (£) :
E. Puel (Reș.) 1:28.3. M. Vaslliade
(Rap.) 1:31,3, C. Pănulescu (Petr.) 
1:31,7 ; 4X50 m mixt (b) : Petro
lul 2:45,2 — record, Se. Sp. 2 
2:51,0. Crișul 2:51,7 ; 4X50 ni mixt 
(f) : petrolul 2:55.9. Șc. Sp. Reșița 
3:02.6, Șe. Sp. Sibiu 3:10.6 ; 50 m 
delfin (f) ; Vaslliade 39.5. Pănu
lescu 40,0, Puel 41,2 : 50 m del
fin (b) : Ș. Mitu (Dunărea) 40.1. 
Gînju (Sibiu) 41.8, Marineseu 
(Petr.) 42.0 ; 100 m liber (b) :
I. Sveț (Șe. Sp. 2 1:11.5, A. Vidi- 
can (Criș.) 1:19,0, Costreș (Criș.) 
1:20,9, Marineseu 1:20,9 ; 100 m
liber (f) : Vaslliade 1:20,6, Pănu
lescu 1:20,7. Mazilu (Petr.) 1:23.2.

D — 4X50 m liber (f) : 
Reșița 3:06,1 — record, 

Petrolul 3:07,1 ; 4X50 m liber (b):
Reșița 3:02,3 — record.

COPII 
Sc. Sp.

Șc. Sp.
Șc. Sp. S 3:30,7 ; 4X50 m mixt 
(f) : Șc. Sp. Reșița 3:18,5, Petro- 

mixt (b) :
Sp. Reșița

1. ȘC. SP.

Iul 3:23,9 ; 4X50 m
Șc. Sp. 2 3:28,5, Șc. 
3:30,0.

Clasament general :
REȘIȚA 373 p. 2. Petrolul 328 p, 
3. Șc. Sp. 2 217 Pi 4. Crișul 103 p, 
5. ȘC. Sp. 1 89 p, 6. ȘC. Sp. Si
biu 78 p, 7. Dunărea 77 p, 8. Ra
pid 62 Pm 0. Șc. Sp. Timișoara 
<7 P-

spre părțile 
cu inexistența ele- 
declsiv din ambele
văzut un Joc combi- 
trecerea din .tăiat

venit din nou formației CSM 
Cluj, doar echipa Politehnica 
București merită unele apre
cieri, datorită rezultatelor ob
ținute de componenții ei în 
fața unor sportivi mai bine 
cotați ca Giurgiucă, Negules- 
cu, Doboși, Luchian, Sîndeanu. 

în general, însă, partidele 
masculine au fost de un nivel 
foarte scăzut, cu o uniformi
tate supărătoare a procedeelor 
tehnice, cu folosirea aproape In 
exclusivitate a contrelor insu
ficient dirijate 
laterale, 
mentulul 
părți.

Nu am 
nativ cu ___ „_ ____
ascuțit" In contraatacuri ’ ful
gerătoare, nu am văzut un 
joc de mișcare cu acțiuni exe
cutate în viteză; cu schim
barea tacticii de joe în func
ție de stilul adversarului, exe
cutarea unor lovituri de bază 
fiind greșit însușită, într-un 
cuvînt, nu am văzut un tenis 
de masă care să ne facă op
timiști pentru viitoarele apa
riții ale băieților noștri în 
arena internațională.

Am plecat din sala Floreas
ca dezamăgit și mi-a fost im
posibil să nu mă gîndesc la 
Campionatele republicane de 
acum cîțiva ani care, fiind o 
adevărată sărbătoare, ofereau 
multe, incomparabil mai mul
te, satisfacții.

Matei GANTNER 
maestru al sportului
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UN AN DE TENIS

(Urmare din pag. I)

doi, nuși gazetari, prezenți la Wim
bledon, ne dau dreptate.

Ne concentrăm mai mult-a- 
supra pregătirilor pentru ur
mătorul meci de „Cupa Da
vis", finala zonală a grupei 
B. Trebuia să jucăm la Bucu
rești cu echipa U.R.S.S., un 
adversar incomod chiar pe

Valencia nu fusese o lovitură 
a hazardului !

★
Zile de iulie. Arena Progre

sul. Mult așteptatul meci cu 
echipa sovietică trebuia să fie 
o probă de maturitate. Și pe 
care o trecem perfect I

2—0 după prima zi. L-am 
învins pe Tomas Lejus, după 
ce i-am închis toate porțile

la un „stop“ pus cu măiestrie
Orantes, supranumit Manuel al Il-lea. încearcă să ajungă 

de Țiriac.

terenul nostru. Un Metreveli 
foarte bine cotat, un Lejus 
abia întors după trei luni de 
jocuri în Australia, un Liha- 
ciov periculos în dublu și — 
în fine — binecunoscuta dir- 
zenie a sovieticilor, care dis
putau, pentru a doua oară in 
carieră, o finală de zonă, iată 
obstacole ce trebuiau trecute 
pentru a fructifica succesul 
din turul precedent.

Pînă atunci, am avut ca es
cală tradiționalele campiona
te nordice, la Baastad (Sue
dia). Aci obținem două con
firmări foarte prețioase; eu 
îl înving din nou pe Orantes, 
ajungînd în finala turneul-:, 
iar dublul nostru cîștiga m 
fața lui Santana-Orantes. In
dicații că rezultatul de la

de acces spre o inițiativă efi
cientă. Iar Ilie, eu jocul său 
rapid, îl macină literalmen
te pe Metreveli, care te re
simte apoi ți in jocul de du
blu. Publicul t’-c-*ej:ean a- 
flase insă, din eroaâeile apă
rute in ^portal* asupra se
mifinalei de la Valencia, că

un dublu se poate întoarce 
cînd nu te aștepți. Și acum 
am avut greutăți, poate din 
cauză că noi, cei 
ne-am înțeles prea bine în li
nele momente. Sau, poate. 
Lihaciov a fost chiar atit de 
tare în acest joc ? Cîștigim 
pînă la urmă și din nou sin- 
tem calificați după trei zile 
de joc. Pentru prima oară în 
istoria tenisului nostru, echipa 
țării pățește fn faza interzo
nală a „Cupei Davis".

Acum, priveam din nou cu 
îngrijorare tabloul competi
ției. Nu pentru etapa imediat 
următoare unde — in semifi
nala interzone — trebuia, cu 
orice preț, să învingem India, 
la București. Dar ce va fi in 
finală ? Fiindcă, acum, a te 
gindi la finala interzonală nu 
mai reprezenta un vis înde
părtat. Pe cealaltă parte a 
tabloului, A.nglia profita de 
cceste curiozități enorme ale 
regulamentului „Cupei Da- 
vis~", dispuțind al treilea meci 
consecutiv acasă, pe gazon. 
Iar dacă avea să cîștiga în 
fața Braziliei, trebuia sâ joa
ce cu noi, tot acasă...

Ne înseninează gindurile un 
nou rezultat frumos al Iui 
Iliuți. Ciștigi in fața lui Ma
nuel Santana, pe teren spa
niol, in finala turneului de 
la Coruna. Din nou opinia 
publică trebuie să ștea-gd eu 
buretele toate afirmațiile care 
se făcuseră, ci doar noroc-’, 
ne aruncase înainte. în intil- 
mrea-șoe de la Valencia.

Semifinalele interzonale dau 
eiștig de cauză gazdelor : Ro-

ce 
în

Iliuță, mîndru de cupa 
i-a răpit-o lui Santana, 
finala turneului de la Coruna
mânia—India 4—0, Anglia— 
Brazilia 3—2— Dacă noi ne-am 
făcut datoria in meciul de la 
București, pentru englezi mai 
trebuie adăugat ceva. Mai e- 
xact pentru surprinzătorul 
Graham Stilwell, omul care 
reușise să întoarcă un rezul
tat în favoarea echipei sale, 
egalind (de la 1—2) printr-o 
mare victorie la brazilianul 
Koch. Apoi Cox definitiva 
scorul, invingindu-l pe Man- 
darino.

E clar, trebuie să mergem 
din nou la Wimbledon, acolo 
unde nu ne prea place, pe ga
zonul său arii de îmbietor si 
plin de primejdii pentru pi
cioarele noastre. Dar jucăm 
finala inter-zone !

ATLETI ROMANI PE LISTELE

CELOR MAI BUNI DIN LUME
Ziarul „Ceskoslovensky 

Sport* din Praga a publicat 
recent clasamentele celor mai 
buni atleți și atlete din Eu
ropa pe anul 1969. în proba 
de triplu salt atletul romă.-. 
C. Corbu ocupă locul 6 cu 
16,76 m., Ileana Sila! cu timpul 
de 2:03,0 a fost clasată pe lo
cul 5 în proba de 800 m plat, 
Lla Manoliu se află pe locul 
7 cu 58,24 în clasamentul ce
lor mai bune aruncătoare de 
disc.

