
&

<*>*’

Redacția ii administrația: sir. 
Vasile Conta nr. 16. tei. 11.10.05, 
inh turban . 72 ji 28$_ Telex 
_____ sporfrom buc. 180.

Anul XXV —Nr. 767 (6201)

PROLETART DTff TOATB ȚĂRILE* VNrȚT-VJțJ

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT Vineri 26 decembrie 1969

PIRTIA DE BOB DE EA CORTINA d’AMPEZZO lN VEDEREA CAMPIONATULUI MONDIAL

IM START EXCELENTA
• Sosirea hoherilor români • Sîmbătă

ECHIPA DE HOCHEI
primele antrenamente CU INTENSITATE

ISI CONTINUĂ 
PROGRAMUL

j DINCOLO I
i

iDE NOI ÎNȘINE!A

CORTINA D’AMPEZZO, 25 
(prin telefon). Am ajuns în a- 
ceastă frumoasă stațiune 
miercuri spre seară, după ce 
am parcurs distanțele Bucu
rești—Roma și Roma—Veneția 
cu avionul și mai departe cu 
trenul pînă la Calazzo și cu 
autocarul pînă la Cortina. 
Vremea este splendidă : soare 
și ger. în schimb, cam puțină 
zăpadă, fapt care a creat greu
tăți organizatorilor în amena
jarea pîrtiei pe care se vor 
desfășura campionatele euro
pene de bob. Totuși, străda
niile nu au fost zadarnice. 
Parcurgînd pista pe jos, mi-am 
dat seama că este excelent 
pregătită și că va asigura con
diții optime de disputare a 
întrecerilor. încă nu am putut 
aprecia capacitatea de ilumi
nație. Lucrările sînt întrerupta 
și vor fi reluate vineri.

Primele antrenamente ofi
ciale, dinaintea europenelor, 
vor avea loc sîmbătă seara 
Ele vor fi precedate de festi
vitatea de deschidere a campi
onatelor, cu prilejul căreia vor

defila toate echipajele parti
cipante. Festivitatea se va des
fășura într-o piscină constru
ită de curînd. Dintre boberii 
cu care ne vom întrece, am 
aflat că unii (italienii) se află 
la Cervinia, unde s-au antre
nat pe pîrtia pe care s-au dis
putat ultimele întreceri eu
ropene, iar alții (vest-germanii, 
austriecii) la Saint Moritz, 
unde pîrtia a fost dată în folo
sință, pentru antrenamente, 
încă de la 16 decembrie. în 
sfîrșit, doresc să mai spun că 
Eugenio Monti, directorul teh
nic al lotului național italian, 
ca și alte oficialități aflate în 
localitate solicită ca la actuala 
ediție a campionatului euro
pean să conteze în clasamen
tul oficial cîte trei echipaje 
ale fiecărei națiuni partici
pante și nu numai cîte două, 
ca pînă acum. Hotărîrea defi
nitivă, în această problemă, 
va fi luată după sosirea pre
ședintelui juriului, prof. Petre 
Focșetneanu.

Ion PANȚURLI 
maestru emerit al sportului

9 Lotul va face Revelionul in Capitală • Dumrtraș și 
Făgăraș — restabiliți • Intre 3 și 22 ianuarie pregă
tiri la Gotwaldow 9 „Cupa București" la Galați • Tn 
perspectivă — un meci ROMANIA — CEHOSLOVACIA

Aminarea meciurilor cu Po
lonia a produs un gol în 
pregătirea hocheiștilor noștri 
pentru participarea la tur
neul grupei B al campiona
tului mondial.

Spre a-1 umple, antrenorii 
Novacek și Tiron au coborit 
echipa din Poiana Brașov 
(unde zăpada abundentă era 
o piedică), continuînd antre
namentele la patinoarul ar
tificial Floreasca.

Portarul Dumitraș, care 
contractase o gripă, este vin
decat și și-a reluat progra
mul normal. Biro și Pană 
vor scoate gipsul in ianuarie 
(primul are o fisură la cot. 
cel de al doilea o fractură 
a policelui), pînă atunci ur- 
mînd doar ședințe de pregă
tire fizică și patinaj.

Temerile existente ta Ju-

rul lui Făgăraș (suspect de 
hepatită) nu s-au adeverit, 
din fericire și fundașul nos
tru va lucra mai intens in 
zilele următoare.

Conducerea tehnică este 
mulțumită de stadiul atins de 
echipa, dar abia acum începe 
munca grea de aranjare a 
bagajului fizic, tehnic și tac
tic acumulat. Această ocțiune 
minuțioasă nu îngăduie nici 
o zi de pauză, asa că, spre 
a avea certitudinea gheții 
practicabile (incertă pe un pa
tinoar descoperit), echipa va 
pleca între 5—22 ianuarie la 
Gotwaldow în Cehoslovacia, 
unde va continua antrena
mentele și VA SUSȚINE CÎTE- 
VA JOCURI DE VERIFI
CARE TN COMPANIA UNOR 
FORMAȚII LOCALE. ROMANIA
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Acest neobosit luptător in Țața Țileului — Ion Tiriac.

an de tenis
Rîndurile ce ur

mează ar putea 
purta o dedicație. 
Le dedic, acelui 
mare îndrăgostit 
de tenis care este 
Harry Hopman. 
Lui, echipa noas
tră îi datorează o 
bună parte din fe
licitările ce le-a 
primit la capătul 
acelei extraordi
nare lupte în fața 
fileului, purtată 
pe unul din cele
brele terenuri de 
la Wimbledon, 
care ne-a dus, a- 
colo unde nu spe
rasem niciodată 
să ajungem, Mark Coz, „sttngaciuV redus la
nala „Cupei Da- tăcere pe propriul său teren, la Wimbledon. 
vis" !

Iată acum și explicații la 
cele de mai sus, pe larg. Cînd 
am flat că englezii sînt vi
itorii noștri adversari din ul-

✓

H. H. ne cheamă la 
Londra ca să învingem 
Anglia 9 Antrenament 
după rețete „Made în 
Australia" • Din nou 
la Wimbledon, dar pe 
post de vedete 9 Cînd 
Mark Cox nu joacă de- 
cît cu revers-ul • Stil
well vrea să ne fure 
victoria 9 Sînt un puști 
care se emoționează ? 
• llie a cîștigat o par
tidă mare, 
mare și un... 
zaționaf.

un punct 
pariu sen-

celălalt al fi-

Reportaj de sezon
I
I

IU I DI I DE VACANU!
LA PĂLTINIȘ

...în tabăra Ministerului Invățămintului
ntr-un comod auto
car al O.N.T. am 
pornit de la Ti

mișoara spre Sibiu, tra- 
verstnd apoi Dumbrava, 
Rășinarii, 
pînă la 
Cînd am 
bordarea 
rele stațiunii Păltiniș, 
un localnic 
transformat fn ghid de 
circumstanță, ne-a pre
zentat fiecare sector 
mai interesant prin care 
am trecut, de la Șaua 
Călugărului pină fn Va
lea Valorilor. Ajunși la 
Sarlău. ..nea Lae~ șo- 
ferul microbuzului, care 
prin sobrietatea sa 
(fi inspiră o deosebită 
siguranță fn conducere, 
a pus frina de mind, 
spunfnd cu voce do- 
moală: „Aici căru
țașii pun întotdea
una frînâ, fiindcă este 
porțiunea cea mai peri
culoasă". Pe ghețușul 
serpentinelor, acoperit 
cu fulgi proaspeți de 
zăpadă, microbuzul îna
inta alene, iar ghidul 
nostru preciza din cind 
fn cind : „Am trecut de 
poiana Tracilor, poiana 
Joagărului, Schitul, tre-

I
Valea Stazii 

Curmătură, 
făcut trans- 

microbu-pe
amabil

cătoarea Cerbilor, iar 
acolo unde apare lumi
na becurilor este Păl
tinișul".

In stațiune, tn fața 
cochetelor vile, primii 
musafiri veniți tn ta
băra Ministerului Invă- 
țămintului. se bucurau 
din plin de poezia ză
pezii, în timp ce alții 
asaltau chioșcurile cu 
amintiri, vederi pentru 
a le expedia celor 
dragi. o dată cu primele 
impresii. A doua zi, 
peste 700 de elevi, ma
joritatea sportivi, apar- 
ținind liceelor de spe
cialitate sau școlilor 
sportive din țară, au 
dat viață decorului mi
rific al Păltinișului.

De la Dan Stanciu, 
elev fn clasa a Vl-a la 
liceul nr. 6 din Timi
șoara, care abia a 
făcut botezul schiului 
și pfnă la cei care e- 
xecutau cu siguranță de 
maeștri cristianiile, toți 
abordau același zimbet.

P. ARCAN
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De miiie, la Poiana Brașov

CONCURS INTERNATIONAL DE PATINAJ ARTISTIC
După „Capa României', 

rezervată juniorilor și se
niorilor, patinoarul artificial 
din Poiana Brașov va găz
dui o nouă și interesantă 
competiție a „artiștilor" 
gheții. Este vorba de un 
concurs internațional la ca
re și-au anunțat participa
rea SPORTIVI DIN 3. D. 
GERMANĂ și CEHOSLO
VACIA.

Forul de specialitate din 
R.D.G. va trimite pe Steffi 
Knoll, Marion Weber și

Matheias Clausner, însoțiți 
de antrenoarea Ruth Claus- 
ner. Cel 4 patinatori ceho
slovaci — ale căror nume 
nu ne-au parvenit — ur
mează să sosească In cursul 
zilei de azi.

Țara noastră va fl re
prezentată de campionii ță
rii Beatrice Huștlu șl Gh. 
Fazekaș. precum și de Ele
na Moi|, Rodie* DIdâ, Adi
na Caimacan, Marcel Corci
turi Sandu Drago*, pere
chea Letiți* Păeuraru —

D*n Săveanu și alțl pati
natori care au ocupat locuri 
fruntașe in .Cupa Româ
niei".

Concursul va Începe mîi- 
ne cu FIGURILE IMPUSE, 
după care concurențil iși 
vor prezenta repertoriul e- 
xercițiilor libere.

Din juriul competiției, al
cătuit din reprezentanții 
țărilor participante la con
cura, va face parte și arbi
trul maghiar Ferencz Ker- 
teș.

ECHIPA DE FOTBAL

ELOGIATA

AGENȚIEI II. P. I
LONDRA, 25 (Agerpres). 

Comentatorul sportiv al a- 
genției U.P.I., Mike Hughes, 
notează în bilanțul anului 
sportiv (la capitolul fot
bal) performanța echipei 
României, core s-a califi
cat în turneul final al „Cu
pei Jules Rimet", clasîndu- 
se prima într-o grupă unde 
a figurat echipa Portuga
liei, siluetă pe locul 3 la 
campionatul modial din 
Anglia.

tima etapă interzonală, a- 
veam la dispoziție un răs
timp de exact 11 zile. Ne pu
neam întrebarea dacă să ne

dra. La capătul 
rulul, o voce pe care abia o 
recunoșteam, Harry Hopman. 
în două-trei cuvinte înțeleg 
ce voia cu mine vestitul 
„mag" australian. El îmi spu
nea că mă caută prin toată

IN ALE INTERZONES DE COUPE DAVJS A WIMBL

SURPRISE : TIRIAC BAT COX!
BRITANNIQUES ET ROUMA1NS A ECALITE (i r
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al 
care

nuEuropa cu telefoanele și 
înțelege ce fac la Hamburg 
cînd trebuie să fiu la Lon-

(Continuare în pag. a 4-a)
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venimente politice, de am- I 
ple dimensiuni, desfășurate 
acum în preajma sfîrșitului 
de an, au avut capacitatea 
să exprime aspirația și vo
cația societății noastre pen- 

autodepășire. Conturul realizărilor 
pînă acum e ferm și cu pregnanță 

imprimat în concret, ca și în conștiințe. 
Necesitatea de a trece mereu dincolo 
de noi înșine a devenit o lege a fizio
logiei societății românești actuale. A 
trăi și a munci nu numai pentru a 
repeta un ciclu de existență oarecare, 
ci pentru a pătrunde tot mai adînc pe 
magistrala ce duce spre optimitate, 
spre orizontul marilor satisfacții, este, 
la scara unei națiuni, condiția zidirii 
unei civilizații îndreptată cu fața spre 
viitor, pe măsura drepturilor și virtuților 
sale.

Lucrările recentei plenare a Comite
tului Central, ale sesiunii Marii Adunări 
Naționale, precum și cuvîntarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu publicată în ziua 
de 14 decembrie, sînt mărturii esențiale 
ale uriașului val de conștiință civică, 
de energie și de inteligență, menite să 
ducă mai departe un popor hotărît să 
urmărească realizarea valențelor su
perioare ale destinului său, deschis și 
sensibil, în același timp, la toate pro
blemele comunității mondiale.

Substanțialitatea democrației noastre 
permite fiecărui om din această țară să 
cunoască întreaga scară a problemelor 
majore ale prezentului și viitorului, îm
plinirile și situațiile deficitare, sensurile 
evoluției economiei, științei, culturii, ad
ministrației, țelurile imediate, urgențele 
și orizontul. Structura compactă a so
cietății noastre, coeziunea dintre țoale 
planurile ei și dintre activitatea tuturor 
membrilor săi, lipsa antagonismelor și 
sentimentul unei comunități reale fac pe 
fiecare dintre noi să resimtă realizările 
sau obligațiile personale neonorate. 
România Socialistă este un organism 
bine articulat, fiecare cetățean avînd 
drepturi și rosturi care comunică direct 
cu întregul. Orice inadvertență comisă 
de un ins, ori de un colectiv, orice ati
tudini expediate, minate de o respon
sabilitate precară, orice eroare, nesin- 
cronizare, întîrziere, orice incompetență, 
act birocratic sau dezertare din prima 
linie a conștiinței, determină încetini
rea vitezei progresului, se transmite în
tregului și apoi fiecărui membru al 
obștei. Acesta este unul din sensurile 
cele mai profunde, desprinse din ultima 
cuvîntare a secretarului general al 
partidului. Oriunde și de către oricine 
se comite o faptă bravă, efectul ei știut 
sau neștiut devine benefic pentru noi 
toți. Oriunde scade responsabilitatea 
sau are loc o deviere-de la epicentrul 
datoriei, colectivitatea va fi, în ultima 
instanță, afectată. Este transpunerea în 
idee a unei fertile realități economice 
și sociale, care presupune și trebuie să 
conducă la o lucidă conexiune a con
științelor.

Coloana realizărilor de pînă acum e 
piedestalul forte pe care stăm și trecem 
peste granițele anilor. Procesul dezvol
tării noastre endogene va continua și 
în 1970 conform strategiei hotârîte și 
aprobate de parlamentul țării. Fără în
doială, afirma tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sarcinile cuprinse în planul 
pe anul viitor cer eforturi deosebite — 
dar avem toate condițiile pentru a le 
îndeplini. Prevederile planului pe 1970 
sînt dimensionate în raport cu posibili
tățile reale ale economiei noastre, râs- 
punzînd, în același timp, cerințelor dez
voltării sale în ritm susținut.