(Va urma)

0 NOUĂ REMIZĂ

TBILISI 24 (Agerpres). 
în runda a 6-a a turneului 
internațional masculin de 
șah de la Tbilisi liderul cla
samentului, Gufeld (U.R.S.S.), 
a jucat cu Ciocîltea (Româ
nia). Partida s-a încheiat remi
ză. Gufeld totalizează acum în 
clasament 4'/2 puncte și este 
urmat de Gurghenidze cu 3l/2 
(2). Ciocîltea, care a remizat 
toate cele 6 partide susținute 
pînă în prezent, are 3 puncte.

Trimisul nostru special, THEO MACARSCHÎ, transmite:
* . - __

INTERES DEOSEBIT PENTRU iNTlLNIRILE
DE TENIS BUDAPESTA

BUDAPESTA, 24 (prin te
lefon). Lotul tenismanilor bucu- 
reșteni, alcătuit din Ilie Năs- 
tase, Petre Mărmureanu, Sever 
Dron, Ion Sântei, avînd ca an
trenor pe Gheorghe Cobzuc,
conducător fiind Arnulf
Schmidt, a sosit miercuri spre 
ora prînzului, cu ' avionul, în 

. capitala Ungariei. Sportivii ro
mâni s-au bucurat de o pri
mire foarte frumoasă, în spe
cial primul tenlsman al Româ
niei, Năstase, polarizind aten
ția amabilelor gazde, care aș
teaptă cu Interes Întâlnirile. La 
hotelul .Sport” unde locuiesc 
oaspeții, oficialitățile sportive 
budapestane le-au oferit bu-

telii cu renumitul vin de To
kay și alte cadouri. Apoi, după 
o scurtă odihnă, cei patru ju
cători români au făcut un an
trenament de două ore in sala 
care va găzdui întrecerile din
tre selecționatele celor două 
capitale. Terenul pe care se 
va juca este acoperit cu zgu
ră, iar de jur împrejur au fost 
instalate tribune unde vor pu
tea lua loc vreo 1 000 de spec
tatori.

Tot miercuri a avut loc și 
ședința tehnică. Cu acest prilej 
s-a stabilit ca in cele trei sile 
de concurs, vineri, simbătă și 
duminică, să aibă loc două in- 
tîlniri, între reprezentativele 
A și B ale Budapestei și Bucu-

BUCUREȘTI
reștiului. Echipele vor 
următoarea componență : 
dapesta A : Geza Varga, 
boles Baranyi ; B : Robert Ma- 
chan și Bertalon Csokonai. Cu
noscutul jucător maghiar Gu
lyas nu va juca, întrucît, chiar 
in cursul zilei de joi, el va 
pleca in India unde va parti
cipa la o serie de turnee.

Formațiile Bucureștiulul vor 
cuprinde pe Ilie Năstase și 
Petre Mărmureanu (echipa A), 
iar Sever Dron și Ion Sântei 
vor evolua in echipa secundă, 
în privință cuplurilor, s-a că
zut de acord ca ele să cuprin
dă pe oricare dintre jucătorii 
echipelor A fl B,

avea 
Bu-

Sza-

© In R.D.G.: inițierea in box, la 10 ani! Școala poloneza

rămine, totuși, școală • Cind cubanezii vor fi bine pregătiți fizic!..
Turneul speranțelor olim

pice, la care asistasem timp 
de o săptămînâ. se încheiase, 
într-o sală mare, aflată la 
etajul I al Palatului Sportu
rilor din Lodz. pugiliștii din 
cele 9 țări care luptaseră 
aprig pentru locuri fruntașe 
s-au reunit acum la un ban
chet de adio. Nu mai erau 
adversari. Ciocneau pahare 
cu bere și-și urau succese pe 
mai departe. Privindu-i. sim
țeam că atît învingătorii cît 
și învinșii 
terminaseră 
neu.

Maratonul 
Lodz a constituit — fără în
doială — o confruntare in
teresantă. dificilă, el dindu- 
ne prilejul să vedem boxeri 
cu temperamente, stiluri de 
luptă și bagaj de cunoștințe 
tehnice diferite. Ce ne-a im
presionat mai mult la acești 
tineri ? Sovieticii, de pildă, 
ni s-au părut cei mai com- 
pleți pugiliști. Ei au știut să 
ducă lupta la toate cele trei 
distanțe, pregătindu-și foarte 
bine atacul. Rîșkiev, Bagda- 
sarov. Klimanov (ca să nu 
ne referim decît la ei) au 
plasat lovituri variate, deci
sive. cîștigind multe meciuri 
înainte de limită. Ei au luat 
încă din primul minut de 
luptă inițiativa, o inițiativă 
șindită. subordonată unui 
scop tactic. De altfel, evolu
ția boxerilor sovietici nu 
ne-a surprins, cunoscută fi-

din

se bucurau că 
acest greu tur-

pugilistic de la

ind valoarea pugiliștilor din 
această țară.

Ne-a surprins. în schimb, 
remarcabilul salt înregistrat 
de echipa R. D. Germane. 
Arbitrul Rasch (R.D.G.) ne 
spunea că comportarea re
marcabilă a boxerilor
țara sa se datorește muncii 
metodice duse de federație, 
de ani de zile, pentru ridi
carea clasei sportului cu mă
nuși. Tinerii sint inițiați aci 
în tainele boxului, încă de 
la virsta de 10 ani (la noi, 
învățarea începe la 14—15 
ani), astfel că atunci cînd 
sînt înscriși în competiții, ei 
beneficiază de un bagaj teh
nic superior, dovedind și ma
turitate în gîr.direa tactică. 
Toate speranțele boxului din 
R.D.G. pe care le-am văzut 
la Lodz au un stagiu . de 
8—9 ani în acest sport.

Și de data aceasta, boxerii 
polonezi s-au prezentat pre
gătiți în mod necorespunză
tor. Deși antrenorii au înscris 
în turneu două garnituri, 
doar cîțiva pugiliști au do
vedit că sînt... speranțe : 
Blazynski. Machlanski, Ca- 
ruk. Credem însă că nu tre
buie subapreciate posibilită
țile lor. întrucît școala polo
neză rămine, totuși, școală. 
Polonezii dispun de rezerve, 
după cum ne spunea antre
norul Feliks Stamm, dar pre
gătirea pentru competiții 
mari trebuie făcută neapărat 
sub directa conducere a fe-

derației, și nu numai la clu
buri.

în primele tururi, boxerii 
cubanezi au făcut senzație 
prin stilul lor viguros, efica
ce. Vitalitatea lor a fost însă 
înfrîntă de tehnica superi
oară a europenilor. Elevii lui 
Fuentes au dat totul la în
ceputul turneului, dar nea- 
vînd condiție fizică s-au stins 
văzînd cu ochii. Ei au un 
stil neeconomicos de luptă, 
neglijează apărarea, din care 
cauză primesc multe lovituri. 
Sîntem convinși că, punîn- 
du-și la punct pregătirea fi
zică, cubanezii vor deveni 
tot mai periculoși pe rin
gurile europene. în ceea ce-i 
privește pe boxerii maghiari 
și bulgari, credem că, în
deosebi primii, vor avea un 
cuvînt de spus la viitoarele 
europene de juniori. Necon- 
cludentâ — evoluția pugiliș
tilor cehoslovaci.

Romeo CALARAȘANU

FOTBAL MERIDIAN!:
MANIFESTĂRILE NESPOR

TIVE SE PEDEPSESC 
ASPRU !

(ONCTRSTRILE DE ATLETISM ÎN SATĂ
ÎN CENTRUL

• în cursul sezonului de 
Iarnă, in S.U.A. vor avea loc 
pe teren acoperit numeroase 
competiții atletice la care au 
fost invitați să participe și o

• Caleidoscop • Caleidoscop • Caleidoscop •

ATENȚIEI
serie de sportivi europeni. 
Primul concurs al anului este 
programat la 3 ianuarie la 
San Francisco. La acest con
curs va participa și cunoscutul 
campion cehoslovac Plachy, 
care anul trecut, la New 
Vork, a cîștigat proba de 
880 yaTzî.

A LUI VICTOR CIOCUTEA

INDUSTRIA ELECTRONICA 
SOVIETICA a început product-a 
în serie a unor noi modele de 
radioreceptoare miniaturale. In 
fotografia alăturată, se poate ve
dea un astfel de radiotrannstor 
montat lntr-u minge de fotbăl 
care concurează la dimensiuni cu 
cele de tenis de masă. Un tru-

Sport sub semnul...
transplantului cardiac!

(Urmare din pag. I)

acelora cu „inima artificială" 
(artificial heart).

O primă clasificare de a- 
cest fel apare, la nivelul ti
midei sugestii, într-o lucrare 
științifică girată de olande
zul Wilem Kolff, pertinent 
specialist în medicina cor
dului, autor al următoarelor 
rinduri; .n-ar fi exclus ca 
în momentul In care chirur
gia și biomecanica vor atin
ge perfecțiunea, actuala ie
rarhie a sportului să fie mo
dificată într-o manieră ra
dicală, prin intrarea în are
nă a atleților, hocheiștilor 
sau fotbaliștilor cu inimă ar
tificială".