Ritmul susținut exprimă tensiunea in
terioară a acestui popor care se în
dreaptă spre toate avanposturile civili
zației. Toate 
trebuie 
această 
solicitat 
această 
rală a 
gere mereu mai subtilă a datelor co
munității noastre a devenit o condiție 
a integrării individuale profunde în- 
tr-un mecanism social care oferă fie
căruia drepturi și responsabilități. E vre
mea să ne aplecăm îndelung frunțile 
asupra, acestei teme de meditație. Ea 
semnifică actualitatea politică internă 
cea mai fierbinte.

Accederea spre realizări care să de
pășească granițele celor trecute sau 
prezente e de asemenea un imperativ 
resimțit și în zona activității de edu
cație fizică și sport.

Romulus BALABAN
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domeniile de activitate 
să devină intens dominate de 
vrere de autodepășire, cel mai 
resort al conștiinței civice în 

epocă de expansiune multilate- 
societății socialiste. O înțele-
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angajăm într-o perioadă 
pregătiri în sînul echipei, 
să urmăm cursul firesc 
programului nostru — 
pînă atunci se dovedise bun
— jucînd în următorul con
curs „open", cel de la Ham
burg. Am optat pentru joc de 
turneu, care ni se părea cea 
mai bună metodă pentru a nu 
ieși din mînă.

Deci, Hamburg. Jocuri nu 
prea reușite pentru noi (Năs- 
tase pierde la Franulovici, 
iar eu la Hewitt), dar mult 
antrenament pe... zgură. în 
seara zilei de joi 7 august, 
sînt chemat, în camera de 
hotel, de un telefon din Lon-

I
INVĂTAȚI SCHIUL CU MIHAI BlRĂ (I)

SECRETELE SCHIULUI
Schiul — primul «port *1 

ternii — altădată un simplu 
vis pentru cei mai mulți din
tre noi, devine, de la an la an, 
o realitate concretă pentru ma
rea majoritate a populației.

Sosit pentru prima dată in
tr-o stațiune de sporturi de 
iarnă, orâșeanul, schior-incepă- 
tor, se simte pur și simplu hip
notizat in fața frumuseților 
naturii, privește cu admirație 
și incintare evoluția elegantă 
și dinamică a siluetelor de pe 
pantele muntelui, in norul 
strălucitor și alb al zăpezii. In 
marele său entuziasm, incepă-

LUPTĂTORII DE LA PROGRESUL BUCUREȘTI 
AU EVOLUAT IN POLONIA

Cele două echipe de lupte (greco-romane și libere, care 
activează in divizia A) ale clubului bucureștean Progresul 
au evoluat în Polonia. Formsția de lupte greco-romane a în- 
tîlnit pe Wisloka din Debica, terminînd la egalitate : 4,5—4,5, 
iar cea de libere a întrecut cu 5,5—3,5 pe Stal Rzeszow.

torul se simte frămlntat de un 
singur glnd : să-și desfacă ba
gajele, să-și prindă schiurile 
și, la rindul său, să-și ia zbo
rul pe pirtiile imaculate ale 
zăpezii. In bucuria sa. orâșea- 
nul uită, astfel, că in ultimele 
luni, ultimii ani sau poate in 
majoritatea vieții sale, și-a 
petrecut timpul numai la bi
rou, aplecat pe planșetă, la 
strung. în fotoliu, in fața 
Ievizorului, la cinema sau 
volan. El nu știe să schiul 
acest sport minunat — este 
adversar < 
cei care 
pregătire 
cei care
eforturile

crud și răzbunător
nu au o elementară 
fizică, prealabilă, cu 
nu știu să-și dozeze 

: tn prima zi die 
entuziasm, cu cel care nu în
cearcă să uree eu răbdare, 
treaptă cu treaptă, drumul 
greu al măiestriei.

începătorul care tnalță brusc, 
nepregătit, schiurile,

(Continuare tn pag. a 2 a)



Pag. a 2-a sportul

ADNOTĂRI LA
CONSFĂTUIREA

ȘTIINȚIFICĂ
A CIIDHII 

STEAUA

RETROSPECTIVA ROMANIA RD.G.
METODICO

A tașat tradiției tale, cabi- 
netul de specialitate al 
clubului Steaua și-a tn- 

cheiat recent „anul științific" 
prin cea de a IV-a consfătuire 
de comunicări a specialiștilor 
săi. Subiectul abordat: „Ciclul 
săptămînal de antrenament".

Axați pe această problemă 
de aproape trei ani, antrenorii 
fruntași ai clubului au prezen
tat lucrări de o deosebită va
loare practică. Materialul fap
tic s-a concentrat pe analiza 
dinamicii efortului in cicluri
le săptămînale de antrenament, 
in perioada pregătitoare sau 
competițională. Au prezentat 
comunicări : N. Navasart (ca- 
iac-canoe), T. Tănase (volei), 
G. Șuteu (lupte), I. Sbter, B. 
Elias (atletism), ,N. Radu (ca
notaj), I. Frîncu (polo). $t. A- 
chim (haltere). M. Toader (tir) 
Si N. Gheondea (rugby). Demn 
de remarcat a tost, in primul 
rînd. raportul general asupra 
stadiului actual al problema
ticii ciclului săptămînal de an
trenament. susținut de preșe
dintele cabinetului, 1. Mureșan. 
Dintre celelalte lucrări intere
sante, menționăm comunicarea 
doctorului Octavian Popescu. 
Cu ajutorul unui material de
monstrativ, el a propus con
vingător o nouă clasificare a 
mecanismelor complexe ale ac
tului motric, argumentând pro
blema fracțiunilor antrena
mentului in ciclul săptămînal, 
care pot avea efecte transmi
sibile (de consolidare sau per
fecționare a deprinderilor), pe
risabile (de stingere a unor 
calități inutile), de anticipație 
(planificare din timp) și de în
treținere (menținerea la un oa
recare nivel a unor calități).

Trecînd peste evidențierea 
unei excelente organizări, se 
cuvine remarcată și calitatea 
schimbului de opinii a specia
liștilor ; 
(federația 
lexandru 
medicină 
pescu (Ș. 
(federația 
(Cluj), N. 
dica Simionescu 
Concluziile consfătuirii au fost 
expuse de Emil Ghibu, vice
președinte al C.N.E.F.S.

Din lucrările prezentate de 
către antrenorii fruntași ai clu
bului, din intervențiile specia
liștilor precum și din conclu
ziile trase, spicuim; ciclul 
săptămînal de antrenament 
(C.S.A.) reprezintă unitatea o- 
perativă de bază a organizării 
și desfășurării procesului de 
pregătire sportivă; el consti
tuie un element esențial de 
planificare, evidență și analiză; 
lipsa lui este de neconceput : 
C.S.A.-ul se diferențiază după 
specificul unor grupe de ra
muri sportive (jocuri sportive, 
sporturi 
combinate ele.); conținutul și 
orientarea 
ialonarea metodelor, mijloace
lor, formelor, succesiunea e- 
xercițiilor, dinamica efortului, 
numărul antrenamentelor, ele
mentele principale ți secunda
re, precum și cele fixe sau 
variabile, utilizate în pregătire: 
structura C.S.A.-ului se parti
cularizează în funcție de : o- 
biectivele stabilite (învățare, 
perfecționare sau competiție) : 
componentele efortului (volum, 
intensitate) : manifestarea bio- 
ritmurilor sportivilor (fizic, in
telectual. emoțional) etc. : 
C.S.A.-ul permite modelarea 
modernă a procesului de pre
gătire sportivă.

S-a propus ca C.S.A. sd 
Poarte denumirea de MtCRO- 
CICLU SAl’TAMlNAL DE AN
TREN AMENT (mc.s.a.). deoa
rece, astfel se va putea diso
cia de ciclurile lunare, de eta
pe, de perioade anuale sau 
plurianuale.

Sintetiztnd aceste aspecte ca 
niște concluzii, rod a trei con
sfătuiri (19G7. 1968, 1969). SE
POATE AFIRMA CA PRO
BLEMATICA GENERALA A 
MTCROCICLtTLUI SAPTAMt- 
NAL ESTE REZOLVATĂ. 
Urmează ca. în viitor, specia
liștii duhului Steaua precum 
-f ceilalți tehnicieni din tară 
-5 critică contribuții de detaliu 
«f d£ profunzime, la întrebările 
"are solicită răspunsuri din 
cartea maioritătii ramurilor 
•■pertive.

Si aceasta, nu numai la ni- 
relnl mari'nr performante. Ci 
si a celor da rano mediu.

de

în- 
ad-

Republica De
mocrată Germa
nă are o echipă 
de hochei masi
vă, grea. în care 
cîțiva coloși pa

trulează în fața porții pro
prii, iar alți jucători, mal 
mărunți, adevărați spiriduși 
ai gheții, caută, descoperă și 
se infiltrează prin orice fi
sură a adversarului. Forma
ția oaspeților poposea la Po
iana Brașov după cîteva re
zultate prestigioase recente, 
realizate în „societatea înal
tă" a hocheiului mondial — 
echipele grupei A. Palmare
sul său îi completa cartea 
de vizită, și așa demnă 
toată stima.

Știind dinainte că vor 
tîlni cei mai valoroși
versari în etapa de pregăti
re pe care o traversează e- 
chipa română, jucătorii noș
tri și antrenorii au pregătit 
îndelung — fizic, tactic și, 
mai ales psihologic — primul 
meci. Calculul a fost sim
plu : jucătorii germani tre
buie stînjeniți pe tot terenul, 
și în tot timpul jocului. Ari
pile se impuneau să fie blo
cate, închizîndu-li-se culoa

rele pe care înaintează de 
obicei pericolele și golurile în 
hochei. Hărțuit permanent, 
adversarul putea fi scos din 
ritm, din tactica sa precisă, 
din arhitectura paselor și 
combinațiilor. îngăduind ju
cătorilor preluarea inițiativei 
și spontaneitatea contraatacu
rilor.

Conștienți de răspundere, 
impresionați de renumele ad
versarilor. jucătorii n-au ie
șit din cuvîntul de ordine 
dat de antrenori. Jocul mer
gea (atacurile românilor

creșteau văzînd cu ochii), vic
toria plutea în aer, spre sur
prinderea și nedumerirea oas
peților. Jocul formației noas
tre a fost atît de reușit îneît 
prin permanența inițiativei, 
cursivitatea replierilor în a- 
părare șl în sens invers, ju
cătorii noștri au înțeles că 
au fost mai buni, că puteau 
cîștiga, că victoria putea fi 
culeasă cu destulă ușurință 
din plasa adversă, dacă îna
intașii noștri ar fi fost mai 
insistenți. Acesta a fost'me
ritul și în mod paradoxal 
„păcatul" primului meci. El 
a schimbat psihologia oame
nilor noștri pentru al doilea 
meci Privindu-i pe adversari 
cu alți ochi, și de pe poziți
ile unei posibile victorii, 
fundașii noștri au scăpat din 
vedere aripile adverse care 
au tras după ele toată îna
intarea într-un presing că
ruia echipa noastră fisurată 
de cîteva indisponibilități nu 
i-a rezistat. Schimbîndu-se 
aspectul jocului, s-a instalat 
și deruta. Lianții echipei au 
cedat, astfel că în 7 minute 
s-au primit 4 goluri. Meciul 
era consumat 1

Orice încercări ulterioare 
(și au fost. în special în re
prizele a Il-a și a III-a) ale 
echipei noastre n-au mai pu
tut stăvili fluxul advers.

Jocul formației române 
mai trebuie — după părerea 
noastră — lucrat în ceea ce 
privește atacul, finalizarea. 
Oricît te-ai apăra, dacă nu 
marchezi, nu poți cîștiga.

Trebuie observate mai a- 
tent angajamentele. Fiecare 
angajament cîștigat. Înseam
nă un atac, un gol posibil. 
Fundașii schimbați mai des,

oricît s-ar dovedi de buni 
unii dintre ei. Obosiți, sufo
cați, ei pierd la un moment 
dat ritmul, șl jocul în loc 
să se închege se temporizea
ză. Ne-au plăcut portarii. 
Crișan, excelent, are o con
tribuție însemnată la scorul 
de 1—1 în primul meci. în 
cel de al doilea — Dumitra? 
— introdus pentru rodare — 
a avut momente reușite, dar 
și ieșiri neinspirate care au 
risipit panică printre spec
tatori.

Mihai BIRA

ÎNCEPUT de vacanță la păltiniș
(Urmare din pag. I)

Gh. Zlmbreșteanu 
de atletism), dr. A- 
Popovici (Centrul de 
sportivă), Const. Po-
S. II). N. Tărchilă 

de volei), I. Lorincz 
Creangă (Bacău), Ro- 

(C.N.E.F.S.).

individuale, probe
C.S.A.-ului permite

Corneliu RADUȚ
director adjunct la Centrul 
de Cercetări Științifice al 

C.N.E.F.S.

SECRETELE
(Urmare din pag. I)

simți dintr-o dată greoi, de
zarticulat. dezechilibrat, ca un 
copil care învață să meargă, 
ca o lebădă pe uscat. Chiar și 
cei care au o minimă idee des
pre practica schiului, simt stin- 
jeneala primelor zile, după 
întreruperile de peste vară.

Soluția sigură, pentru a evi
ta accidentele care vor putea 
rata concediul sau ar face pro
gresul prea lerit și obositor, 
este să recurgă la sfaturile 
Unui instructor sau ale unui 
prieten care știe să schieze. 
Nici o carte, nici un articol 
nu-1 vor putea înlocui pe de- 
monstratorul practic, pe prie
tenul și inițiatorul de alături.

Totuși, sfaturile noastre, cu
prinse în ciclul care se des
chide cu acest prim articol, vă 
vor permite să înțelegeți mai 
bine explicațiile, să pătrundeți 
in interiorul unor legi de bio
mecanica și echilibru care, da
că nu sînt respectate și apli
cate corect, sancționează fără 

•întîrziere : căzătura Imediată 
și inevitabilă.

Pentru cei care știu să schie
ze, indicațiile, noastre pot fi 
folositoare numai în sensul u- 
nei recapitulări atractive asu
pra principalelor greutăți sau 
secrete ale unui sport în care 
toate mișcările au o logică și 
o înlănțuire ce se cer stăpîni- 
te precis.

Cu riscul de a deziluziona 
pe cei nerăbdători, trebuie să 
vă . spun că schiul pretinde o 
ucenicie destul de îndelungată,

Nr. 767 (6201)

DOUA RECORDURI

NAȚIONALE

DE JUNIORI

LA HALTERE
Cu prilejul unei reuniuni de 

haltere care a avut loc la 
Sibiu, tînărul halterofil Vasile 
Deac (C.S.M. Sibiu) a stabilit 
două recorduri naționale de 
juniori, la categoria super- 
grea.

Vasile Deac a totalizat 352,5 
kg și a aruncat 135 kg, de
pășind ambele recorduri ca- 
re-i aparțineau cu cîte 2,5 kg.