...Inutil, probabil, să mai 
amintim că începuturile a- 
cestei zbuciumate istorii a 
transplantului cardiac sint le
gate de numele sud-africanu- 
lui Christian Barnard, primul 
medic din lume care a in
trodus fn pieptul unui om 
inima altuia, realizînd astfel 
o operație de o temeritate 
unică, deopotrivă admirată 
sau legată la stîlpul asprei 
condamnări de autoritățile 
medicale și morale cele mai 
diverse. In cronologia trans
plantului cardiac, data de 23 
martie 1969, la prima vedere 
neimportantă, deoarece exis
tau 35 de supraviețuitori din 
cei 115 pacienți supuși ope
rației de grefare, a reprezen
tat un istoric punct de refe
rință i pentru prima oară tn 
istoria umanității, inima unui 
muritor a fost înlocuită a-

tunci, la 23 martie 1969, cu 
o alta „neîmprumutată“ de 
la un semen accidental de
cedat, ci creată din material 
plastic, între prozaicii pereți 
ai unui laborator.

De aici — traverstnd peri
oade fn care marile izbinrt 
se aliază eu înfrîngerile cele 
mai crude, urcind fn timp 
pantele dificile ale evoluției, 
pînă acolo unde, se zice, teh
nica va înlocui „mașinăria” 
care trezește impulsurile ini
mii grefate cu un aparat de 
mărimea unei cutii de chi
brituri 
tele și 
ții ale 
rămîn 
tocmai

— și pînă la inocen- 
îndrăznețele prezum- 
profesorului olandez, 

încă destui 
aceia care

Jî
vor fi 

fiind cei mai trudnici—
Remarcabil este faptul că 

opinia lui Wilem Kolff, apă
rută la un moment dat ca o 
biată insulă într-un ocean 
fără margini, a căpătat, fn 
utimul timp, adepți dintre 
cei mai fervenți. Printre a- 
ceștia, cîțiva specialiști de 
la Universitatea americană 
Harvard care susțin posibili
tatea apariției pe terenul de 
sport a oamenilor cu inimă 
artificială, înainte chiar de 
sfîrșitul mileniului nostru. La 
urma urmei, nu trebuie 
uităm că Phil Blaiberg 
suși a jucat tenis avînd 
piept inima altuia...

★
Amtl 2040... Undeva

se Însene pe lisra
s-au 
cân

să 
în- 
in

fn 
lume, pe un stadion arhi
plin, o sută de mii specta
tori...

Opatuiue!. «tt< BfttMiaoH o» 23-25, Bucuceyti
..«•«■flj.-.iMlȘAs.* KO,...   “ -- ---- a. . _

pretatrlnm's {Let- <spun bc- 
ctsetșm. ). c .t-srurie us lucru 
obtșririt s. prv-.esaeie u aseme
nea Oc-ri: se ac erecct aaz-.e. 
Dar ns ca aoea pe m-e vcm 
relata. Recem. Sa S..e-.T> dai Jss- 
cSuxl aa eeMabac âsesa 0Moa>~ 
tun. «sal is arficsl a d-:era: șt.

părăsi terecuL Dar arbcmul au 
totacpcnase să-4 eiumne d-n Joc. 
tncix l-a ctec-a: s ‘--a explica: 
că nu este r,muta: Pierdere ce 
amp • Jucăajcu; a reruxa: să se 
tnapocere pe term r.vssdx—ivd 
că este, toc-m. rine vai. Ce cre
dem că a tăcu: arixmX T Foarte 
slinpiB : l-a e. m nat yx
pentru nesupeae-e ». total a re- 
tMO( la ortî ne :

BESSON LA MUZEUL 
„GREVIN-

De curtr.d. ta celebrul sn 
de_ celebr.clti .Grr.--- ti Pa
ns. alături de efigule in ceară 
ale unor camptom ce c-.oreară 
secția sportiva, cum ar fi ălerckx. 
KHly ere-, a fost expusa St cea 
a atletei franceze Cciette Bess.-.. 
eam.mcană otonpecă in ÎMI. Nu 
ar fi de mirare ea șt f.-.ntătoa- 
rea ei la .europenele* de la 
Atena. Nicoie Dudos. să-și facă 
In curind. apenua aid

„CAPITALELE” SCHIULUI
tn orașul austriac Ig'.s a a 

loc. nu de mult, ședința uncia 
dintre eomMDe rrduațWI tnter- 
naționale de schi. D.n raportul 
comisiei a reies:: că există ac
tualmente in lumea Întreagă circa 
45 de tndioane de pracr.canu. la 
difer.te niveluri, al schiului, iar 
numărul lor are șanse. In cîțiva 
ani, de a atinge rouinda cifră de 
106 de milioane. .Capitalele- 
schlului mondial sînt consderate 
orașele Innsbruck și Oslo. Pri
mul, la o populație de 113 Mt de 
locuitori. r.umără 56 M de 
schiori, iar în capitala Norvegia 
din 445 W6 de locuitori nu mal 
puțin de 272 9M sim schiori •
„HM 66—66“ Șl ...„8910—KO“!

Nu de mult, cunoscuta 
toate artistică Gabr.ele 
(R.D. Germană) a primit 
număr de Înmatriculare 
automobilul personal 
66—66. Acest număr i-a fost 
cordat ca omagiu pentru excelen
ta performanță pe care a obțl- 
nut-o la Campionatele europene, 
anume 4 note maxime.

Cu cîteva zile În urmă, lată insă 
că $1 un alt sportiv, boxerul bel
gian Etienne Mertens, din Bru
xelles, a primit, prin grija orga
nelor de resort, un nou număr... 
sugestiv, care, ce e drept. nu 
prea avea motive să-l amintească 
lucruri plăcute. Acum, 
Iul Mertens are numărul 
Motivele sînt clare...

CINE-L ÎNVINGE PE
Kllly,

l-a

pa tins- 
Seyfert 
un nou 
pentru 

: H.M.
a-

DE
„METODA”
ANTRENAMENT

11 echipei spaniole 
.D.C. ROJAS- sint

ie 
sa

echipele E.V. Filssen și Diissel- 
dorier E.G., arbitrii au dictat... 
216 minute de penalizări. Ciștlgă- 
toarea partidei (mal exact. dis
pute’...), formația din Fiissen, 
primise „numai- 104 minute, iar 
adversara el — 112. Meciul a de
generat, după cum v-ațl șl În
chipuit probabil, într-o bătălie 
autentică, pînă și unul dintre ar
bitri fiind trimit la pămint șl 
rănit. Pentru celălalt cavaler al 
fluierului, asta a fost chiar prea 
mult : i-a expediat pe banca de 
pedeapsă pe toți 
seră în loc...

• în cadrul unei reuni
uni atletice de sală desfășu
rată la Cosford, atletul en
glez Martin Billiam a realizat, 
pe distanța de 600 m, timpul 
ue 1:17,7. Proba de 1 000 m 
l-a revenit lui John Davies 
în 2:22,7.

SINGUR PICIOR, vor spune mulțl.PE UN
să reziști mult In concurs ; și mai greu este

cei ce râmăse-

SE POATE SCHIA ȘI 
dar. adăugăm noi, e greu . .
să-l ciștlgi. De altfel, concluzia aceasta a tras-o și canadianul Keith 
Sepherd. la Lienz (Austria), cind a făcut tot posibilul pentru a termina 
cursa de slalom In care, prin desfacerea legăturii „securit", pierduse un 
schi. Fotografia a fost Înregistrată chiar in secunda ir. care, cu cițiva 
metri Înaintea liniei de sosire, canadianul ișl pierdea definitiv și echi
librul.

mașina 
8S10-KO.

KILLY ?
Jean-Claude Kllly, fenomenul 

schiului francez, face din nou sâ 
se vorbească despre el ca schior. 
Trecut, într-un fel, la profesio
nism, el a cîștigat mulțl bani de 
pe urma societăților care-și fac 
reclamă pe baza numelui său. 
Acum, Killy a devenit obiectul 
unui concurs organizat de socie
tatea nord-americană de televi
ziune C.B.S. („Columbia Broad
casting System”). Regulamentul 
este simplu : cine-1 învinge in 
două curse din trei pe Killy pri
mește 10 000 de dolari. Primul ’ 
care șl-a încercat șansele a fost 
elvețianul ștefan Kălin, fără suc
ces însă. Totuși, Kălin a încasat 
2 500 de dolari cu titlul de drep-

tricoteze sau să croșeteze. sub 
conducerea unei specialiste In 
lucru manual. Antrenorul echi
pei, Vaqueres, consideră că a- 
ceastă activitate „sporește agili
tatea degetelor, capacitatea de 
concentrare, a Jucătorilor și le 
aduce, totodată, o anume destin
dere”. E o ' '

UN
Un sport 

secole în 
formă organizată : 
zmeelor de hîrtie. în 
luni, în diferite orașe indiene au 
luat ființă cluburi sportive spe
cializate în construcția de zmee, 
numai la New Delhi exlstînd 32 
de asemenea formații. De la în
ceputul lunii noiembrie se desfă
șoară șl un campionat, care a 
fost inaugurat oficial chiar da 
primarul capitalei Indiei.

„RECORD" HOCHEISTIC
într-un singur meci de hochei pe 

gheață disputat în cadrul campio
natului R-F. a Germaniei, Intre

ldee...

SPORT NOU
care are o tradiție de 
India capătă acum o 

întrecerile 
ultimele

In prezent se află în tur
neu în Albania echipa mas
culină de volei Viitorul Ba
cău. în primul meci, Viitorul 
a evoluat la Tirana în com
pania echipei locale Dinamo. 
Gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 3—0.■

Selecționata masculină de 
handbal a Cehoslovaciei, cam
pioană a lumii, a susținut la 
Praga două meciuri în com
pania echipei Danemarcei. în 
primul joc scorul a fost e- 
gal : 25—25. Cea de-a doua 
întîlnire a revenit handba- 
liștilor cehoslovaci cu 21—17. ■

Selecționata masculină de 
baschet a Franței a susținut

CINE VA CiȘTIGA CROSUL
DE LA SAO PAULO?

SAO PAULO 24 (Agerpres). 
— Specialiștii brazilieni a- 
cordă atletului japonez Kei- 
suke Sawaki prima șansă de 
a cîștiga tradiționalul eres 
internațional care se desfă
șoară în noaptea de 31 de- 
embrie pe străzile orașului 

Sao Paulo. Un alt favorit 
este italianul Giuseppe Cin- 
dolo. Gaston Roelants (Bel
gia). care a cîștigat anul tre
cut importanta competiție, a 
anunțat că nu participă, fi
nd bolnav. în locul său. fe

derația belgiană a comunicat 
că-1 va prezenta pe Eddy 
van Butsele. La acest cros 
și-au anunțat participarea 
atleți din 20 de țări.

în penultima etapă a 
pionatului iugoslav, un 
dent la meciul Hajduk 
— Vojvodina Novi Sad 
provocat multe discuții 
rîndul iubitorilor de fotbal, 
în min. 29, la rezultatul 2—1 
pentru Vojvodina, arbitrul 
Strmecki din Zagreb a dic
tat o lovitură de la 1.1 me
tri în favoarea echipei Haj
duk Split. Jucătorii de la 
Vojvodina l-au înconjurat pe 
arbitru cerîndu-i să revină 
asupra deciziei. Trivici a îm- 
brîncit pe arbitru, iar Ive- 
zici l-a lovit cu piciorul !

în conformitate cu hotărî- 
rea comisiei de arbitri de a 
pune capăt manifestărilor hu
liganice și protestelor la de
ciziile arbitrilor, conducăto
rul jocului a întrerupt me
ciul. Comisia de competiții și 
comisia de disciplină de pe 
lingă Federația iugoslavă au 
dictat măsuri drastice. Ele au 
omologat rezultatul cu 3—0 
în favoarea echipei Hajduk, 
iar jucătorii Trivic și Ive- 
zici au fost suspendați pri
mul pe cinci și respectiv pe 
două etape.
ECHIPA CEHOSLOVACIEI 
VA EVOLUA ÎN AMERICA 

DE SUD
Federația cehoslovacă a se

lecționat 18 jucători care 
și-au început pregătirile în 
-vederea turneului final 
campionatului mondial 
Mexic. Fotbaliștii cehoslovaci 
vor pleca la 3 ianuarie în
tr-un turneu de trei jocuri 
în Chile și Peru.

căm
in: i- 
Spl.t 

a 
în

al 
din

știri, rezultate

• S-a Încheiat prima par- 
Albanieî. 
clasat e- 
cu 21 p, 
și Vllaz-

te a campionatului 
Pe primul loc s-a 
chipa ..17 Nendori“ 
urmată de Partizan 
nia cu cite 20 p.

• La Alger: Algeria — 
Franța (tineret) 3—1 (2—1).

ACTUALITATEA
Boxerul italian Carmeto 

Bossi, șalanger oficial la titlul 
european al categoriei semi- 
mijlocii, deținut de austriacul 
Orsolics, nu a acceptat să-l 
întilnească le Viena pe de
ținătorul centurii. Bossi a de
clarat că dacă va cîștiga me
ciul pe care-1 va susține la 
23 ianuarie la Milano contra 
brazilianului Garibaldi Pere
ira, atunci el va propune ca 
intilnirea cu Orsolics să se 
dispute la Milano. Bossi are 
o sarcină dificilă în fața bra
zilianului care recent a ob
ținut două victorii senzaționa
le înainte de limită în fața

TELEX-TELEX
la Londra o întîlnire amica
lă în compania reprezentati
vei Angliei. Baschetbaliștii 
francezi au obținut victoria 
cu scorul de 93—61 (46—24).■

Concursul internațional de 
ciclocros disputat la Koln, pe 
un traseu de 24 km, a fost 
cîștigat de fostul campion 
mondial Rolf Wolfshohl 
(R.F.G.), cu timpul Ih 02.■

Cunoscuta echipă iugosla
vă de fotbal Steaua Roșie din 
Belgrad va juca la 6 ianua

PUGILISTIC^
francezului Roque Și italia
nului Fasoli.

★
Numeroși spectatori au ur

mărit la Belgrad meciul in
ternațional-, de box dintre se
lecționatele de juniori tie 
Iugoslaviei și Italiei. Pugiliș
tii iugoslavi au 
toria cu scorul

★
în cadrul unei 

desfășurate la Milano, italia
nul Sandro Lopopolo 1 a 
învins prin KO în prima re
priză pe Lennox Beckels 
(Guiana),

obținut vic- 
de 10—8.

gale de box,

rie la Lima o partidă ami
cală în compania echipei Fe
rului. După acest meci fot
baliștii iugoslavi vor partici
pa la un mare turneu Inter
național care va avea loc la 
Montevideo.■

în cadrul unui concurs in
ternațional de patinaj viteză 
care a avut loc la Inzell, 
campionul olimpic, vest-ger
manul Erhard Keller, nu a 
reușit să corecteze recordul 
mondial in proba de 500 m, 
pe care-1 deține cu perfor
manța de 39.2. El a obținut 
în cele două manșe desfă
șurate 40,5 și respectiv 41.2. 
Keller a cîștigat și proba de 
1 000 m cu timpul de 1:27,5.
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STEAUA FĂRĂ NUME?
„...Intr-un moment de in

tensă presiune la buturile 
noastre, a apărut in chip *al- 
vator, pasînd Ia portar, a 
ieșit Ia primire pe post de 
fundaș stingă, cîțiva pași cu 
balonul la picior, o deschi
dere in diagonală spre Gro- 
zea, virf dreapta avansat, 
Grozea a demarat — cursă 
pe aripă — centrare și min
gea îl găsește, pe cine crezi, 
tocmai pe el, care Jucase 
mingea pe tot terenul, de la 
poarta noastră Ia poarta ad
versă — un șut imparabil și 
goalkeeper-ul polonez Kotzka 
este învins. 2—1 pentru e- 
chipa noastră olimpică în 
meciul cu naționala Poloniei. 
Ce a făcut băiatul acesta în 
faza golului se explică la

lea ritmat camera, golul d* 
la Cfiorzow, amintit la în
ceputul acestor rînduri, fi
ind pur și simplu „pus tn 
scenă* cu ajutorul meseior, 
birourilor și al scaunelor).

— Deci, descoperirea »« 
cheamă...

— Gavrilă 
fotbalist de i 
me. O stea, 
nume.

Să nu-mi spuneți mie Gii 
dacă băiatul acesta nu 
apare peste cîteva luni foarte 
des în ziarele dv. I

i Both. Primul 
rasă cu acest nu- 
deocamdată. firi

va

★
După șocul reclamei antre- 

norului, iată-ne în tete i tete 
cu „steaua fără nume1*. La 
complexul sportiv „23 Au-

ei
lui

să

ești o copie, la 
Dobrin. Ce pă-

mi încurajez** 
să facă cu min

norii zic 
scări, a 
rero ai ?

— Vor
Jucător care 
gea ceea ce face Dobrin n-am 
văzut in că pe nimeni in viața 
mea.

— Plecînd de 
leon, cara spunea că ultimii 
soldat poartă in ranița s< 
bastonul de mareșal, 
treb deschis : tu crezi 
ajunge un fotbalist 
care să se vorbească ?

— Visul meu este să a june 
ca nea Dan, ^mareșalul apâ 
rării", cum îi zic băieții* sâ 
mă pupe într-o zi cind am 
să marchez gol pentru echi 
pa României. Atît Atunci am 
sâ fiu cel mai fericit om din 
Satu Mare.

— Pentru fericirea asta 
trebuie să lupți* Both.

— Sint învățat cu lupta. în 
divizia B, un atacant trebuie 
să aibă curaj de cascador. 
Ximeni nu te iartă.