C. GRUIA — coresp.

LOTURILE REPUBLICANE DE TIR 
PENTRU SEZONUL INTERNATIONAL 1970

Recent, federația noastră de tir 
a alcătuit loturile republicane cu 
sportivii vizați pentru competi
țiile internaționale din anul viitor.

Pușcă seniori, gr. A : P. Șan- 
dor, N. Rotaru, șt Caban, Gh. 
Vasilescu, Șt. Tamaș; gr. B î M. 
Ferecatu, Gh. Sicorschl, T. Clulu,
M. Marin, I. Olărescu ; antrenor 
pentru ambele grupe: Mihai Toa- 
der.

Pușcă senioare, gr. A : Mariana 
Antonescu, Edda Baia. Ana Go- 
reti. Georgeta Șerban; gr. B : Ma
riana Borcea, Veronica Stroe. Me
lania Petrescu. Aritina Bițică, 
Ioana Soare, Macda Borcea; an
trenor : Mircea Baia.

Pușcă juniori, gr. A : I. Co- 
dreanu. Șt. Safta. Marina Vasîliu.
N. Coliban, gr. B; S. Lupașcu, C. 
Gavaliugov. Victoria SavovicL Ce
cilia Lujeru. I. Trăscâveanu, C. 
Manole, Anișoara Petrache. L 
Varga, Gh. Cristea ; antrenor : 
Viorel Man ci u.

Pistol seniori, gr. A : I. Tripșa, 
M. Roșea. D. Iu ga. V. Atanasiu; 
r. B : L, Glușcâ. N. Bratu, R. 
Vidrașcu. G. Maghiar. M. Dumi- 
triu. A. Gered. T. Mihaî. Șt. Popa. 
D. Ciobanu : antrenor : Ștefan 
Petrescu.

Pistol juniori : M. Stan, C. Ion,

Ene, 
Ta-

Sen- Pin-

I. Stanciu, A. Tudorică, N. 
Anișoara Matei ; antrenor : 
deusz JeglinschL

Skeet seniori, gr. A : Gh. 
covici: gr. B : D Danciu, G.
tilie, N. Vlădoiu, Gh. Florescu, D. 
Buduru; juniori : F. Iurcenco, R. 
Mareș; antrenor : Ion Lovinescu.

Talere seniori, gr. A : Gh. Flo
rescu; gr. B : I. Dumitrescu. ȘL 
Popovic:, A. Ton eseu, V. Trăis- 
taru. A. Marinescu, Rely Vezeanu, 
șt. Bodnărescu. G. Suditu. Antre
nor : Grigore Ioanide.

Antrenori coordonatori : Petre 
Cișmigiu — pentru armele cu 
glonț ș: Eugen Ișoveanu — pentru 
skeet și talere.

Componența loturilor este vala
bilă pentru situația 
Ușile sînt deschise în 
sensuri, atît în cadrul 
cît și în privința intrării .
ril din loturile republicane. Desi
gur. toiul este în funcție de com
portările și rezultatele viitoare 
ale sportivilor.

★
Federația română de tir a 

hotă rit data perioadei de 
transferări : 1—15 ianuarie
1970.

prezenta, 
ambele 

grupelor, 
sau ieși-

JOCURI VIU DISPUTATE
IN „CUPA 30 DECEMBRIE"

Liniște, liniște, liniște... 
Tăcere, tăcere, tăcere... 
Pustiu, pustiu, pustiu... Du
minica, știri peste știrii 
Rezultatele — feminine și 
masculine — la baschet, 
scrise frumos pe tabele — 
și citite. Rezultatele — fe
minine și masculine — la 
volei, tot așa scrise frumos 
și citite frumos. Nu se 
joacă oină — feminin și 
masculin — iarna că am 
avea parte și de asta, în 
lipsa totală de insp' 
care viscolește crunt 
Telesport. Niciodată 
siunile sportive n-au 
tat in halul acesta 
spun de-a dreptul, 
milă, deși nu e frumos în 
aceste zile cind toți sintem 
cu „la mulți ani!“ 
buze, 
sport 
tem. 
gheț. 
din tabelele, imaginile și 
vorbele reci, palide, trans
mise nici măcar in dorul 
lelit, căci nu văd, nu aud 
r.ici un dor. Care dor, ce 
dor 7 Se stă și se citește 
telexul. Telexul nu are 
dor. Telexul are știri. Te
leviziunea sportivă se face 
(cu știri și) cu dor. Ști
rile se pun între paran
teze. Televiziunea e tot 
ce se vede și se află în 
afara parantezei. Nu vedem 
nimic. Nu aflăm nimic.

Voi face fi eu un tabel 
cu știri, cu vorbe, cu pro
nosport, cu dor — rimă 
la Belphegor 1 
Idei — lei... 
Mapamond — fond..

1 
X

(Ne-am calificat pentru 
Mexic...)

Bădescu citește — Țo- 
pescu lipsește 2
Foggia — Cattanzarro... X

(Am fost în finala Cupei
peste Davis...)
emi-
ară- A trăi — a muri.

— o A privi — a dormi
fără A gindi — a moțăi.

,la mulți ani !a pe. 
Dar mă uit la Tde
și uit în ce zi sin- 
îmi stă ceasul. în- 
Un frig crunt vine

I
1
1

(Citiți ce a spus Voinea 
în „Sportul"... E o dramă)

Dramă 
Analiză 
Piscuri

lume... 
sinteză 
riscuri...

X 
X
2

(Drîmbă, Irimescu,
Nosievici. Gruia, 1 

man...)

, Silai, 
Silbeir-

lmagini — imaginație 
Pasiuni — rațiuni... 
Retrospectivă—perspec
tivă

2
1

X

Meci rezervă : La mulfi 
ani! — la mulți ani 11X2

BELPHEGOR

BUCUREȘTENII ÎNVINGĂTORI 
iN „CUPA JUDEȚELOR" LA SĂRITURI

A fost doar a doua zi u 
vacanței. Urmează încă 12, in 
care toți se vor pregăti, se 
vor odihni și se vor întoarce 
acasă cu forțe proaspete.

Despre programul taberei 
ne-au vorbit prof. T. Simio- 
nescu și C. Popa, ofe- 
rindu-ne o imagine elocventă 
a activității de aici. Pe lingă 
crosuri, inevitabila bătaie mi 
bulgări de nea și jocuri cu 
mingea pe zăpadă, în program 
figurează Concursuri de să
niuțe și schi, excursii la Sthia 
Găujoara, întreceri de tenis 
de masă și șah, audiții de 
muzică, seri de dans și bine
înțeles, Revelionul care se 
apropie.

La Păltiniș, pentru două 
săptărnini s-a instalat unul 
dintre cartierele generale a'e 
tinerilor sportivi. Pe pirtia 
Onceștilor iți încearcă abi-

litatea studenții de la Uni
versitatea Timișoara și elevii 
de la Școala sportivă Craiova, 
iar pe cea de la Schit se 
întrec reprezentanții celor 18 
licee cu program de educație 
fizici din țară. încerci o 
mare satisfacție cind vezi a- 
tita interes in ambele tabere. 
Și, in același timp, gindurile 
Iți fug la sfirșitul vacanței. 
Ce vor povesti acești copii la 
înapoiere 7 Că au avut con
diții excelente. cd au fost 
ocrotiți cu grijă 
dascălii lor sau 
să mai revină 7 
impresiile, totul 
nete lor căci se 
îndrăgi sportul 
poate unii dintre ei 
veni chiar sportivi cu renume.

ECHIPA
DE HOCHEI

Apoi, între 26 și 29 ia
nuarie va avea loc la Ga
lați „Cupa București", cu 
participarea echipei Polo
niei, garnitura secundă a 
R.F.G. și — probobil — a 
încă unei formații străine, 
încă nedesemnafe.

ÎNAINTEA CAMPIONATU
LUI MONDIAL EXISTA INTEN
ȚIA ORGANIZĂRII UNUI 
MECI ROMANIA — CEHO
SLOVACIA, CARE AR URMA 
SA INAUGUREZE PATINOA
RUL ACOPERIT DIN BUCU
REȘTI. AR FI, FARA ÎNDO
IALA, UN SPECTACOL HO- 
CHEISTIC DE GALA Șl UN 
îndemn --------- -----
S1RUCTORI 
CRARILE LA

PENTRU ’ CON
DE A GRĂBI LU- 
PATINOAR.
★

Astăzi, Biroul CNEFS va 
analiza în codrul unei ședin
țe stadiul pregătirilor orga
nizatorice în vederea CM.de 
la București și Galați.

Ieri a plecat în Austria 
tov. I. Oprică, președintele 
CJEFS Galați, care va con
duce echipa noastră la cam
pionatul european pentru Ju
niori.

SCHIULUI
că trebuie aproximativ trei- 
patru concedii (sezoane) pentru 
formarea unui schior bun. Sa
tisfacțiile oferite, în schimb, 
investițiile de sănătate și pros
pețime spirituală și fizică, me
rită, însă, așteptarea și efor
turile ce se impun în cadrul 
acestui termen.

De la tnceputuri, schiul face 
necontenite progrese atit ca 
popularitate, cit și ca manieră, 
metodă de învățare și practi
care in scurta sa dezvoltare. 
Două școli, cea austriacă și 
cea franceză, au pus bazele u- 
nei programe de învățare pe 
care astăzi toate școlile de schi 
din lume o folosesc, firește, 
cu corectările și perfecționările 
aduse de concurenți.

Pe pirtiile noastre — ca și 
aiurea — se pot vedea tot a- 
titea stiluri cîți schiori sau in
structori. Dar totalul (capitalul) 
mișcărilor de bază, al proce
deelor tehnice pe care fiecare 
începător trebuie să Ie cunoas
că, este unificat ca metodă de 
predare și învățare. Este un 
bun cîștigat pentru tehnica 
schiului. Tocmai acestor miș
cări șl procedee de bază ce se 
adresează începătorului, și pe 
care le-am denumi generic 
SECRETELE SCHIULUI, se a- 
dresează rubrica noastră.

Urmărind indicațiile șl ob
servațiile noastre, veți putea 
controla progresul dvs, veți 
avea o oglindă clară, o re
prezentare a ceea ce realizați 
pe pantă șl, mal ales, a ceea 
ce trebuie șl vă este necesar 
ca să schiațl.

Vă dorim succes I

de către 
că vor dori 

Oricare ar fi 
este spre bi- 
tor căli, vor 
șt. cine știe, 

vor de-

P.S. SI o nedumerire. tntr-a 
stațiune de iarnă. In care se afU 
mulți Iubitori ai sport ol uL nărui 
de specialitate ou ajunge. De ee?, 
se întreabă prof. Popeseu-CoU- 
baș! Oi re numai tn orese slut 
cetățeni dornici să fie ia curent 
cu ultimele noutăți T Să sperăm 
câ a fost un simplu accidenu.

P. A.

Ultimul concurs de 
tenis a! anului a în
ceput tn sala Steaua 
cu întrecerile de ju
niori. La băieți iau 
pane 32 de concu
renți. iar la fete 16 
concurente. In gene

ral au lost ’jocuri echilibrate ș‘ 
viu disputate. Ca valoare s-a de
tașat in dini rea dintre Manana 
SimîonescJ (Dinamo) și MihaeU 
Dinutriu (Cutezătorii) : 6—5. 6—3. 
Dnamovtsta • presat un joc 
foarte bun. confirming încă o dată 
că este un talent de nădejde al 
tenisului feminin. Tntr-o partidă 
dirz disputată E. Cetona (Șc. 
sp. 2) a învins-o pe câștigătoarea 
..Cupei de toamnă". Florența Mî- 
hai (Dinamot cu 2—6. 6—0. 6—4. 
La băieți, un joc frumos ne-a o- 
fertt A. Roșianu (Steaua) care a 
învins pe M. Tăbăraș (Progresul) 
cu 6—3, 6—3. folosind’j-se de o 
gamă variau de lovnuri. O sur
priză plăcută a fost comportarea 
eekw doi Miori de la Dunărea 
Galați. Sabin Vîrgciici ș. Con
stantin Chinan Prur.ul a învins 
greu pe una din sperar.te’e clu
bului Steau«. Laurentîu Sca -e. cu 
4—6. 6—5. 6—4. tar cel de al do
ilea era p* punctul de a-» eJț- 
rr.ina pe Ctmstamin Curcă (Pro
gresul).

întrecerile conținu 2 
tre orele ă—20.

Rerultate tehnice. 
Floreșteanu (Șc. sp. 
I ? r.escu (Cuteză t r. 
v rgtnla Ruzieî (Dira 
rana nie (Steaua) 
Cnstina Bădi.n (Dina:

riana Hadglu (Dinamo) 6—5, 4—3; 
bâi*t< : R. Popescu (Șc. sp. 2) — 
FI. Pinciu (Steaua) 2—6, * “

3 ; I. Rusen (Progresul) 
Fețeanu (Cutezătorii) 6—5, 
M. Robu (Progresul) — E. 
(Cutezătorii) 6—1, 6—3 ; R. 
(Progresul) — M. Chirițescu 
(Steaua) 6—3. 6—1 ; C. Njculescu 
(Se. sp. 2) — C. Ionescu (Dina
mo) 6—1. 6—2 ; FI. Manea (Di
namo) — Gh. Scșoi (Șc sp. 2) 
6—1. 6—2 ; R. Bello (Șc. sp. 2) — 
D. Tănase (Steaua) 6—2. 6—2 ;
C. Curcă (Progresul) — C. Chi
nan (Dunărea) 6—2. 2—6. 6—I ; A. 
Leome (Șc. sp. 2) — M. Breazu 
(Dinamo) 6—3. 4—6, 6—1 : D. BInâ 
(Cutezătorii) — C. Peie (Șc. sp. 2) 
6—2. 6—0 ; Al. Bădin (Dinamo) 
R. Tâlmaclu (Steaua) 6—2. 6—6.

6—6,
— C.
6—5 : 
Pană 

Bădin

'P-

Bucurîndu-se de 
o participare nu
meroasă și foar
te... tînără, „Cupa 
județelor", con
curs de sărituri în 
apă de la tram

bulină disputat la bazinul Flo- 
reasca, a prilejuit întreceri in
teresante, precum și posibili
tatea afirmării a numeroși co
pii. talentați și bine pregătiți. 
Primele locuri au revenit, însă, 
consacraților. adică lui Ion 
Ganea și Melaniei Decuseară, 
săritori care domină cu 
toritate, in ultima vreme,
ceasta ramură a natației. Pe 
echipe, locul întii a fost cu
cerit de selecționata Bucureș- 
tiului, urmată de cele ale ju-

au- 
a-

dețelor Sibiu și Bihor. Sur
prinde absența reprezentanți
lor Clujului, centru care be
neficiază de condiții bune, 
dar unde nu s-a format încă 
un nucleu de „microbiști".

Dar, iată rezultatele indivi
duale : trambulina 1 m, bă
ieți: 1. I. Ganea (Buc.) 399,55 

Nedelcu (Buc.) 396,352. C.
3. D. Popoaie (Buc.) 383,40
fete .• “ " * * ~

P ; 
p; 
p : - ră (Buc.) 348,80 p ;
Csiki (Bihor) 304,50 p; 3. Mă- 
riuca Isăcescu (Buc.) 261,35 p; 
trambulina 3 m, băieți: 1. Ga- 
nea 445,15 p; 2. C. Nedelcu 
419,35 p ; I. Ilieș (Buc.) 405,90 
p; fete; 1. Decuseară 419,75 
p ; 2. Freia Miiblsteffen (Sibiu) 
329.40 p ; 3. Csiki 327,75.

1. Melania Decusea-
2. lldiko

J
Râmin să suflu-n luminări?"

ȘAHUL ÎN PLIN SEZON
Abia încheiată finala cam

pionatului național (care ne va 
oferi un pasionant ..bis* prin 
meciul de baraj dintre Victor 
Ciocâllea și Iuliu Sxabo) și 
iată că alte competiții vin să 
puncteze activitatea din lumea 
pătratelor albe și negre.

MECI INTERNATIONAL
LA PLOIEȘTI

lucru își dorea 
ziua In care !m- 

: să capete de la 
de lire și permi- 
merge, cu vărul 

box. „Nino 
are meci greu. dar... vom fi cu 
toți acolo !, 
el vreodată 
nici chiar 
laminările 
suflu !"*

Ungur 
Albertîno. în 
pl.nea 13 ani 
tatăl său 200 
si unea de a 
Mario, la gala de

... Și poate va 
că nu l-am 

pentru...
căruia

afla 
,trădat- 

un tort, in 
trebuia să

JVCATORI romani 
PESTE HOTARE

Reprezentanți! noștri var

tionalul festival șahist de 
Hastings, unde va evolua 
grupa maeștrilor, tar dr. 
Troianescu la concursul de

fi 
prezenți în două turnee orga
nizate la cumpăna anului. Dolfi 
Drimer a fost invitat la tradi- 

la 
în 
O. 
la

Reggio Emilia, care anul tre
cut i-a numărat printre cei 
patru învingători și pe Victor 
Ciocâltea.

Campionul național de Ju
niori, Alexandru Prundeanu, 
concurează Ia Bratislava intr-o 
competiție rezervată speranțe
lor șahului.

In sala de șah din PkneșU 
s-a desfășurat o interesantă 
întilnire internațional intre 
echipa kxca’ă PETROLUL și 
formația poloneză C. S. MA
RATON. din Varșovia. Oaspeții 
au prezentat o garnitură redu
tabilă. cu 4 maeștri și 3 candi
dați de maestru. obținind o 
victorie Ia limită : $

Din echipa gazdă cele mai 
bune rezultate individuale le-au 
obținut Dan Zara și dr. I». 
Pogorevici — î,!» p din 2 po
sibile. (FL. ALBU. coresp).

,CVPA MUREȘUL'

La Tg. Mureș s-a încheiat 
un puternic turneu dotat eu 
.Cupa Mureșul’. întrecerea a 
prilejuit o spectaculoasă rein
trare a maestrului Alexandru 
Gunsberger. care a ocupat 
primul loc cu 10 puncte din 13 
posibile. In urma lui s-au cla
sat. Ș. Neamțu. A. Bozdoghmă. 
dr. R. Alexandreseu S’» p. E. 
Ungureanu 8 p. D. Ghizdava 
și Tr. Stanciu Tb p etc. (C. 
ALBU. coresp.).

-a comentat mult în presa 
noaetră centrală șl.
ales, în rea de specialitate, 
importanța și semnificația 

partidei decisive cu Grecia In ca
drul calificărilor pentru Mexic. 
S-a dezbătut proteiform, desfășu
rarea acestui eveniment, relaxînd 
sau dimpotrivă tensionînd viitorul 
fotbalului românesc in funcție de 
diverse repere. A trecut un timp 
de rînd liniștea s-a așternut peste 
stadionul-crater care la 16 noiem
brie a trăit unul din cele mai 
emoționante episoade de psiholo
gie sportivă de masă, 
singulară pe scena 
nostru, 
ca Interes. Și totuși partida 
helenii lasă să persiste acele 
acții tn inimile iubitorilor 
sport, subiectul situindu-se 
azi tn centrul discuțiilor.

Partida cu Grecia nu reprezintă 
decît o scenă finală a unui act, 
în fața căreia stau altele și mai 
pretențioase de pregătit și inter
pretat. Dacă partida cu helenii a 
lăsat acel gust amar de care s-a 
vorbit, probabil că undeva au 
existat omisiuni sau atitudini 
concesive nepermlse, insuficiente 
mobilizări de resurse sau erori 
de interpretare a unor situații, 
posibile, pe anumite planuri. Di
rect, credem, că momentul psi
hologic legat de partida respec
tivă nu a fost pregătit corect 
pentru a i se asigura o desfășu
rare armonioasă, ferită de seis
me, de ecouri nocive, în funcție 
de factorii cunoscuți sau, 
puțin, anticipați ai ecuației 
multe necunoscute pe care o 
prezenta jocul respectiv.

Deși s-a hotărît, de către 
trenori, să se creeze o atmosferă 
de liniște, bine ponderată, în ju
rul echipei naționale plnâ tn aju
nul meciului ca un mijloc bun 
de pregătire psihologică, de psl- 
hoprofllaxie dacă vreți, de evi
tare a unor stressuri, traumatis
me etc., acest deziderat nu a-a 
realizat. Insulele de tăcere de ia 
Poiana și Snagov nu au scăpat 
nici ele de zguduiri afective. Se 
știe că jucătorilor, pe diverse câî, 
poate nu cele cunoseute și ad
mise, le-au parvenit constelații 
de Informații dintre cele mai de
rutante, care nu puteau să-i lase 
indiferenți, chiar pe cei co au 
trăit experiența eirupțlilor sonore 
de pe Wembley, Lausanne șl 
Atena. In acest fel, pregătirea

1 Ptr.â cind 
devenit atit 

i. prin gin- 
unel apro- 
fațâ de a-

mai înalte urcate pe podiumu
rile campionatelor europene . din 
1957 și 1959 și Jocurile Olimpice 
din 1960. pbartâ în ele șt re
cunoștința tuturor acelor cărora 
Benvenuti le-a fost un demn 
purtător de cuvînt.

în boxul profesionist, Nino a 
apărut aureolat de cununi, în 
laurii cărora se împleteau noi 
speranțe. Și el nu a dezamă
git » A transformat ringuri, din 
multe colțuri de lume, în scene 
ale unor spectacole pugilistice 
cum numai el știa să susțină ! 
A imblinzit galerii înfocate ale 
multor adversari și și-a supus, 
prin comportări strălucitoare, 
pe toți cei rare — bazați pe 
mușchi mai oțeliți — s-au în
cumetat să-i înfrunte «versu
rile» încondeiate în ring prin... 
directe, croseuri și upercuturi. 
Ca un adevărat stăpîn și ca tri
mis al tuturor, a traversat O- 
ceanul și și-a dobîndit dreptul 
de... cel mai bun, titlu 
pion mondial !

Nu știm ce venituri 
boxul 1 
noaștem 
A 
că

de cam-

i-a adus 
dar cu- 

BOX EL
lui Benvenuti, 

. _j câ PENTRU 
CÎȘTIGAT MULȚI TINERI, 

a determinat pași șovăielnici 
pretutindeni si se îndrepte 
sișuranțâ și curaj spre sâlilc 
purinjuri și sari de nisip,

sprz cele patra drepte ale ca
rența! limitat de trei rinduri de 
eoni.

Poate acesta este motivul pen
tru care i-am urmărit și îi ur- 
mărfm cu interes cariera pugi- 
.stică. motivul pentru care as
tir sintem puțm îngrijorați.

Am aflat că In ultimul timp 
Nir.o turnează un western : „Să 
trâ:ești mai btne dectt să mori", 
ritmul va avea succes, sînt con-

DIN NOU DESPRE PREGĂTIREA
PSIHOLOGICA A SPORTIVILOR
psihologica pentru joc a fost dez
echilibrată, Influențată negativ, 
iar echipierii apreciați pentru 
calmul lor quasi imperturbabil, 

aproape pentru luciditatea <le care au dat 
_ pe scena fotbalului *
ca intensitate afectogenâ, 

cu
re
de

cel 
cu 
re-

an-

dovadă în momente grele, de 
răscruce, nu au mai fost stâpini 
pe armonia forului lor interior, 
intrind în derută, tncărcîndu-se, 
unii anormal pe plan emoțional, 
alții apatizlndu-se după egalarea 
scorului etc. Majoritatea interna
ționalilor au acuzat Insomnie o 
noapte și chiar două înaintea 
partidei, copleșiți de temeri, de 
importanța jocului, invadați, lite
ralmente, de aceste ape tulburi 
revărsate peste maluri.

Ni se pare semnificativ rezul
tatul unei microanchete făcute 
de noi pe 115 amatori sportivi cu 
experiență și 16 sportivi de per
formanță in decada 6—16 noiem
brie, deci în ultimele zile dina
intea partidei, avînd ca temă : 
«Cum apreciați munca de agita
ție, de pregătire care se duce îq 
presa noastră In ajunul partidei 
cu Grecia- ? Răspunsurile, bine
înțeles, nu s-au referit la pro
bleme de tactică, de tehnică spe
cializată. Un număr de 63 dintre 
acești iubitori ai fotbalului, au 
considerat că presa, în special, 
se orientează bine imprimînd o 
atmosferă de curaj, de calm ju
cătorilor, documentînd, pe punc
te, superioritatea naționalei noas
tre în această conjunctură, fără 
a-1 subaprecia, în mod Ilegitim, 
pe adversari mai ales în condi
țiile psihologice specifice acestui 
joc final, în jurul căruia au cir
culat opinii de diverse naturi și 
loialități. 24 au afirmat că presa 
repetă prea des criteriile 
trebuie să conducă aproape 
certitudine spre calificare 
acasă, echipa noastră mal 
nică, mal valoroasă, absența 
victorii grecești asupra naționalei 
române în palmares etc.) fapt 
care ar putea să-l deconecteze 
pe unii dintre echipieri, să pro
ducă pericolul unei calmări to-

de 
de

care 
cu 

(joc 
teh- 
unor

tale, nesănătoase (emoția bine 
dozată e absolut necesară în com
petiție), să introducă o atmos
feră de quasi-certitudine ușor 
demobilizatoare. 10 intervievați au 
afirmat că articolele nu au fost 
supuse unui proces optim 
triere, de sortare, articole
genul celor amintite au alternat 
cu altele care, accentuind dispro
porționat Importanța Jocului, au 
adus In sprijin și unele afirmații 
belicoase, foarte îndrăznețe din 
tabăra adversă, sigură la rîndal 
ei de victorie. Ultimele articole 
au putut genera afecte negative, 
stări de surescitare la anumiți 
Jucători cu temperament mai la
bil. chiar dacă naționala noastră 
reprezintă un grup aproape omo
gen ca afinități sportive, interese 
centrale stabile, mergind pînă la 
cea mai dorită prezență : sudura 
perfectă sufletească. Aceiași 
subiecți cred că presa a fost mâi 
„cuminte-, mai echilibrată. mai 
înțeleaptă în prelucrarea meciului 
partidei de la Lausanne și, in 
general, in pregătirea psihologica 
a jucătorilor. în sfirșit, ultimii 18 
subiecți, cred că în pofida unei 
reale importanțe a partidei, a 
caracterului ei decisiv, s-a supra
dimensionat, mai ales, acest as
pect.

Datele recoltate de noi nu re
clamă desigur o interpretare spe
cială, laborioasă. Rezultă — deși 
numărul celor intervievați a fost 
redus, ceea ce nu permite con
cluzii de rigoare —• că undeva s-a 
făcut simțită prezența uuor fac
tori negativi, parazitari, în an
samblul pregătirii psihologice a 
jucătorilor. Acest lucru, fără a 
dramatiza situațiile, trebuie să ne 
dea de gîndit.

Noi considerăm că, dincolo de 
pregătirea tehnico-tactică, pregă
tirea psihică trebuie foarte bine 
dozată atît în sportul individual 
dar mai ales în cel de echipă.

Se spune că naționala de fotbal 
reprezintă un colectiv sportiv 
gonfotern — e meritul în primul

rînd al antrenorilor — adică cu 
aspirații și aptitudini omogene la 
care se adaugă și liantul intim 
sufletesc, viața amicală, maximum 
ce se poate cere unei formații. 
Aceasta nu înseamnă ca echipa 
nu rămîne totuși un material 
uman cu personalitate mereu in 
transformare dialectică, uneori un 
nisip mișcător care trebuie bine 
urmărit, orice pi< rdere din ve
dere ducînd la reducerea poten
țialului de cunoaștere și dirijare 
adecvată a colectivului.

Jocul cu Grecia ne-a dovedit 
că echipierii nu au știut să re
zolve problemele pregătite, atunci 
cind au devenit ei actori în sce
nă, astfel n-au reușit să creeze 
elemente frenatoare ale unor e- 
moții în revărsare. Deschiderea 
scorului, moment psihologic de 
importanță axială, nu i-a pro
pulsat pe tricolori, nu a declan
șat flacăra unei ofensive vii. de’ 
nestăvilit, în fața unui adversar 
intrat iu vertij, iar egalarea sco
rului, al doilea moment psiholo
gic a produs derută, unii jucă
tori intrind în apatie sau anxie
tate paralizantă sau in suresci
tare. o zvîcnire reușită a adver
sarilor ar fi transformat în ce
nușă toate visele, toate perspec
tivele unui orizont promițător, la 
baza căruia a stat un munte de 
trudă depusă.

Rămînem la convingerea că 
avem de învățat de pe urma gre
șelilor desigur constatate In fon
dul de pregătire psihologic^ a 
jucătorilor pentru ultimul meci 
de calificare, unde trebuia să ne 
preocupe totul pînă în cele mai 
fine detalii aproape de exhausti
vitate, anticipînd și presupunînd 
orice situație posibilă.