— Succes în ^Iuptă“ Both !
Marius POPESCU

Ia... Napo

te in 
că ve 
despre

TURNEUL ECHIPEI NAȚIONALE
IN AMERICA DE SUD

In urma vizitei efectuata ieri dimineața la sediul F.R. Fotbal 
de eâtre impresarul Elias Zacour. a fost definitivat turneul de 
iarna aJ echipei naționale a României.

Turneu] se v» desfâșura in America de Sud — in Brazilia și 
Peru — dupâ cum urmeazâ : 25 ianuarie joe la Be’Ju Horizonte ; 
28 ianuarie — la Curitiba ; Ji ianuarie — la Santa Catarina ; 3 fe
bruarie 1379 — Pono -Alegre cu Gremio ; 5 februarie 1978 — Porto 
Alegre cu Internazionale Porto .Alegre ; 3 februarie 1378 — Lima 
(cu selecționata Perului) ; 14—«1 februarie 1379 — turneu la Rio de 
Janeiro ; participi : Vasco de Gama. Flamengc-. echipele R. D. Ger
mane și României și o formație de dub din Ungaria sau Iugoslavia.

Plecarea din Rio de Janeiro spre patrie — in ziua de 22 fe
bruarie.

La cererea F.R. Fotbal, pentru a se asițura echipei reprezenta
tive • precitire de baza, s-a renunțat la programul iniția) tn care 
erau prevăzute cite va meciuri In .Africa. De asemenea, turneul din 
Mexic nu poate avea loc intrucit contravine normelor po
trivit cdrora echipele finaliste la C-M. n-au voie sâ evolueze la țara 
organizatoare pe perioada premergătoare desfășurării turneului 
final.

’ r - 1

risticile formației • Bekenbauer

I

(1958 — Suedia), echipa R.F.G. 
obține un rezultat bun, clasîn- 
du-se pe locul 4. Patru ani mai 
tirziu. In Chile, reprezentativa

Lotul tricolorilor a început pregătirile pentru Mexic. După 
cum puteți remarca clin alura lui Dan, Lucescu, 
Hălmăgeanu și Răducanu, băieții s-au 
a vieții lor cu toată hotărîrea 
modul teoretic în cele mal 
selecte manuale de fotbal.
Nu exagerez...**.

— Ba, scuză-mă, dragă to
varășe Mărdărescu, cred că 
exagerezi abuzîr.d de răbda
rea cititorului, care este ne
răbdător să afle cine este a- 
cest ..EL1*, pe care îl elogiezi 
de o manieră 
obișnuită. Deci 
soana ?

— Persoana 
tea... siameză 
„Doxar“ ca Dobrin, 
giscan, fente, după același ti
par, care te... adorm, blond 
ca Dobrin, aceeași înălțime. 
O singură deosebire: e stîn- 
gaci natural. Cind l-am vă
zut prima oară jucînd. am 
«trigat „Evrika!“.

(N.A. — în tot acest timp, 
antrenorul Mărdărescu... oco-

Lupeseu,
lansat în marea cursă 
Foto : V. BAGEAC
printre „stelele11 în 
strălucire — Dumi- 
Dobrin, Dan. Lucescu

REPREZENTATIVA OLIMPICA VA EVOLL’A IN ISRAEL

Echipa olimpica a României va susține In 
douâ Jocuri amicale In Israel. La 14 ianuarie, 
juca eu selecționata Israelului (cea de a 16-a 
turneul final din Mexic). Iar la U sau 38 ianuarie
definitivată) var evalua In campania selecționatei de tineret a |âxn 
gazdă.

cursul lunii Ianuarie 
olimpicii români vor 
eclupă calificata la 
(data n-a fost Inc*

Fotbal

atît de puțin
cine este per-

jumăta-este
a Iui Dobrin. 

pas de

gust“, 
plină 
trache, 
etc.

Stă ascuns intr-un colț, ca 
un pui de potîrniche speriat 
încep o discuție cu el, dar 
întrebările mele se lovesc de 
o timiditate de școlărită cu 
șorț albastru.

— îți pare bine că ai fost 
chemat la „lotul mare** ?

DINAMO BACAU
UN TURNEU

• In aceste zile, Dina
mo Bacău continuă antre
namentele. Lucru, de alt
fel, foarte normal dacă ne 
gindim că, acum, lui Di
namo Bacău îi surîde ca
lificarea în sferturile de 
finală ale unei competiții 
europene, performanță încă 
nerealizată de vreo echipă 
românească. Duminică 28 
decembrie băcăuanii ur
mează să plece Intr-un 
turneu de 3—4 jocuri în 
Liban, unde antrenorul 
Neagu va putea să-și ur-

Meciul bilateral dintre echi
pele masculine ale Bulgariei șl 
României, desfășurat ia finele 
săptămînil trecute la Sofia, a 
încheiat anul competițlonal 196» 
al glmnaștllor noștri fruntași. 
Un an marcat de „debutul bal
canic- (care a adus frumoase 
satisfacții sportivilor români), 
anul europenelor (Rodlca Apă- 
teanu a ocupat de două ori 
locul 5 la Landskrona, în timp 
ce băieții nu s-au prea văzut 
la Varșovia), anul care a con
sacrat o nouă speranță olim
pică (Ellsabeta .Turcu — meda
lie de aur la sărituri la Mos
cova), a relansat gimnastica 
noastră modernă în arena mon
dială șl a prilejuit reluarea me
ciurilor bilaterale dintre echi
pele feminine ale României și 
Cehoslovaciei.

Amplă trecere în revistă a 
forțelor de care dispune gim
nastica noastră, „Cupa federa
ției- și finala campionatului na
țional pentru maestre șl maeștri 
a confirmat, în linii generale, 
atît progresele înregistrate cit șl 
slăbiciunile existente încă în a- 
cest sport De aceea, revenim 
asupra competiției desfășurată 
la Timișoara, subliniind — pe 
lingă problemele abordat# de 
colaboratoarea noastră Elena 
Leușteanu — acele aspecte, cara 
ni se par a fi cele mal inte
resante și eu forță de înrîurlre 
asupra ansamblului gimnasticii 
noastre.

C1TEVA CUVINTE DESPRB 
ANTRENORI

Spre deosebire de multe alte 
sporturi, clasamentele In gim
nastică sînt foarte complicate, 
iar buletinul unei finale de cam
pionat este Întotdeauna toarte 
încărcat. Multe nume, multe ci
fre, clasamente, medaliați etc. 
Niciodată însă într-un asemenea 
buletin nu veți găsi numele ce
lor care, de regulă, au un rol 
decisiv la descoperirea șl for
marea unul sportiv, la desăvîr- 
șirea măiestriei lui. Aceștia sînt 
o știm atît de bine, antrenorii, 
cei care „aslstînd" pe sportivi 
de sute și mii de ori (fie la 
antrenamente, ffe în concursuri) 
tremură de flecare dată la mo
mentele „cheie- ale exercițiului, 
pentru că cea mai mică neaten
ție sau imprecizie a sportivului 
poate duce. în gimnastică, la o 
situație extrem de periculoasă. 
Si cum sportivul mai „uită", 
după o execuție foarte bună, să 
se îndrepte spre locul unde se 
află antrenorul său. vom con
sacra mal întîi cîteva rindurl 
celor mai destoinici dintre axi-

LICEUL
DE FOTBAL!

Sună bizar, poate, insă un ase
menea liceu există la noi in țară 
— și l-am vizitat !

Dar mai intii. pentru a 
nedumeririle posixle. voi 
că un astfel de liceu nu 
-ebeș-.e de celelalte sub i 
>r.gra,-nei analitice și al 
t.ril teoretice, conferind 
drepturi ca oricare altul 
arul invățămintalui

i risipi 
spune 

se deo- 
ra portul 

pregă- 
aceleași 
din ca- 

nostru 
•At, insă pregătirea fizică 
xati pe pre Ului jocului ce fot-

de 
este

Acest liceu experimental func
ționează începir.d din toamna 
anului 1969 ia Bacău, avînd ca 
-r.drumâtori in materie sportivă 
pe profesorii Cosucă Anghelache 
«cunoscut fotbalist din trecut și 
-V>5tui meu elev de la Unirea 
Tricolor) Rus.

Recent am fost invitați de 
conducerea liceului pentru o |R- 
tflnire cu elevii, adepți deopotrivă 
ai invățâmlntului și ai balonului 
rotund. Am fost rugat sâ vorbesc 
elevilor, bineînțeles, despre jocul 
.or preferat, despre propria mea 
activitate de fotbalist, despre 
modul cum ne-am pregătit și 
ne-am realizat, cei din generația 
mea. ca jucători. — lucruri pe 
care *e-am povestit cu foarte 
multă plăcere.

Dar partea cea mai atrăgătoare 
a convorbirii a fost aceea cind 
școlarii Iul Anghelache au înce
put să pur.â probleme : devenind

CONSTELAȚIA MEXICANĂ

(1 portar, 9 apărători... și Gerd Miiller atacant)
• De la marea surpriză din 1954, prezențe remarcabile in C. M.S Caracte

pe post de ,,libero‘k

eu elev. Am avut, la 
dat. impresia că totul

ei lectori și 
un moment-------- - ---------
se petrece ca in acele interviuri 
in care întrebările sînt mai inte
resante decît răspunsurile...

Unele din aceste întrebări m-au 
pus în dificultate. Tinerii 
interlocutori dovedeau o bună in
formație generală privitoare la ac
tualitatea din fotbalul românesc 
și mondial, alături de o curiozi
tate și o sete de cunoaștere cu 
totul remarcabile.

Spicuiesc numai cîteva dintre 
întrebările puse.1

— care vor fl primele trei cla
sate în campionatul mondial din 
Meîdc ?

— cine este. în momentul de 
față, cel mal bun jucător pe care 
îl avem ?

— pe cine îl consider ca fiind 
drept cel mai mare jucător ro
mân al tuturor timpurilor ?

Conversația acestor adolescenți, 
modul de a pune chestiunile, de 
a formula întrebări sau a expri
ma unele Idei, vădesc 
de spirit, sinceritate și 
pentru jocul de fotbal.

La despărțire, tinerii mei prie
teni mi-au înmînat cartea lui 
Irving Stone : „Agonie și Extaz" 
cu o frumoasă dedicație... „din 
partea elevilor primului liceu de 
fotbal din țară", purtînd peste 
50 de semnături.

Crearea unui liceu de fotbal mi 
se pare un lucru ieșit din comun, 
o Inițiativă oficială de mare sem
nificație.

Dorim succes deplin experien
ței, un debut fericit primului 
tru liceu de fotbal, pentru 
ideea să nu se piardă după 
atît de promițător început, 
să rămînă izolată într-un 
metru de peisaj moldovenesc.

După modelul băcăuan ar pu
tea să răsară și alte licee cu 
același profil în cît mai multe 
orașe din țară, mai ales dacă 
această primă și curajoasă încer
care va duce — cum credem — 
la bune rezultate.

Baza de masă a fotbalului poate 
găsi în aceste școli o sursă 
mirabllă de dezvoltare, într-o 
noadă cînd în foarte multe 
se duce o politică activă în 
recția ridicării la un nivel 
mai înalt a celui mai 
sport din lume.

Vremea cînd jucătorii din cam
pionatul primei divizii se spălau 
la pompa de apă după meci, iar 
elevii își toceau pantofii în antre
namentele lor clandestine de pe 
maidan, aparține trecutului plin 
de un anumit romântism, dar 
care nu trebuie să se reîntoarcă 
niciodată.

Din punct de vedere sportiv 
trăim- incontestabil. într-un ,se
col al fotbalului", și trebuie sâ 
fim și aici în primele rînduri cu 
țările cele mai avansate, așa cum 
sîntem în tehnică, în științe și 
arte, în toate domeniile de afir
mare a spiritului omenesc și a 
virtuților noastre ca popor.

Recitind dedicația, mă eîndesc 
că. poate, peste nu prea mu’țl 
ani, unele din aceste nume cali
grafiate cu emoție ar putea deveni 
autografe de jucători faimoși și 
purtători ai tricoului national în 
viitoarele mari întîlnlri 
continent 1

Să-d reținem, orieum, 
candidați! la glorie, pe 
Dănilă, Teodor Botez, Gigei $er- 
ban, Marinloă Scîntee. Costel 
Axinte, Ion Stănuș, Doru Oros, 
Niculae Prisecaru. Adrian Chlru, 
cîțiva numai dintre numeroșii 
elevi ai lui Costică Anghelache și 
Rus, profesorii de specialitate al 
primului liceu de fotbal din țara 
noastră...

Petre STEINBACH

Inte

rnei

ascuțime 
pasiune

nos- 
ca 
un 

sau 
peri-

ad- 
Pe- 
țări 
di
et t 

popular

Wolter (Eintr. Braunschweig — 
27 ani — 11) ;

FUNDAȘI: Hans-Hubert Vogts 
(Borussia Mdnchengladbach — 23 
ani — 20). Horst-Dieter Hdttges 
(Werder Bremen — 26 ani — 37), 
Karl-Heinz Schnellinger
— 30 ani — 38), Bernd 
(Hertha B.S.C. — 26 ani 
Willi Schulz (Hamburger 
31 ani — 61), Klaus 
(Schalke 04 — 25 ani — 12), Max 
Lorenz (Eintracht Braunschweig
— 30 ani — 17), Wolfgang Weber 
(F.C. K61n - 25 ani — 34). Franz 
Beckenbauer (Bayern MQnchen
— 24 ani — 35), Ludwig Miiller 
(Bor, Mdnchengladbach — 28 ani
— 6);

MIJLOCAȘI: Helmut Haller (Ju
ventus Torino — 30 ani — 30). 
Wolfgang Overath (F.C. Koln — 
26 ani — 46). Gunter Natzer (Bor. 
Mdnchengladbach — 25 ani — 
13). Reinhard Libuda (Schalke 04
— 26 am — 13);

ÎNAINTAȘI: Uwe Seeler (Ham
burger S.V. — 33 ani — 62), Ger
hard Mtlller (Bayern Miinchen — 
24 ani — 15). Siegfried Held (Bo
russia Dortmund — 27 ani — 26), 
Bernd Dfirfel (Fintr. Braunsch
weig — 25 ani — 15), Erich Maas 
(Eintracht Braunschweig — 29 ani

— .2).

tat prelungiri, cu 4—2. în fața 
echipei țării gazdă.

Drumul spre Mexic. în actuala 
ediție a C.M., nu a fost prea ușor 
pentru formația pregătită de Hel
mut Schdn. In primul meci, echi
pa și-a asigurat două puncte ciș- 
rigink cu 2—0 meciul de la Viena, 
cu Austria. A urmat, apoi, marea 
piatră de încercare : partida cu 
Scoția, la Glasgow. Vest-germanil 
au condus cu 1—8. dar. ir> final, 
gazdele au egalat (1—1). pentru 
partida revanșă, echipa RF. a 
Germaniei nu avea nevoie decit 
de un singur punct, dar la Ham
burg ea a învins cu 3—2 forma
ția Scoției, asigurindu-șl, astfel, 
calificarea.

Un merit deosebit în obținerea 
aceste! performanțe revine îna
intașului Gerd Miiller, care a 
marcat goluri hotăritoare in me
ciurile din preliminarii. La Nico
sia, el a înscris, în ultimul minut 
de joc, golul victoriei în meciul 
cu Cipru ; la Glasgow, a marcat 
primul punct, iar la Viena pe cel 
de-al doilea !

In jocurile preliminare a fost 
întrebuințat următorul lot (in pa
ranteză : clubul, vîrsta și prezen
țele în „națională") :

PORTARI : Josef Maier (Bayern 
Miinchen 18), Horst

Din 1954, de cind soccerul vest- 
german este prezent în turneele 
finale ale campionatului mondial 
de fotbal, jucătorii săi au lăsa*., 
mereu, o bună impresie. în El
veția, în 1954, formația antrenată 
de Sepp Herberger a cucerit pri
mul loc și performanța aceasta a 
uimit, pe atunci, Întreaga opinie 
sportivă mondială. într-adevăr. 
printre candidatele la titlul su
prem se numărau, în acea ediție, 
o serie de formații cu o faimă 
bine stabilită : Ungaria, Uruguay, 
Brazilia. Și iată că, după ce 
echipa Ungariei o învinsese, în 
serii, cu 8—3, selecționata vest- 
germanft reușește, totuși, să se 
califice mai departe, deoarece 
cîștigă meciul efe baraj cu Turcia 
(7—2). în sferturile de finală, eli
mină redutabila reprezentativă a 
Iugoslaviei (2—0), iar în etapa 
următoare îl întrece pe austrieci 
cu 6—1, calificîndu-se pentru ma
rea finală în care a întâlnit echipa 
Ungariei. Posedînd o excelentă 
pregătire fizică, o tactică adec
vată de joc, echipa lui Herberger 
cîștigă finala cu 3—2. Iată „ll“-le 
victorios de la Berna : Turek 
Posipal, Kohlmayer, Eckel, 
brich. Mai, Rahn, Morlock, 
Walter, F. Walter, Schăfer.

La următoarea ediție a

GRUPA A Vn-A
Austria — Cipru 7—1, Aus

tria — R.F.G. 0—2, Scoția —
Austria 2—1, Cipru — R.F.G.
0—1, Cipru — Scoția 0—5, Sco- 

1—l. Cipru —
R.F.G. — Aus- 

u 8—0, 
R.F.G. 
- Sco-

ția — R.F.G.
Austria 1—2, ______
tria 1—0, Scoția — Cipru 8—0, 
R.F.G. — Cipru 12—0,---- -
— Scoția 3—2, Austria 
ția 2-0.