Viitorul ne va arăta, sintem si
guri, in (ara piramidelor mexi
cane, cît de fin și de minuțios 
trebuie oficiată această pregătire 

. sufletească, în filigran. Perfor
manța sportivă nu poate fi co
dită fără includerea valențelor 
psihice atestate tot mal ferm.

principal
un băiat drăguț, 

Șl dăruire în tot 
~ „rețeta" 

mod cert, 
eroului : 1

Eroul 
terpretat d'e 
mult taftnt , 
întreprinde. Dac 
fi asigurată, in 
altă „calitate" a 
mele lui 1 Am citit, insă, tn cro
nica recentului meci Benvenuti- 
Rodriguez, că victoria lui Nino 
s-a datorat unei singure lovituri, 
cum se întâmplă frecvent în 
majoritatea meciurilor profesio
niste. că ptnă la acest deznodăr 
mint el era conclus și avea și o 
arcadă deschisă. Nu cumva una 
din acele legi aspre, nescrise, ale 
boxului îșl impune cerințele ? Nu 
cumva ringul, acest „careu ma
gic", IȘI PRETINDE DREPTUL, 
DE A I TE DĂRUI ÎN EXCLU
SIVITATE atita vreme cit el 
Iți oferă cele mai mari satis
facții 7

N.B. (căruia coincidența ti 
poate întregi semnificația) t

...Albertino este băiat mare. 
Astăzi a împlinit 15 ani și a 
fost tare mlndru cind mama i-a 
spus pentru prima dată... Al
berto. Cind se gindește însă că 
se apropie ora la care încep 
să vină unchii și mătușile ca 
să-l felicite, să-i ofere mici ca
douri și... multe sfaturi, parcă 
— nu știu — ar vrea ața... să 
fie in altă parte !... Dar unde 7... 
Poate la cinematograful din a- 
proptere ?... Nici nu știe ce film... 
ba da. și-a amintit : rulează un 
western cu Nino Benvenuti 1 Ce 
să facă ’... Să-i spună tatălui ?.... 
„Dar. tn fond, printre musafirii 
de-acasă va fi și vărul Mario 
și aș avea ocazia să-ml Iau re
vanșa la un mlni-calclo !

...Ce fac ?... Rămln să suflu-n 
luminări ?*...

Constantin CHiRIAC

Interviul nostru luat* unui nu
măr de 18 antrenori 
țara (handbal, volei, 
chet) arată că numai 
acordă rol de primă 
taților tehnice-tactice _
obținerea performantelor ; 10 an
trenori consideră că pregătirea 
psihologică în sport are o pon
dere de peste 60% în asigurarea 
victoriilor (mai ales la sexul fe
minin) ; în sfirșit, doi antrenori 
atestă importanța calităților na
tive conjugate cu o pregătire 
tehnică și tactică. Ei prețuiesc și 
prepararea psihologică, dar de
clară sincer că în acest domeniu 
e greu de găsit cheia cea mai 
potrivită. Toți antrenorii se în
colonează la ideea că pregătirea 
sportivă trebuie să părăsească 
empirismul, să devină științifică, 
adusă la zi. In ritm cu potențialul 
de cunoaștere actual al posibili
tăților umane, pe diferite coordo
nate.

Evident, datele de mai sus re
liefează. încă o dată, valoarea une
ori hotărîtoare pe care o include 
o științifică apreci ire a calităților 
fizice, dar și a personalității fie
cărui performer în parte, cu in
terese și motivații proprii, cu 
temperament șl trăsături de ca
racter diferențiate, precum și a 
cunoașterii la fiecarg moment a 
relațiilor ce se stabilesc intre ju
cători in cadrul echipei și din
colo de aceasta, toate, amănunte 
importante pentru sculptarea 
unor trăsături pozitive in perso
nalitatea sportivilor.

Experiența jocului cu Grecia 
ne-a demonstrat că există încă 
disponibilități a privi mai larg și 
mai adine lucrurile, că trebuie să 
mulțumim adversarilor noștri de 
la 16 noiembrie, care ne-au trezit 
la realități mai bogate, lăsînd în 
cetatea fotbalului nostru un veri
tabil dar util „cal TroianM, 
fața căruia, prudența ne 
pentru viitor, a ne mări 
șl spre acele zone rămase 
nul de umbră, dacă dorim 
cejn cu succes marile 
de afirmare pe orbita fotbalului 
mondial, care stau, din acest mo
ment, înaintea noastră.

cu 
; ce va 

de 
nu-

din toată 
fotbal, bas- 
6 dintre ei 
vioară cali- 
specifice In

in 
obligă, 
atenfia 
in co
să tre- 

examene

dr. S. BLUMENFELD
Iași

CM.de
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Orice împlinire în via
ță incumbă muncă, 
pasiune, _ onestitate, 

spirit de sacrificiu. Aces
te atribute sînt caracteris
tice majorității tinerilor 
din patria noastră, tutu
ror celor care zi de zi 
își aduc din plin și fără 
menajamente contribuției la 
făurirea unei vieți fericite. 

Tineretului de astăzi îi 
sînt puse la dispoziție va
riate și eficiente posibili
tăți de a munci, Învăța și 
distra. Din păcate, însă, 
mai întîlnim pe ici, _ pe 
colo, si tineri fără nici un 
căpptîi.

Cu citeva zile în urmă, 
am avut prilejul să stau 
de vorbă cu un om al le
gii — It. col. Morun, care 
anchetează faptele repro
babile, tîlhăriile comise de 
cîteva grupuri de tineri gă- 
lățeni.

Cele cîteva nopți nedor
mite își puseseră puternic 
amprenta pe fața acestui 
ofițer, ce cu durere și re
gret îmi relata .bravuri-

le* derbedeilor pe coreii 
anchetase. Stupoarea ș: 
revolta au fost sentimen
tele pe care le-am încer
cat la auzul faptelor co
mise de tinerii și tinerele 
cu ’ . *
Nicu Belmondo zis Nicu 
Boxeru, zis Nicu Melaezu 
(cu numele adevărat N. 
Virtosu), Gică Manglău, 
Titi Grasu, Nelu Grasu, 
Ani Blonda, Nuțy Bucureș- 
teanca, Angela leșeanca, 
Frizerița, Coca Blonda.

Ei bine, de aceste figuri 
descompuse, tîlhari și pros
tituate notorii, sînt legate 
și numele a trei cOnoscuti 
fotbaliști de la Politehni
ca si Otelul Galati. TREI 
TINERI DE PE ALTE ME
LEAGURI, veniți în chip 
de salvatori ai fotbalului 
gălățean, cărora li s-a a- 
cordat încrederea, cărora 
li s-au asigurat condiții ex
celente de viață.

Care este culpa acestor 
fotbaliști ? Din probele e- 
xistente la dosar — și 
după cum au recunoscut ei 
înșiși — reiese că Ionel 
Dumbreanu și Trajan lo- 
nescu au pus apartamen
tele în care locuiau la dis
poziția indivizilor și femei
lor mai sus-amintiți. Des- 
frîul și orgiile cu elemente 
dubioase (fără participa
rea lor) erau frecvente. în 
afară de aceasta, cei doi, 
împreună cu Eugen Bucur 
(de la Politehnica) întreți
neau relații amoroase cu 
aceste femei fără căpătîi 
(una a fost .cazată* chiar 
în căminul studențesc, unde 
locuia Bucur).

Din fericire, Dumbreanu, 
lonescu și Bucur nu sînt 
implicați în actele de tîl- 
hărie (spargeri, violuri or
ganizate etc.) comise de 
cei arestați, singura lor 
culpă fiind ușurința cu 
care au acceptat compa
nia și relațiile cu niște fe
mei dubioase, decăzute 
moral. Evident, cazul dă 
naștere la niște întrebări : 
ce se întîmplă dacă In
spectoratul de miliție nu 
descoperea la timp bande
le de răufăcători ; de ce 
colectivele din care fac 
parte cei trei fotbaliști nu 
ou vegheat mai îndeaproa
pe, barînd încă din fașă 
drumul periculos al decă
derii pe care apucaseră, 
inconștienți, cei trei rătă
ciți ?

în timpul anchetei, Dum
breanu, Bucur, Tr. lonescu 
și-au dat perfect de bine 
seama de mocirla în care 
se cufundau.

Să fi fost, într-adevăr, 
sincer regretul care il în
cercau ?

„pitorești* porecle :

T. SIRIOPOL, 
coresp.

Fb ăspuns unui austra- 
Han. De luni de zile, 

jjg semnatarul acestei 
rubrici are onoarea de 

a fi citit de un cetățean tocmai 
din țara cangurilor, pe nume 

M. TREVERS. Dumnealui 
dovedește un mare iubitor 
fotbalului românesc. Ceea 
ne bucură. Cum divergența 
păreri este prima natură a 

„microbiștilor" de fotbal, nu 
ni s-a părut 
faptul că, în 
rialul nostru 
rie“, în care 
fotbaliștii-atleți, domnul Tre- 
vers ne „atacă" cu citeva 
exemple de... micro-fotbaliști 
valoroși (Cliff Jones — 1,69 m, 
Terry Dyson — 1,59 m, ambii 
foști atacanți la Tottenham 
Hotspurs). Ne permitem să-i 
amintim d-lui Trevers că va
lorile cu adevărat reprezenta
tive pentru fotbalul englez se 
numesc Jackie Charlton, La- 
bone, Bobby Charlton, Hunt, 
Hurst, Peters, Banks, Hunter, 
Newton etc. despre care ni
meni n-ar putea spune că sint 
lipsiți de o impunătoare con
diție atletică.

• ROBERT COSMOC, fos
tul și noul antrenor al Faru
lui, ne spunea deunăzi că-și 
va inaugura noul contract cu 
o serie de măsuri radicale. Pri
ma •' lăsarea „la vatră" a 
citorva „bătrîni".

Se pare, însă, că la Farul sint 
necesare reforme mai adinei 
și mat multe. De m-'lți ani 
n-am mai văzut nava fotba
listici a constănțenilor luînd 
atîta apă la bord ca în toam
na trecută.

C. 
se 
al 
ce 
de

ieșit din comun 
replică la mate- 
„selecție timpu- 
pledam pentru

Interviu cu dr. ION DRĂGAN
Pregătirea echipei naționale de 

fotbal pentru turneul final din 
Mexic constituie o problemă ce 
se cuvine abordată din diferite 
incidențe. Un campionat mondial 
(durată 3 săptămîni; jocuri ulti
mative tpațiate de l—t zile; mi
nim 3, maxim S partide) este, In 
fond, o confruntare pe plan atle
tic, tactic ți psihic. Intre cuantu
mul acestor 3 factori se di bdtd- 
lla. Ameliorarea lor, demonstra
bili intr-un interval aproximativ 
scurt, devine scopul pregătirilor 
speciale. Nivelul tehnic este sub
înțeles, dar tn planul (du nu se 
pot obține evoluții notabila tn 
ctteva luni, fără tă mal vorbim 
cd fotbaliștii maturi (prin vtretd) 
nu mai adaugă decit foarte pu
țin tn această direcție, chiar dacd 
se străduiesc îndelung.

Limitatele considerații de mai 
sus au o tradițională valabilitate 
la flecare ediție a C.M. Dar cea 
de anul viitor e particularizată : 
PESTE MENȚIUNILE FĂCUTE 
APARE COMPLEXUL ACLIMA
TIZĂRII LA DIFERENȚA DE

FUS ORAR ȘI MAI ALES LA 
CONDIȚIILE DE ALTITUDINE, 
CARACTERIZATE PRIN SCĂDE
REA PRESIUNII PARȚIALE A 
OXIGENULUI (HIPOBARISM).

Iată datele generale, OBLIGA
TORIU DE INVENTARIAT ȘI DE 
ASIMILAT ÎN CONCEPȚIA DE 
PREGĂTIRE A ECHIPEI NAȚIO
NALE.

De la ele trebuie pornit, func
ția lor de idei directoare Cind 
recunoscută pretutindeni. Au mal 
rămas circa 5 luni pină la des
chidere* campionatului mondial. 
E dificil, desigur, dar este obli
gatoriu ca TIMP DE 21 DE SAP- 
TAMÎNI TRICOLORII SA UR
MEZE UN TRASEU DE ACTIVI
TATE DIVERSA. CU REPER
CUSIUNI OPTIME ASUPRA CA
PACITĂȚII LOR ȘI A ECHIPEI. 
Structura pregătirii lor trebu'e 
atent chibzuită și fără să abor
dăm concretul ei. ne-am gindit 
să deschidem coloanele ziarului 
unor dezoateri de principiu, rea
lizate cu ajutorul unor parttc- 
panp avizați.

Intiiul nostru interlocutor este 
torul Centrului de

tov. dr. ION DRAGAN, direc- 
medicină sportivă •

Colocviul pc teme
fotbalistice

— Problema aclimatizării 
Ia condițiile Mexicului este 
din nou in actualitate. De 
astă dată pentru fotbal. Să 
ne reamintim aspectele ge- olim-

două 
mai 

și in

Jucătorii clubului Dinamc 
București se vor întoarce la 
club (mai puțin jucătorii de 
la lot) — după 24 de zile de 
concediu — pe data de 8 ia
nuarie, pentru reluarea pre
gătirilor. La 16 ianuarie di- 
namoviștii vor pleca intr-o 
stațiune de munte, (Călimâ- 

onești sau Predeal), pentru 
perioadă de 17—18 zile.

...iar Rapidul
la 5 ianuarie
După ședința de analiză din 

15 decembrie, cind s-a apre
ciat ca mulțumitoare compor
tarea din tur a echipei Ra
pid, feroviarii au luat vacanță 
pînă la 5 ianuarie 1970.

Năsturescu și Greavu au 
plecat, pentru tratament, in 
stațiunile balneare „1 Mai" 
și Herculane.

Intre 12 și 27 ianuarie 
preconizează ca

se
,______ rapidiștii să
înceapă pregătirile la Predeal.

neral valabile ale procesului 
biologic de adaptare, mentio- 
nind dacă specificitatea fot
balului este sau nu de na
tură să modifice tabloul cu
noscut după experiența 
picilor ?

— Am participat la 
dezbateri pe tema de 
sus: in biroul federal
biroul CNEFS. Am afirmat 
cu acest prilej un punct de 
vedere strict medical, susti- 
nind necesitatea unei activi
tăți de pregătire riguros ști
ințifice, pornită de la date 
obiective și dezvoltată numai 
pe criterii ferme. Noi me
dicii nu avem dreptul să ne 
lăsăm influențați de elemen
te situate in afara parame
trilor biologici, să ținem cont 
de obligația contracte, dezi
derate subiective etc. E o 
atitudine pe care mi-am a- 
propiat-o de la dr. Miron 
Georgescu, ca singura ce 
poate să ne ferească de erori. 
Am susținut că adaptarea e 
un fenomen unic, deoarece 
organismul uman are unici
tatea lui, indiferent că spor
tivii sint fotbaliști, alergători 
de fond, canciști etc. Am ob
servat insă că in biroul fe
deral și in biroul CNEFS e- 
xistă tendința să se rațione
ze despre fotbal ca despre 
ceva aparte. E o greșeală.

— Ținind cont de faptul 
că aclimatizarea e dependen
tă de reactivitatea fiecărui 
individ, precum și de obliga
tivitatea ca in aceste cinci 
luni să se realizeze o ridi-

cată capacitate de joc a fot
baliștilor șl a echipei noastre, 
dar nu manifeste in condiții 
obișnuite ci in climat de al
titudine, vă propunem să ne 
oferiți viziunea medicului 
despre cel mai corect plan 
de pregătire.