CLASAMENT

1. R. F. a 
maniei

2. Scoția
3. Austria
4. Cipru

Ger-
8
6
8
S

5
3
3
0

1 
1 
0 
o

o
1
3
t

20—
18—

3 11 
7 

12— 7 
2—35

7
6
«

(Milan 
Patzke 
- 18), 

S.V. — 
Fichtel

de pe

printre 
Mircea

se califică in sfer- 
i, unde este ellmi- 

_______ _ . Xn In 
fine, in 1966, la C.M. din Anglia, 
selecționata R.F.G. se califică în 
finala competiției plerzlnd, după 
o luptă dramatică, care a necesl-

vest-germană i 
turi de finală, 
nată cu 1—0 de Iugoslavia.

IN LIBAN

pe Dinamo Ba

VA EFECTUA

DUELUL DINAMO—STEAUA 
DEVINE TOT MAI INTERESANT

— Cum să nu, domnule !
Este visul pe care mi-a fost
frică să-1 visez...

— ? !
— E ca și cum aș fi cî$-

tigat un premiu care depă-
șește de departe premiul cel 
mare al loteriei

— Un._ transatlantic
Loto central, de exemplu, nu? 

— Să știți că așa e.
— Spune-mi, Both, antr*-

mărească elevii Jucînd în 
condiții mult mai 
decît cele din 

în ziua de 
dinamoviștii se 
ce acasă, unde 
o ultimă săptămînă de an
trenamente înainte de me
ciul devenit decisiv pen
tru ei — returul cu Kil
marnock (13 ianuarie) — 
care va autoriza, sperăm 
cu toții, .
cău să treacă în cel de-a'. 
IV-Iea tur al „Cupei eu
ropene a tîrgurilor"

țară.
6 ianuarie, 
vor întoar- 
vor efectua

cor.vmg»-
■*

lor ti v»

ne

în
locui

trenoril 
nastidl. O facem cu 
rea că le merită cu 
șl că, poate, exemplul 
stimula șl pe alții.

Am avut prilejul să
rim, tn cronica noastră, la 

, Marina șl Mircea Blbire. 
tr-adevăr. U se cuvenea 
prim, cu o exemplară modest e 
cu pricepere, cu pasiune și per
severență (deși nu au beneficiat 
întotdeauna de ce.e ma: bune 
condiții), aoeștl do! profesori 
dau. an de an, gimnaste valo
roase. Cei mal bun „produs- ai 
lor — Felicia Dome*. campioa
nă d* juniori In 19». campioană

Deșt jenat de un adversar, Gerd Miiller a reușit să introducă mingea în poarta scoțienilor, 
la Glasgow.

elemente valoroase pentru 
g.mnasrica n oastrâ.

Juder-ti Timiș, se spune. * 
tfat-o pe Ahsa Goreac. De acord. 
Ur sâ nu n'-.âm câ, an! de zile, 
de Alina s-a ocupat prof. Ta
tiana I<*- tn măiestria de azi 
a Aline: (ma! ridicată de lâ an 
Ia an) * Investit și prof. Isar o 
aoreciabtlâ cantitate de efort 
ș: pricepere și e bine sâ n-o 
uităm, chiar dacă ari —— 
noarea lucrează cu alte tinere, 
la Liceul de gîmnasttcâ din O- 
rașul Gh. Gheorghlu-Dej. Fi
indcă vortdm de județul Timiș- 
s* sm-n-tm că din Timișoara 
provin «Iți doi inimoși antrenori.

antre-

Dlsputa tradițională (indirectă 
la Timișoara, pentru că nu a 
fost vorba de o întrecere pe e- 
chlpe) dintre cele mal puterni
ce cluburi bucureștene s-a În
cheiat de data aceasta cu un 
succes net al gimnaștilor de la 
steaua. Este adevărat, dlnamo- 
vlștil au fost lipsiți de două 
dintre piesele Ion de bază, 
Gheorghe Păunescu șl Gheor- 
ghe Tohăneanu, ceea ce, evi
dent. a Mntârlt greu. In balan
ța. Dar, forma excelentă pe 
care a atlns-o Petre Mlhaiuc la

roase, dar — pe lîngă indispo
nibilitățile amintite — e de re
marcat câ Nicolae Oprescu esie 
încă „necopt- pentru categoria 
maeștri. Ludovic Buh, om ex
trem de muncitor, a ratat cîteva 
exerciții după care n-a mai a- 
vut forța morala să înfrunte 
toate dificultățile concursului, 
iar Constantin Bălan mal are 
de muncit mult pentru a-1 ajun
ge pe colegii săi.

Caracteristicile acestei echipe se 
pot concretiza în două

1. Disciplina jucătorilor 
carea corectă a tacticii 
prescrisă de antrenor ;

2. O excelentă apărare. 
Antrenorul Schon îmi

recent. că echipa 
R.F. a Germaniei este una dintre 
formațiile cu cele mai iaune apă
rări din lume. Și antrenorul 
Schon exemplifica cele spuse ară- 
tîndu-mi că îneepînd din 1966. în 
cele 28 de jocuri susținute, echipa 
antrenată de el a primit doar 18 
goluri. Nici atacul nu s-a arătat 
deficitar. In 
fost marcate 
de goluri, 
trăiește mai 
gur jucător. 
Gerd MulJer.
goluri in numai 15 meciuri inter
naționale ! In R.F.G. se ailrmă 
— în glumă — câ tactica echipei 
reprezentative este cît se poate 
de simplă : un portar, 9 jucători 
în apărare și... Gerd Muller tn 
atac ! Un pic de adevăr există 
in această observație a iubitorilor 
de fotbal. Ea exprimă o realitate 
pentru că. la ora actuală, In 
afară de Miiller. nu există nici 
un atacant de valoare, ceea ce 
nu se poate spune despre apă
rare. care este punctul forte al
echipei. Uwe Seeler se află la o
vîrștâ care-1 determină să zică,
încet-încet. adio fotbalului, 
schimb, anii mijlocași sînt
plină afirmare (Libuda), ca 
fundașul ofensiv (Fichtel). Poate 
eă avînd în vedere eaiitățile lor 
ofensive, Schdn ii va lansa în 
linia de atac. Cît despre Becken
bauer, îmi voi permite să' dezvă
lui de pe acum un mic secret : 
el va fl utilizat în echipă pe post 
de „libero".

puncte : 
și apll- 

de joc

spunea, 
națională a

aceste partide au 
nu mai puțin de 59 
Dar linia ofensivă 
mult printr-un sin- 
E1 este .tunarul" 
care a înscris 18

In 
în 
Și

Wolfgang THIEL
(S.I.D. — Dusseldorf)

O PREZENȚA AGREABILĂ

FINAL DE SEZON

întrecerile de la Timișoara au evidențiat
plusurile și minusurile gimnasticii noastre

de senioare la sărituri șl, ceea 
ce este poate cel mal Important, 
„gimnasta care vine*. Prezența 
Măriei Mocanu Intre fruntașele 
categ. I șl a multor altor gim
naste băcăuane pe —’*
locuri la celelalte oategoril 
cea mal elocventă dovadă 
gimnastica deține o poziție 
te la Dinamo Bacău șl ar 
bul să se bucure de cea 
mar* 
lui.

Am 
lena 
copil . . . . . .______ _
pelea, pentru medalia de cam
pioană a Olgăl Ștefan, pentru 
evoluția Ellsabetel Turcu. Est* 
adevărat, cu unele din aceste 
sportiv* antrenoare* ploleștean- 
că n-a mal lucrat In ultimul 
timp. Bucuria ei ținea Insă de 
acel sentiment de * fi fost pri
ma care le-a călăuzit pașii șl 
le-a Învățat primele mișcări di
ficile ale gimnasticii. Iar faptul 
că alte gimnaste de la Petro
lul „amenință- treptele supe
rioare ale măiestriei (Daniela 
Brezan, de pildă), vorbește de 
la sine despre munca acestei 
antrenoare. Sîntem siguri că co
laborarea ei cu profesorul Geor
ge Chlose, transferat de curînd 
)a Ploiești, va fl foarte fructu
oasă ut m v« concretiza ia

primele 
•• este 

că 
for- 
tre- 
mai 

atențl* din partea clubu-

vizut-o pe profesoara E- 
Slma bucurindu-se ca un 
pentru succesul Mei Ceam-

ce p*r a fl deciși să ne de* 
gimnaste valoroase în anii vi
itori. I-am numit pe profesorii 
Maria Ralcu (zeloasa antrenoare 
a Miel Variu) șl Norbert Kuhn, 
ale cărui eleve, îndeosebi Ște
fani* Bacos șl Rodie* Secoșan, 
sînt capabil* de mult 1 ~ ” 
dectt ne-au arătat la 
de la Timișoara.

Sînt remarcabile 
pe care le-au făcut 
timp Anca Grlgoraș 
Coman, maestre tn 
rea cuvlntulul azi, 
obligație pentru noi 
că gimnastele ds 
sportivă Flacăra 
Gheorghlu-Dej au . . . .
tit* pin* In toamna acestui an 
de antrenorul Marcel Duncan, 
stabilit acum la Galați, cu pla
nuri certe de a Înființa șl lansa 
un nou șl puternic centru de 
gimnastică.

în fine, 
pregătirea 
Ceampelea 
ocupat In 
norul Nicolae Covaci, 
du-se să-șl împart* cît mal ra
țional timpul între I.C.H.F. șl 
munca la lot. Iar cu Elisabeta 
Turcu lucrează de mai bine de 
iu m prof. Ghtorgh* GorgaL

mai mult 
întrecerile

progresele 
în ultimul 
șl Ileana 

toată pute- 
șl este o 
să amintim 

la asodațlâ 
Orașul Gh- 
fost pregă-

să menționăm c* de 
gimnastelor Elena 
șl Alina Goreac s-a 
ultimul timp antre- 

străduln-

finele acestui sezon, l-ar fl dus 
oricum la victorie. Stellstul i-a 
impresionat realmente pe toți 
cel ce-1 cunosc, Iar secretarul 
general al federație! de speciali
tate din 
urmărit _____ ___________
ne-a spus că valoarea campio
nului nostru absolut este su
perioară celei arătate de cel mai 
bun gimnast cehoslovac al a- 
nulul 1969. Mihaluc a dovedit 
o remarcabilă constanță, ciștl- 
gînd cu surprinzătoare ușurin
ță șase titluri de campion na
țional. Avîndu-l în pregătire, pe 
lingă Mihaluc, pe Mircea Gheor
ghiu, Nicolae Achlm, Marcel 
Slmlon, Ion Budurus, Cornel 
Bălan șl Aurel Bunescu, antre
norul Costache Gheorghiu dis
pune In prezent de o garnitură 
puternică, iar viitoarele dispute 
pentru tntîletate pe echipe se 
anunță dintre cele mai Intere
sante. Rămlne doar ca condu
cerea clubului să sprijine mal 
mult gimnastica. In orice caz. 
nu așa ca la Timișoara, unde — 
deși se știa că mai multe titluri 
vor reveni sportivilor militari — 
nimeni din conducerea clubu
lui nu s-a deplasat spre a-l 
mări oe slmnaștl I

Antrenorii Franclsc Cociș 
Mlrcea Bădulescu dispun șl 
1* Dinamo, d* «lamenta valo-

Cehoslovacia care a 
finala campionatului

Prezența gimnasticii moderne 
intr-un concura de .sportivă" 
întregește Întotdeauna frumuse
țea și valoarea spectacolului 
sportiv. Iar „Cupa federației* 
ne-a confirmat, o dată In plus, 
această opinie. In primul rfnd 
prin evoluția maestrelor noastre 
de renume. Atlt campioana ță
rii, Iulia Zaharla, cit șl cea 
mal bine clasată la mondiale 
dintre sportivele noastre, Vic
toria Vîlcu, au probat din nou 
valoarea ridicată pe care ele 
au atins-o. Păcat că o maestrâ 
reputată, care putea 
Încă un cuvint in 
noastră modernă, a 
prematur activitatea i 
nală. Ne referim la 
ploană Livla Grama, 
cercat Insă un sentiment 
satisfacție văzînd câ .din 
nile" ei apare o nouă maestrâ 
Sabina Șerbânescu. Alături de 
ileana Nicolae șl Maria Preda, 
eleva Liviel Grama promite sa 
devină una ~ 
tre pentru 
cursuri. Nu 
dar șl la

Șl poate 
lui de gimnastică modern* ar 
fi fost și mai ridicat dacă pe
rioada la care este programată 
această întrecere n-ar crea u- 
nele dificultăți gimnastelor frun
tașe. * ' '. ' . ' ’
luna octombrie, sportivele 
la Învățarea noilor 
(impuse șl liber alese) 
luna decembrie nu 
vorbi de o Însușire 
permită să apară In 
oficiale. Deci, pentru 
derației*' gimnastele 
gate să reia exercițiile abando
nate.
nu e

să aibă 
gimnastica 
abandonat 

competlțio- 
fosta eam-

Am În
de 

mu

din speranțele noas- 
vlltoarele mart eon- 
numai la ansamblu, 

individual I
că nivelul concursu-

Intr-adevăr, Inceplnd din 
trec 

exerciții 
iar în 

se poate 
care sâ le 
concursuri 
„Cupa fe- 
slnt obli--

Ceea ce, să recunoaștem, 
atlt de ușor...

Constantin MACOVEI

ur-

Și 
el,

Gimnastic*
1—31

a stabilit câ 
ianuarie 1970 

Ce<e- 
prnna 
a bl-

F.R. 
în perioada 
se pot efectua transferări, 
rile vor fi discutate în 
ședința pe tuna februarie 
roulul federal.

MITROI SE REÎNTOARCE
LA RAPID

Componenții echipei plo- 
ieștene Petrolul se află 
cu toții în concediu. în- 
cepînd din ziua de 12 de
cembrie. Jucătorii Bădin, 
Moraru. DincuțS și Gro
zea au profitat de această 
vacanță plecînd la Tuș- 
nad-Băi. pentru o „cură11 
de 12 zile. în ziua de 15 
ianuarie toți jucătorii se 
vor reîntîlni la club, pen
tru a efectua o primă pe 
rioadâ de pregătire de 6 
zile. în 
controlul 
d apta rea 
tinuare. 
pleca la 
da 12—25 ianuarie, pentru 
„ozonificare1* și „încărca
rea acumulatorilor** în ve
derea 
tului.

Din 
pleca, 
care 
rința 
la clubul Rapid (de tinde 
a fost împrumutat) și că
ruia clubul petrolist ia 
satisfăcut-.cererea, acordîn- 
du-i dezlegare.

care sînt incluse 
medical și rea
la efort. în con- 

petrolițtii vor 
Sinaia. în perioa-

returului campiona

lotul Petrolul Cii va 
jucătorul P. Mitroi. 
șî-a manifestat du
de a se reîntoarce

TRAGERILE REVELIONULUI WîO!
Ne aflăm în plină vînzare 

a biletelor pentru concursul 
Pronoexpres al Revelionului 
din 1 ianuarie 1970. Mîine se 
pun în vînzare și biletele 
pentru tragerea LOTO a Re
velionului din 2 ianuarie 1970.

Tradiționalele trageri ale 
Revelionului oferă participan- 
ților premii de mare atracție •. 
excursii în Mexic — cu pri
lejul Campionatului mondial 
de fotbal 1970 — în Japonia 
(„EXPO 
Austriei, 
pesta 
gariei1 
autoturisme DĂCIA 1300, DA
CIA 1100, MOSKVICI 408 cu 
4 faruri și radio, SKODA 
1000 M.B., TRABANT 601 și 
numeroase premii în bani.

Nu uitați, participînd cu 
mai multe bilete aveți mai 
multe șanse de cîștig.

Extragerea a Il-a i 26 5 6 11 30 
31 41. Fond de premii : 247 544 lei.

Plata premiilor pentru aiest 
concurs se va face astfel : In Ca
pitală — îneepînd de la 3 ianua
rie 1970, pînâ la 7 februarie 1970 
inclusiv : tn (ară — 
nuarie 1970. pînă la 
19To Inclusiv.

de la 5 ia-
7 februarie

PREMIILE TRAGERII
19 DECEMBRIE

LOTO DIN
1069

*70“), Italia, Turul 
Belgrad — Buda- 
Sofia, „Turul Bul- 

și Nisipurile de Aur“.

NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL PRONOEXPRES NE. 52 

DIN 24 DECEMBRIE 1969
Extragerea I : 25 17 21 6 26 34. 

Fond de premii : 287 339 Iei.

Extragerea I : categ. ; 
variante a 29 570 lei ; 
166,25 var. a 778 lei ; 
408.45 a 317 lei ; a V - 
187 lei.

Extragerea a Il-a : 
1 variantă a 75 117 lei ; c 
1.5 variante a 50 078 lei ; 
C : 3,25 a 23 113 lei ; 
581.95 a 100 lei

Cîștlgătorii autoturismelor 
Ia tragerea excepțională 
din 9 decembrie 1969, oferite prin 
tragere la sorți la categoria a 
VIII-a : Mateescu Tralan din 
Craiova și un bilet colectiv nr. 
20202 din Galați cite o Dacia 1100; 
Czukli Iozef din comuna Livada, 
județul Satu-Mare, un autotudșm 
Moskviei 408 ; Neagu Georgeta 
din Galați, Skoda 1000 MB și 
Cerdac Ștefan din București, 
Trabant 601.
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MINISTERUL ÎNVĂȚÂMÎNTULUI 
INSTITUTUL DE EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT 

București

ANUNȚA
Se aduce la cunoștința absolvenților institutului de educație 

fizico și sport, care au dreptul să susțină exomenel de di
plomă în sesiunea din iarnă, că acest examen va avea Ier 
în perioada 31.1—5.111970

înscrierea la examenul de diplomă se face o dată cu de 
punerea lucrării, pîno la data de 1011970 orele 10.

Informații suplimentare se pol abține zilnic intre orele 
12—14 ia secretariatul institutului, telefon 3144 40.