— Pe scurt, s-ar impune o 
pregătire generală temeinică, 
ca fundal al unei viitoare 
mari capacități de efort 
Apoi, o etapă de lucru la al
titudine, necesară obținerii 
unor modificări fiziologice și 
biochimice specifice, incipien
te (ulterior amplificate si 
consolidate), dar obligatorii 
mai ales pentru testarea fie
cărui om. pentru cunoașterea 
evoluției adaptării și randa
mentului. E posibil ca un ju
cător să se comporte la al
titudine cu IO*/, mai slab de- 
cît in condiții de ses. iar. un 
altul să se dovedească mai 
util, mai integrabil, decit 
concurentul de pe același 
post. O atare verificare con
duce si la alte descoperiri cu 
repercusiuni practice stabi
lind. de pildă. în ce zi după 
sosirea în Mexic, fotbalistul 
X sau Y va putea reintra in 
regimul de antrenament an
terior. Și eu și doctorul Che- 
rebețiu, care a lucrat timp 
de 4 ani în Mexic, ne-am ex
primat rezerVe asupra utili
tății proiectatului turneu. El 
va stinjeni și realizarea ace
lei obligatorii • pregătiri de 
bază (timpul afectat îmi pare 
net insuficient) și nu va re
zolva nimic din imperativele 
amintite în legătură cu adap
tarea și cunoașterea compor
tărilor individuale. Corect, 
din punct de vedere științi
fic. ar C fost ca după o pe
rioadă de susținut antrena
ment în țară, fotbaliștii noș
tri să continue pregătirile 
undeva la altitudine, într-o 
țară caldă.

— Cit de importante vi se 
par aspectele dezbătute mai 
sus pentru evoluția și com
portarea efectivă a echipei 
României in timpul turneu
lui final ?

— Am reflectat la scara 
valorii celor 16 calificate și 
la eventualele noastre pre
rogative. Cred că afirmarea 
echipei române va depinde, 
in măsură decisivă, de cuan
tumul pregătirii fizice și de 
calitatea aclimatizării. Cu 
aceste atuuri, proeminente 
dacă vor fi cultivate corect.

să depășim ad- 
bine apreciați

se observi, pla

directorul Centrului de medicina sportiva
ar fi posibil 
versari mal 
decît noi.

— Precum
nul real comunicat de tehni
cienii lotului începe cu un 
turneu în America de Sud. 
El se situează Ia distanță de 
opiniile dv. Zarurile fiind 
astfel aruncate vă rugăm să 
ne spuneți ce considerați că 
rămine de făcut in circum
stanțele oficializate ?

— Două săptămîni de an- 
trenament la munte, pentru 
preaclimatizare. înainte de 
ajungerea în Mexic (la Pia
tra Arsă sau Font Romeu) 
și minim trei săptămîni de 
acomodare în tara organiza
toare (să ne amintim de eșe
cul canotorilor la Olimpia
dă — datorat faptului că au 
ajuns în Mexic numai cu 17 
zile înainte de concurs) Re
pet. in încheiere, că afir
mațiile mele decurg strict 
din rezultatele studiilor și 
experienței realizate, la noi 
și în alte țări, cu prilejul 
pregătirilor preolimpice și că 
ele pot facilita enorm pregă
tirea fotbaliștilor în cazul 
cind vor fi cercetate. De ase
menea. in cazul nostru, ar fi 
logic să se beneficieze de ex
celenta experiență a dr. Ga
briel Cherebețiu. Din păcate 
aud că nu va fi cooptat în
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CONSTELAȚIA MEXICANA

de ia Novi sad
După cum am mal anunțat, 

Federația Iugoslavă de fotbal a 
organizat săptămîna trecută, 
La Novi Sad, un colocviu pe 
teme fotbalistice. La colocviu 
a luat parte și antrenorul 
Titus Ozon, care, la înapo
ierea în țară, ne-a făcut o 
vizită la redacție și ne-a re
latat amănunte 
stă importantă 
specialiștilor cu 
tund.

Fără să mai 
întrebare, cu 
cută, Titus Ozon a început 
discuția :

— La amabila invitație a 
Federației de specialitate din 
țara vecină, au răspuns pre
zent o serie de nume sonore 
ale lumii fotbalului. Voi a- 
minti citeva : Kaeialin — an
trenorul principal al repre
zentativei Uniunii Sovietice, 
Adnildo Chirol — secund la 
clubul Botafogo — Brazilia, 
Metin (Turcia). Polihroniu — 
secundul lui Bobek (Olimpia- 
kos — Grecia) — fiind con
ducătorul unei delegații de 
8 antrenori greci.

Țara gazdă a fost repre
zentată de un grup numeros 
de specialiști, unii veniți din

despre acea- 
întîlnire a 

balonul ro-

aștepte vreo 
verva-i cunos-

— Nici vorbă de așa ceva. 
M-a Impresionat, in special 
faptul că majoritatea antre
norilor sînt 
foști jucători, 
goslavia, cît 
țări. In tot 
bucurat de o 
ție din partea organizatori
lor. Personal, sînt satisfăcut 
pentru că am avut prilejul 
să mă reintilnesc cu foști 
adversari de pe dreptunghiul 
gazonat, care astăzi sînt an
trenori, ca de exemplu Mi
tici, Boșkov, Metin, Polihro
niu și Petakovici. Cu ei am 
petrecut multe ore, făcînd, 
astfel, un util schimb de ex
periență. De asemenea, am 
aflat unele noutăți în ceea ce 
privește metodele de pregă
tire a jucătorilor și, în același 
timp, mi-au fost confirmate 
unele păreri ce le aveam des
pre pregătirea, selecția și alcă
tuirea unei echipe.

înainte de a încheia discuția 
despre colocviul de la Novi 
Sad, Titus Ozon a ținut să a- 
dauge :

— Intr-o discuție avută cu 
Mitici, i-am propus să fie or
ganizată o dublă intilnire, ,în 
primăvară, la București și la 
Belgrad, între „veteranii" in
ternaționali români și iugo
slavi. Dar la perfectarea .aces
tor partide avem nevoie și- de 
asentimentul Federației româ
ne de fotbal...

— Sperăm că-1 veți obține, 
cît mai curînd...

P. VINTILA

provenițl din 
atît cel din Iu
ți din celelalte 
timpul ne-am 
deosebită aten-

PROIECTELE 
STEAGULUI ROȘU

se afla in 
jucători, an-

.statul major*4 al pregătiri
lor decit mult mai tîrziu și 
atunci cu titlul bizar și neme
dical de .specialist in pro
bleme 
in sens

mexicane'*, probabil 
de om cu relații.

Remus BOGDAN'

12. PERU: Urmașii incașilor
sini adepfii jocului ofensiv
• didi _ făurarul 

SUCCESULUI PERUVIAN 
© „STELELE" ECHIPEI : 
LEON, SOTIL Șl BYLON 
• SPIRITUL DE ECHIPA Șl 
CONDIȚIA FIZICA — O- 
BIECTIVE PRINCIPALE IN 
PREGĂTIRILE PENTRU 
MEXIC

Printre marile surprize ale 
preliminariilor campionatului 
mondial se numără, fără în
doială. calificarea reprezenta
tivei statului Peru, în dauna 
celei ce eră numită „favorita 
nr. 1“ a grupei respective — 
Argentina.

Principalul merit în succe
sul echipei peruviene revine 
antrenorului acesteia, Waldir 
Pereira, cunoscut în lumea 
soccerului sub numele de Didi.

Cu cîțiva ani în urmă, fos
tul mare jucător brazilian 
(dublu campion mondial) a 
plecat în Peru, unde a antre
nat pe Sporting Cristal din 
Lima cu care a și cucerit tit
lul de campioană națională. 
Venit, anul trecut, la cîrma

© Și încă una tot constăn- 
țeană. Auzim pe diverse căi — 
scrisori, telefoane etc. — des
pre un șir neîntrerupt de is
prăvi (din afara fotbalului, de 
profil „cetățenesc") ale talen
tatului jucător MIRCEA SASU. 
Nu este treaba noastră să ne 
amestecăm în viața particu
lară a fotbaliștilor, dar une
ori se intîmplă să se amestece, 
cu multă... indiscreție, ba mi-

INDISCREȚII
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

liția, ba procuratura, l-am a- 
minți lui Sasu cele citeva tris
te exemple ale unor fotbaliști 
cel puțin la fel de valoroși ca 
și el și care vor face tușă (și 
nu numai fotbalistică...) dato
rită nerespectării normelor de 
viață în afara stadioanelor. 
Mai gindește-te la viată 
Sasule !

Gindește-te bine ! Azi. Mîine 
poate fi prea tîrziu.

• O veste bună pentru 
„imperiul giuleștean". RĂDU- 
CANU, simpaticul portar al 
Rapidului și al naționalei, este 
de trei săptămîni tatăl unui 
superb băiețaș, pe nume Cătă
lin. Unii spun că-t seamănă 
lui, alții că-i seamănă marnei. 
Oricum, după lungimea neo
bișnuită la numai 21 de zile a 
moștenitorului, nu există nici 
o îndoială că măcar în privința 
gabaritului fiul aduce cu pă
rintele.

• GIGI TĂTARU, un pur

Aripa stingă a peruvienilor, Ramirez (in alb) a pecetluit soarta argentinienilor mareînd 
golul victoriei (2—1) In prima manșă a intilnîrilor

echipei in turneul final din 
Mexic.

Meciul-cheie, care a asigu
rat calificarea selecționatei 
țări incașilor, a fost cel cu 
Argentina, la Buenos Aires, 
in care peruvienii au reușit 
să obțină un rezultat de ega
litate. După părerea lui Didi. 
argentinienii au făcut marea 
greșeală de a socoti meciul 
cîștigat dinainte, fără să țină 
seama de faptul că fotbalul 
progresează peste tot și că nu
mai cu renumele nu poți ob
ține calificarea. Partida a fost 
de un nivel mediocru, cu mul
te greșeli tehnice și durități. 
Dar preliminariile au și intrat 
în domeniul trecutului, așa 
îneît atenția tuturor factorilor 
de răspundere din fotbalul 
Peruvian, cu Didi în frunte, 
se îndreaptă spre adevărata 
încercare : C.M. din 1970.

„Echipa mea — spune Didi 
— are un obiectiv maximal și 
un obiectiv minimal. în cel 
mai bun caz. Peru va reuși 
să ocupe un loc in rindul me- 
daliaților, iar in cel mai nefe
ricit caz, ne vom califica în 
sferturi de finală!”
afirmație îndrăzneață pe 
Didi se va strădui 
firme.

Lotul cu care 
ca la „asaltul" 
este următorul :
Zegarra, Gonzales. Campos, 
Chumpitaz. La Torre, La 
Fuente, Challe, Perico Leon, 
Cruzado, Bylon, Mifflinf. 
Cubillas, Gallardo, Rami
rez, Rusco, Soții, Cazarctto 
și Del Castillo.

Cea mai mare parte din se- 
lecționabili provin din clubu
rile Sporting Cristal-Lima, U- 
niversitario și Defensor. Pro
tagoniștii necontestați ai echi
pei sînt Perico Leon, un ju
cător cu un excepțional spirit 
colectiv, foarte tehnic și ra
pid, Soții, un „Kopa“ Peruvian 
și Bylon, supranumit „Gar- 
rincha”, posesorul unui drib
ling fenomenal.

Fotbaliști de bună clasă in
ternațională sînt și Cubillas, 
Chumpitaz, La Torre. Rami
rez, Challe și Cazarctto.

Problema principală urmă-

„naționalei** peruviene, Didi a 
reușit să alcătuiască un an
samblu foarte omogen și pu
ternic cu toată penuria de 
„stele" de prima mărime. Ur
marea ? Acea noapte de eu
forie cînd mii de „hinchas" 
(suporteri) au defilat strigînd 
„Arriba Peru !” pe străzile Li- 
mei pentru a sărbători împli
nirea marelui vis : prezența

produs stelist in care mulți 
văd o viitoare stea a fotbalu
lui românesc, ne spunea zilele 
trecute despre una din marile 
suferințe ale echipei sale. Ex
tremele.

„Avem, dar parcă nu avem 
extreme. Cind nea Piu (n. a. 
— Crăiniceanu) este acciden
tat (n. a. — Și este din păcate 
adeseori), Voinea și cu mine, 
vîrfurile centrale, trebuie să 
facem tot. Să acroșăm, să ne 
luăm mingea, să străbatem cu 
ea cîte o jumătate de teren, 
să pasăm, să ne centrăm... tot 
nouă și să marcăm și goluri. 
Vă rog să recunoașteți că e 
mult și e greu. Dumitrache be
neficiază de serviciul excelent 
al unor extreme de recunos
cută valoare, ca Pîrcălab sau 
Lucescu, care-i pun mingea 
pe... nas. Cum să nu marcheze 
o grămadă de goluri !“

Perfect de acord cu Gigi 
Tătaru. Extremele de la Steaua 
(cu excepția fragilului Crăini
ceanu) sînt un fel de elemente 
decorative pe care echipa le 
poartă pe teren așa cum poar
tă unii monoclu cu lănțișor 
sau floare la butonieră. Ches
tie de gust...

® Dan, după apariția mate
rialului despre Pîrcălab inti
tulat „Nu sînt o stea apusă I"

— Care-i adevărul, domnu
le ? E de bine, sau de rău cu 
prietenul meu Ion ?

— Intreabă-l pe el, Dane. 
Noi toți — și publicul fotba
lului, și gazetarii — vrem să 
fie de bine. Ultimul răspuns, 
însă il dă tot el. Cu fapta.

Este o 
care 
con-s-o

ple-

i

Mariu* POPESCU

cu favoritii grupei
rită de Didi este formarea 
unui ansamblu omogen, CU 
L X PRONUNȚAT JOC CO
LECTIV, care să execute la 
unison aceeași partitură.

In general, în Peru, jucă
torii sint atît de îndrăgostiți 
de minge, îneît se despart cu 
mare greutate de ea, ceea ce 
face ca jocul colectiv să aibă 
mult de suferit Este foarte

GRUPA a X-A:
Bolivia — Argentina 3—1 
Peru — Argentina 1—0 
Bolivia — Peru 2—1
Peru — Bolivia 3—0 
Argentina — Bolivia 1—0 
Argentina — Peru 2—2

CLASAMENT
1 
0
1

1. Peru
2. Bolivia
3. Argentina

adevărat că

se va
Mexicului

Rubinos,

4 2
4 2
4 1

străinătate de la cluburile 
unde activează. In fruntea 
grupului s-au găsit antreno
rul federal R. Mitici, M. Mi- 
lanici — director 
Partizan Belgrad
— director tehnic la Vojvo- 
dina Novi Sad.

— Ce probleme au fost 
dezbătute ?

In cele trei zile, cît a durat 
colocviul, au fost discutate 
mai multe teme, deosebit de 
importante, pe baza unor re
ferate expuse de specialiști 
iugoslavi. Iată referatele pre
zentate : „Instruirea copiilor 
și juniorilor ; selecția, metode 
și mijloace**- (de NE Milanici). 
„Influența pregătirii asupra 
formei jucătorului într-un se
zon" (M. Gavrijelici), „Psi- 
hetogia fotbalistică profesio
nală in faza de pregătire și 
selecționare a echipei” (prof. 
N. Sabiencelo). In ultima zi, 
D. Nencovici (adjunctul lui 
Mitici) a expus, într-o 
lecția „Folosirea sălii in 
de iarnă".

— Deci, n-a fost o 
plă plimbare...

tehnic la
și Boșkov

sală.
timp

sim-

Și Steagul roșu 
vacanță. Cu toții — . 
trenori, medic — au luat vacan
tă pentru perioada 14.XII-5.I.1970, 
dar, mai mult ca sigur, cu toții 
se gindesc, încă de pe acum, la 
reluarea antrenamentelor și a 
pregătirii pentru retur. în peri
oada 15—29 ianuarie, Steagul roșu 
își va muta „cartierul general" 
la Poiana Brașov, unde, timp de 
2 săptămîni, stegarii se vor pre
găti in condiții de „altitudine" I

Există, deocamdată în stadiu de 
proiect, o variantă cu efectuarea 
unui turneu in străinătate (pro
babil in Grecia și Turcia), dar 
deocamdată, ni se spune, nu este 
nimic perfectat.

CONDIȚII OPTIME
DE PREGĂTIRE
LA F. C. ARGEȘ

La o săptămînă după în
cheierea turului campionatului, 
jucătorii de Ia F. C. Argeș au 
luat o binemeritată vacanță pe 
perioada 14 decembrie — 8
ianuarie 1970. O parte dintre 
fotbaliștii de la F.C. Argeș au 
plecat la băi pentru o mai 
bună reîacere și pentru tra
tamentul unor leziuni 
vechi, majoritatea lotului 
ind.Vîtisă, în coneediu, .. 
PregătirUe - vor începe (ca da 
altfel la toate echipele di- 

‘ . î L--- s con-
medical. după care, se 

că pregătirea propriu- 
va efectua în intre- 

la Pitești, unde ni se 
există acum excelente 

pentru aceasta. i

mal 
fi- 

,acasă".

vizionare) cu un riguros 
trol 
pare, 
zisă 
gime 
spune, 
condiții

se

ANUNȚ
Consiliul municipal pentru educație fizică 

București anunță că prin comisia de aviație 
organizează cursurile de formare a sportivilor 
șutisni, zbor fără motor și cu motor.

înscrierile și alte informații se primesc în strada Bi
serica Amzei nr. 6 — telefon 16.77 13 — pînă Ia data 
de 15.1.1970.

Totodată sint convocați sportivi antrenamentiști și d« 
performanță vineri 9 ianuarie 1970. orele 18 00, la sediul 
Consiliului municipal pentru educație fizică și sport 
București.

și sport 
sportivă 
la para

1 7—3
2 5—6
3 4—6

peruvienii posedă 
o tehnică de finețea unui fili
gran dar Didi va trebui să le 
insufle un mai mare respect 
față 
pei.

O 
tuie 
toi la 
încă deficitari. Rezolvarea cu 
succes a acestor sarcini ar fa
ce din Peru un adversar re
dutabil pentru oricare din 
pretendentele la titlul mon
dial.

In încheiere, citeva cuvin
te despre planul de pregătire 
preconizat de Didi.

Lotul va fi chemat în 
cantonament pe ziua de 8 
ianuarie mai întîi în orașul 
Ica, iar apoi, la Arequina. 
Din 15 în 15 zile, fotba
liștii vor primi permisiunea 
să-și vadă familiile. In pe
rioada martie-aprilie este 
prevăzut un turneu în Eu
ropa, cu scopul de a aco
moda reprezentativa cu jo
cul echipelor europene.

Peru vrea să se prezinte cît 
mai bine la „Mundial". Iată 
de ce Didi, supranumit „El 
hombre quieto" („omul liniș
tit"), este acum, mai degra
bă... neliniștit sau, în orice 
caz, extrem de ocupat.

de jocul in slujba echi-

altă problemă o consti- 
condiția fizică, un capi- 

care peruvienii sîpt



După turneul handbaliștilor români

UNITATEA MORALA $1 FORȚA DE LUPTA, 
DOUĂ ARME CE NE AL ASIGURAT SUCCESUL

Expediția — fără nici o exa
gerare : fulger a handba
liștilor români prin Elveția, 
R.D.G. și Cehoslovacia 
cheiat, așa după cum 
cu rezultate pozitive.

Nu intenționăm să 
mințim, deși ne-ar face plă
cere. Totuși, este dc reținut 
un fapt și anume acela că 
REPREZENTATIVA MASCU
LINĂ DE HANDBAL A TĂ
RII S-A REÎNTORS NEÎN
VINSĂ, cu toate. că, în 3 din 
cele 5 partide ale turneului a 
avut în față echipe ce figu
rează constant și de mulți ani 
în elita handbalului masculin 
mondial. în acest sens, statis
tica arată indubitabil că la 
sosirea lor în Gara de Nord, 
după o altă călătorie obosi
toare de 39 de ore (din feri
cire nu-i mai aștepta nici un 
meci, ci, dimpotrivă, o odihnă 
binemeritată în mijlocul fa
miliilor) jucătorii români au 
încheiat unul din cele mai 
fructuoase turnee ale lor.

Ne-am propus, însă, să vor
bim mai puțin despre rezul
tate și mai mult despre oa
meni — despre cei ce au știut 
în condiții deloc prielnice, să 
apere prestigiul handbalului 
românesc, să arate că selec
ționata țării va fi capabilă să 
atace cu succes, în Franța, 
peste două luni, titlul mondial 
pierdut in Suedia, la Wăstc- 
ras, 1967.

Ce ne îndreptățește să 
cern această afirmație ?

în orice caz, nu numai 
zultatele. Pentru că, dincolo 
de Cifrele consemnate în foi
le de arbitraj ne-au rămas în 
amintire sau scrise pe carne
tul de notițe te atitudini și 
momente impresionante, din 
cele 14 zile trăite alături de 
handbaliștii români — eloc
vente în ceea ce privește ca
pacitatea de luptă a echipei 
noastre. în intervalul de timp 
care a mai rămas pînă la tur
neul final din Franța, va tre
bui, însă, să se muncească in
tens, cu ardoare, cu un grad 
rle conștiinciozitate individu
ală ridicat cel puțin cu un 
ipotetic centimetru peste ba
riera asprelor cerințe ale unui 
campionat al lumii.

Dar să revenim la acele lu
cruri ce ies din tiparul obiș
nuit al cronicilor șl comenta-

s-a in
se știe,

le rea-

fa-

re-

riilor, la gesturile, — unele 
neînsemnate la prima vedere 
— pline de semnificații, grăi
toare în privința sudurii mo
rale a acestei formații.

De pildă, plecați din Bucu
rești pe o vreme de toamnă 
tîrzie și generoasă, am întîl- 
nit la primul popas, aeropor
tul Kloten de lîngă Zurich, o 
iarnă aspră ce s-a arătat ne
iertătoare cu delegația noas
tră, înfingînd ghimpele gripei 
în rîndurile jucătorilor. I-am 
văzut arși de febră prin tre
nuri și gări, suferind și supor- 
tînd stoic boala în condițiile 
unei deplasări în care petre
ceau cel mult două nopți în 
același hotel. Cu toate acestea 
cînd 
inte 
este 
nici 
mult. Era necesar să se ple
deze insistent pe lingă unii 
jucători, pentru ca să accepte 
scoaterea din formație. Este 
drept că și medicul lotului, 
dr. Gh. Mănescu, a făcut efor
turi deosebite, reușind să pună 
rapid pe picioare pe cei bol
navi, să-i ferească pe ceilalți 
de contaminare, să mențină, 
în general, potențialul fizic, 
măcinat de febră și de obo
seala deplasărilor.

Am văzut pe căpitanul 
echipei, Cornel Oțelea, și pe 
excelentul realizator Gheor- 
ghe Gruia, stînd cu rîndul pe 
culoarele vagonului de dormit 
și lăsînd patul lor lui Titus 
Moldovan, bolnav. Am asis
tat, nu o dată, la gestul prie
tenesc de a căra bagajul ce
lui slăbit de 
oferi un loc 
și frig celui 
bine. Gesturi 
ne. Se poate. Totuși, gesturi 
care impresionează plăcut 
atunci cînd le înregistrezi 
îrecvent intr-o delegație de 
sportivi, în care fiecare are 
personalitatea lui, o valoare 
bine determinată pe plan in
ternațional, afinități și prie
tenii proprii.

Și i-am mai văzut —• mai 
bine zis — i-am auzit — pe 
jucători, ca o mărturie a op
timismului tonic al acestei 
echipe, cîntînd cu fiecare pri
lej oferit — în cabine sau în 
autobuzul ce-i transporta de 
la un meci la altul. Se cînta 
cu plăcere, cu voie bună. Nu

antrenorii întrebau îna- 
de fiecare meci : cine nu 
apt de efort, nu se primea 
un răspuns ! Ba, mai

exista crispare, nu apărea 
„crampa psihologică* dinain
tea dificilelor confruntări ce-i 
așteptau. în schimb se făcea 
simțită în sufletul fiecăruia o 
dîrzenie, o hotărîre nestrămu
tată de a da totul pentru vic
torie.

în sfîrșit, un gest, dacă pu
tem spune așa, din afara că
lătoriei. Un gest survenit du
pă întoarcerea la București, 
ca un semnificativ. „po*t-serip- 
tum". Dintr-o eroare, firește 
cu totul întâmplătoare, în 
presă a apărut că în acele 30 
de secunde finale din ulti
mul meci de la Ostrava, cînd 
echipa noastră avea mingea 
și conducea cu 15—14, s-a ra
tat ocazia victoriei printr-o 
greșeală a lui Gațu. Este ine
xact. Noi nici în cronica me
ciului, contaminați de colegia
litatea și prietenia din sinul 
echipei nu am precizat cine a 
fost cel care a greșit. Nu o 
vom face nici acum. Și juste
țea modului cum am procedat 
și procedăm ne-a fost pe de
plin confirmată chiar de 
Cristian Gațu, care, imediat 
după sosire, ne-a vizitat la re
dacție declarind : „Nu sint 
supărat că apasă asupra mea 
această greșeală. Ceva ce de
ranjează este că deși in acest 
meci s-au făcut alte greșeli se 
lasă impresia că totul a de
pins de această ultimă minge. 
Vreau 
dintre 
atunci, 
motiv
reproș, nimeni dintre noi n-a 
judecat rezultatul de egalitate 
din ultima partidă doar prin 
această prismă. Firește că este 
bine să risipim cit mai puține 
mingi. Dar nici nu se noate 
tăia capul cuiva pentru că ne- 
avind altă soluție, a tras la 
poartă..." Ce-ar mai putea 
adăuga la aceste cuvinte ?

Călin ANTONESCU

să declar că oricare 
noi am fi putut rata 
Tocmai pentru acest 

nimeni n-a făcut nici un

boală sau de a 
ferit de curent 

ce nu se simțea 
firești, veți spu-

•DEI INTERESANTE
DUPĂ CONSTITUIREA „COMITETULUI BALCANIC DE BOX"

O ÎNTlLNIRE
BALCANI EUROPA?

„LE FIGARO“ — „MILANO
NU MAI ESTE CAPITALA

FOTBALULUI»

După cum se știe, de curînd 
a avut loc la București ședința 
de constituire a Comitetului 
balcanic de box. Cu acest pri
lej. am solicitat părerile pre
ședinților federațiilor de spe
cialitate din Bulgaria, Iugosla
via și Turcia asupra stadiului 
dezvoltării „nobilei arte’ in 
țările respective Iată, pe scurt, 

opiniile interlocutorilor noștri
LIUBOMIR DRAKULOVICI 

(Iugoslavia) : „Sint mulțumi: 
de faptul că a luat ființă Co
mitetul balcanic de box. 
deoarece am convingerea că el 
va CONTRIBUI LA INTENSI
FICAREA CONTACTELOR 
ÎNTRE PUGILIȘTII TARI
LOR NOASTRE

Dacă vom ști să ne susținem 
interesele și în comisiile 
A.I.BA..-eL atunci vom ridica 
tot mai mult prestigiul aces
tui sport, atit de popular in 
Balcani. Boxul din țările noa
stre reprezintă indiscutabil o 
forță pe pian european și toc
mai pentru aceasta va trebui 
să facem totul, pentru ea nici 
o hotărîre a comisiilor din ca
drul A.I.B.A. sa nu fie luată 
fără consultarea Comitetului 
balcanic de box.

în altă ordine de idei, fi
nind seama de valoarea pu- 
giliștilor români si bulgari in 
special. CONSIDER CÂ O 
SELECȚIONATA A BALCA
NILOR AR PUTEA FACE 
FAȚA ORICĂREI REPRE
ZENTATIVE DIN LUME. Și 
eu sint primul care să sus
țină ideea unei astfel de în
tâlniri.

GHEORGHI KOLEV (Bulga
ria) : „Că boxul în această 
zonă a Europei reprezintă o 
forță, nu mai e un secret pen
tru nimeni. De aceea, este 
normal ca reprezentanții ță
rilor balcanice să aibă „am
basadori toate comisiile

A.IB A De altfel, consider că 
esie timpul să luptăm pentru 
lărgirea componenței Birou
lui European. ca ți a Comi
tetului Executiv AIBA Cit 
privește activitatea pugilis- 
tică d.n țările noastre, consi
der necesară intensificarea 
întâlnirilor dintre reprezen
tativele țărilor balcanice*.

SEFIK TET1J (Turcia) : 
„Mă bucur din inimă câ am 
participa: la constituirea pri
mului Comitet balcanic de 
box De acum, noi trebuie să 
ne facem auziți mai serios 
de conducerea A_IBA. pen
tru că valoarea tinerilor noș
tri boxeri in arena europeană 
o impune. Este ilogic, ca țări 
care vin la campionate con
tinentale cn un boxer să aibă 
reprezentanți in conducerea 
A.IB.A. IAR NOI SA 
AVEM. Astfel. Turcia 
numai că nu are nici u: 
prezentat in Comitetul 
ropean. dar pînă de curînd 
nici n-a știut de existența 
lui. Susținindu-ne interesele 
in A.I.B-A„ cred că vom aju
ta mai bine dezvoltarea bo
xului atât in Turcia cit și in 
Balcani, in general*. Consi
der că IDEEA UNEI ÎNTÎL- 
NTRI ÎNTRE O SELECȚIO
NATĂ A BALCANILOR ȘI 
UNA A EUROPEI NU AR 
FI LIPSITA DE INTERES

Feve- 
a în- 
Ea a 
a re-
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Romeo CALARAȘANU

!N IANUARIE 1970
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antrenamente- 
nici o întîr-

doua zi avio- 
capitala

dra cu toată echipa, ca să 
începem imediat antrenamen
tele pe gazon...

„Cum vreți să cîștigați alt
fel finala inter-zone ?“ aud 
în receptor vocea iritată a 
lui Hopman.

„Să cîștigăm încerc
să-mi revin din perplexitate.

„Da, să cîștigați! înțelege 
omule... — continuă australia
nul. Sînt sigur că puteți cîș- 
tiga, am calculat totul 1 Nu 
mai lungim vorba. Te aștept 
mîine dimineața, cu Năstase. 
la Queen’s Club Londra și în
cepem imediat 
le. Nu admit 
ziere !...".

Pe scurt, a
nul ne depunea în 
Angliei. în aceeași zi, făceam 
cunoștință cu draconicele re- 

' guli de antrenament austra
lian. De ce toate acestea ? 
Foarte simplu — fiindcă nu 
numai lui Harry Hopman îi 
place tenisul. Și nouă...

Avea să-mi explice mai târ
ziu : „De 22 de ori am fost 
în Challange-round cu echipa 
Australiei. Acum nu mai am 
echipă, dar vreau să fiu in 
Challange-round cu voi. Pen
tru aceasta, e nevoie să ba
teți Anglia la ea acasă. O să 
ne dăm silința

Da, ceea ce 
cu cîteva ore 
utopie prindea 
realitate, în fața fileulul ma- 
ron de la Queen’s Club, pe 
iarba lucioasă unde învățam

împreună...". 
mi se părea 
înainte pură 
contururi de

PĂRÎICIPĂ h u\ măre
IURWU hHRORASt
intre 13-18 ianuarie la Varșo

via va avea loc un mare tur
neu internațional de baschet, 
la care au fost invitate se
lecționatele orașelor Moscova, 
Londra, București, Tallin, Bu- 
dapasta, Amsterdam ți Bru
xelles.

TURNEUL
FEMiNIN DE ȘAH

zborul cel mal rapid al min
gii de tenis.

★
încă îndoieli. Nu în 
noastre de voință, 
eram deciși să le 
total în luptă, dar

Aveam 
resursele 
pe care 
aruncăm 
asupra celor tehnice, de joc. 
Nici Cox (deși mă învinsese 
recent), nici Stilwell, nici 
Curtis, nu mi se păreau re
dutabili ca adversari. Dar ju
cau acasă, pe gazonul lor, a- 
colo unde noi eram doar rari 
vizitatori. Vom putea trece 
de acest imens handicap ? 
Iată, acest om venit de la 
antipozi, pe care abia îl cu
noșteam, căuta să ne facă să 
credem într-un singur cu- 
vînt : da !

Am fost toată viata un au
todidact în sport. Firește, nu 
vreau să uit atîtea lecții de 
tenis, competente și prețioa
se, primite de la primii mei 
antrenori — Ion Racoviță și 
Roman Turușanco la Brașov, 
Marin Bădin la București — 
care au căutat să mă învețe 
cum se lovește corect o min
ge cu racheta. Lor le păs
trez recunoștință, deși în in
tențiile lor, mai curînd, pot 
spune că ei n-au reușit cu 
mine mare lucru... Nu sînt 
un „stilist* în tenis, mai e- 
xact mi-am format 
la început un stil 
Ce este incorect în 
mai poate corecta, 
face. Ce este bun, 
valorific la maximum.

Iată d« ce, ea să fiu sin
cer, nu prea îmi place să 
fiu condus la antrenamente.

încă de 
propriu, 

el nu se 
orice aș 
caut să

Amatorii de autografe au și ei cota lor asigurată.

Mă ajut singur. Ou Hopman, 
la început, nu a fost altfel. 
Dar făceam eforturi mari de 
acomodare cu noua situație, 
știind că omul care mă diri
ja în pregătire este unul din 
cei mai mari specialiști din 
lume. Iar coechipierii mei 
înțeleseseră și e> același lu
cru.

De fapt, antrenamentele cu 
„H. H.“ decurgeau în chip a- 
proape straniu, foarte neor- 
todox. Jucam ore întregi pe 
o singură jumătate de teren, 
lovind mingea într-o singură 
direcție. De ce ? Fiindcă Cox 
este stîngaci și trebuia să 
joc mereu pe revers-ul lui. 
Mărmureanu și Dron. eter
nii noștri sparing-parteneri. 
au înțeles și ei acest lucru 
și — cu multă dăruire — 
s-au sacrificat 
roL Ne-au fost 
imens.

pentru acest 
de un ajutor

DE LA MOSCOVA
25 (Agerpres).

Ilie Năstase, in meciul decisiv al finalei inter-zone.

★
Nu vreau să 

mult aceste descrieri. Săptă- 
mîna care a precedat intra
rea noastră în arenă a fost 6 
săptămină grea, de ore multe 
și anevoioase petrecute în 
fața fileulul. Dar ele au ro
dit din plin. Am pășit pe te
ren, în fața lui Mark Cox, 
ca să fac cel mai bun meci 
pe gazon pe care l-am jucat 
vreodată. învățasem bina lec
ția... în tot medul, nu i-am 
dat pe forehand dedt vreo 
3—4 mingi. L-ara adu» la e- 
xasperare. Rezultatul: 
8—4, 8—3. Net !

Am deschis scorul, dar en
glezii aveau să egaleze prin 

” care a profitat din 
nervozitatea lui Iile, 
încrederea gazdelor 
să se clatine și noi 

eram priviți drept 
sigure"

întind prea

6" ■ 4,

Stilwell, 
plin de 
Totuși, 
începea 
nu mai 
„victimele sigure" dinainte. 
Dovadă, ca să-și asigure șan
sele în dublu. Baxter, căpita
nul echipei Angliei, îl scoate 
din formație pe tînărul Pe
ter Curtis (care fusese totuși 
cel mai bun jucător în fața 
sud-africanilor Hewitt — 
McMillan) pentru a-1 alătura 
lui Cox pe Stilwell, omul cel 
mai în formă 
Era un prim 
noi și „H. H.“ 
tisfăcut: „Dacă 
crifică dublul, 
se teme... C- ___  „„ ___ ,
înseamnă că e de bătut...".

„Magul* a avut dreptate. 
Ne-am jucat cartea cu toată 
încrederea, ca o mare echipă 
de dublu și Iile era de nere
cunoscut după partida slabă 
din ajun. în fața tribunelor 
de la Wimbledon, acolo unde 
nu fusesem primiți capi de 
serie cu două luni mal îna
inte, eram acum victorioși îm-

al insularilor, 
succes pentru 
ne șoptea sa- 
Anglia nu sa- 
tnseamnă că 

Și dacă se teme,

potriva celor mai bune ra
chete englezești. Satisfacție... 
Dar pînă la victorie, mai era 
drum lung.

★
A treia zi, n-am mai jucat 

atît de bine cu StilwelL Eram 
poate șt 
șeam să 
necesară 
mingea.
acest Stilwell juca minunat 
pe gazon. Am pierdut, scorul 
s-a egalat Decizia trebuia 
să vină în ultimul meci de 
simplu: Ilie Năstase contra 
Mark Cox

Să spun că în tribune spi
ritele se calmaseră. în sen
sul că toți englezii credeau 
că istoria din meciul cu Bra
zilia se va repeta. N-a fost 
însă așa. E drept, așa cum a 
început meciul, speranțele 
noastre păreau să se spulbe
re. A fost de ajuns un break 
al englezului în setul întâi, 
pentru ca Năstase să piardă 
cu 3—6. Nu știam ce să mai 
spun. îi zic lui Ilie că joacă 
bine, să nu se lase... Dar în 
inima mea înghețase ceva. 
Și totuși iată-1 pe Năstase 
jucînd extraordinar setul doi. 
Lupta formidabil, îi mergeau 
și loviturile, parcă renăscuse 
din cenușă. A cîștlgat un set, 
încă unul... Emoția mă co
pleșea. în setul patru, care 
avea să fie șl ultimul, n-am 
mal avut răbdare. La fiecare 
5 minute mă sculam de pe 
scaun șl plecam, incapabil să 
mai suport zborul mingii. 
Eram ca un puști care se e- 
moționează ușor, parcă nu 
mai aveam anii de tenis a- 
dunați în toată ființa mea.

Cînd Năstase a făcut ulti
mul break, am fost sigur că 
nu mai putem pierde. Și 
dacă pierdeam, ar fi fost 
complet nedrept. Jucasem 
mult mai bine decît engle
zii. Iile avea 1 ghem avantaj 
și serviciul. Atunci am ple
cat la vestiar, ca să nu mai 
văd jocul. Dar am venit îna
poi. Mă chemau aplauzele și 
acum nu mai știam cui Ti 
erau adresate: lui Cox care 
refăcea handicapul ? sau lui 
Ilie pe care publicul — foar
te fair — îl recunoștea ca 
mai bun ? Cu un as impara- 
bil, Năstase face 40—15, două 
mecibaluri. Acum știam că 
sîntem deja la Cleveland, în 
marea finală. Și de departe 
îl aud pe Iliuță strigînd, îl 
văd sărind peste fileu de 
bucurie. I-am promis înainte, 
că-1 voi purta în spinare pînă 
la vestiar, dacă învinge pe 
Cox. Și m-am ținut de cu- 
vînt

Cîștigasem 1
(Va urma)

obosit, nu mai reu- 
iau poziția joasă, 

pentru a lovi bine 
Adevărul e și că

MOSCOVA.
— Turneul feminin de șah de 
la Moscova a continua* cu 
disputarea partidelor Întrerup
te : Gheorghieva—Titarenko
1—41 ; Eelavenet—Konopleva 
renii zi : Bikova—Veroezi 1—0 ; 
Ostrovskaia—Letnariko remiză; 
Lemaeiko—Bikova 1—0 $ Ba
umstarek—Titarenko. interrup
ts pentru a doua oară. în cla
sament conduc Medianikova si 
Konopleva ea rite 6* • p fie
care.
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SERIAL
Al ICĂRIEOR ZĂPEZII-

SENONER
ȘI MALKNECHT - 

PROFESIONIȘTI ?
Campionul mondial la sla

lom special în 1966 (Portillo, 
Chile), italianul Carlo Seno- 
ner și compatriotul său Ivo 
Malknecht, și-au anunțat in
tenția de a participa la cam
pionatele schiorilor profesio
niști ce vor avea loc la 20 
ianuarie într-o stațiune fran
ceză.

Zeii pleacă în altă parte. 
Milano nu mai este capi

tala fotbalului italian ți eu
ropean. Inter șl A. C. Milan 
trăiesc momentele cele mai 
sumbre din istoria lor. Echi
pele care au riști gat de patru 
ori „Cupa campionilor euro
peni* și de trei ori „Cupa 
intercontinentală* bat pasul 
pe Ioc și își dezamăgesc su
porterii. La ora actuală, Ca
gliari este aceea care „zboară", 
iar reflectoarele actualității 
sint îndreptate asupra Fio- 

; rentineî.
După eliminarea din „Cupa 

campionilor europeni* la 
Rotterdam. în fața lui 
noord. A. C. Milan nu 
reiat să se scufunde, 
revenit în campionat și 
alizat un mo
dest 1—1 pe te- 

! renul Sampdori- 
j ei. A sperat în- 
| tr-o revenire în

fața lui Juven- 
i tus. dar bătrîna

trupă a lui Ne- 
i reo Rocco, uzată

fără incredere, a jucat Intr-un 
ritm foarte lent și a fost în
vinsă cu 2—0 Si totuși, foștii 
campioni ai Europei l-au re- 

i găsit pe Rivera, despre care 
antrenorul Rocco spunea : „El 
este cel mai mare fotbalist 
italian. Cu el. Milan este o 
echipă. fără el nu reprezintă 

; nimic". Dar Rivera nu este 
. un robot ci dimpotrivă. Fin, 
i d-.stir.s. el își etalează întrea- 
I ga clasă când se află în apo- 
. geul condiției fizice. Cînd nu 

se găsește în mare formă, și 
I el prezintă limite grave. A- 

ceasta s-a întâmplat în fața 
lui Juventus : copleșit de rit
mul impiis de adversari, el 
nu a putut deveni salvatorul 
patriei milaneze. MUan, cum 
a spus Rocco, „nu a fost o 
echipă".

întreaga presă italiană se 
întreabă acum și încearcă să 
înțeleagă de ce Milan, care 
a cîștigat titlul mondial in- 
tercluburi în fața lui Estu- 
diantes. „s-a dezumflat" din
tr-o dată. Se consideră că ex- 

j campionii europeni sînt, în a 
| inte de toate, bolnavi de bă- 
. trinețe. într-adevăr, media 
j de vârstă a echipei este în 
• jurul a 28 de ani. Mult prea 
I mult! Vîrsta a determinat 
I și apariția oboselii și mulți 
; jucători au declarat că s-au 
' plictisit de fotbal. în doi ani 
; și jumătate ei au cîștigat

Cupa Italiei, campionatul ita
lian „Cupa cîștlgătorilor ds 
cupe*, „Cupa campionilor 
europeni", „Cupa interconti
nentală" 1 Milanezii au rea
lizat miracole.

Acum, la oboseala fizică 
s-a adăugat oboseala psiho
logică. ,^Lm mascat, ca o fe
meie bătrînă cu fard, bătrî- 
nețea noastră în cursul luni
lor și săptămînilor. Din
tr-o dată ridurile au ieșit la 
iveală" — declară Rocco, nu 
lipsit de o anumită filozofie. 
Antrenorul este foarte critic 
în prezent și refuză, de aceea, 
să vorbească cu ziariștii. I s-a 
reproșat că ar fi o doică pen
tru ...bătrîni. într-adevăr, el 
a acordat întotdeauna încre
dere acelorași jucători, fără 

să se preocupe de 
pregătirea „schim
bului de mîine", 
ce ar fi adus un 
sînge nou lui A. 
C. Milan. Un Mi
lan prea bătrîn, 
care după ce 
a pierdut „Cupa

campionilor europeni" este pe 
cale să piardă și ultima șansă 
în campionat.

Dacă Sparta plînge, Atena 
nu ride. La „Inter", de ase
menea, criza continuă și se a- 
gravează. Marele club al lui 
Sandro Mazzola a sperat o re
dresare senzațională înoredin- 
țîndu-se unui alt Herrera, pa- 
raguayanul Heriberto Herrera. 
Mazzola este contrariul lui Ri
vera : el s-a regăsit în între
gime și este în fiecare dumi
nică cel mai bun de pe teren. 
Dar nu are rolul lui Rivera, el 
nu este omul-echipă, conducă
torul jocului. El așteaptă ca 
alții să-1 lanseze, așteaptă, 
foarte deseori în zadar, pentru 
că jocul lui „Inter" este con
fuz : toți atacă. Heriberto con
sideră că „era contraatacului 
a trecut". El vrea uraganul...

Singurul care are idei clare 
este Sandro Mazzola, exilat la 
limita suprafeței de pedeapsă 
adverse, în timp ce Suarez, ca 
„libero", este prizonierul pro
priei suprafețe de pedeapsă a 
lui „Inter", un „Inter" care ar 
avea vîrsta ideală a marilor 
performanțe (25 de ani), dar 
care este și mai bătrîn decît 
A. C. Milan, întrucît jocul său 
este ancorat de tactici ale tre
cutului.

într-adevăr, Milano nu mai 
este capitala fotbalului...

PROPUNERI PRIVIND ALCĂTUIREA GRUPELOR 
TURNEULUI FINAL

ROMA, 25 (Agerpre«). — Ziarul italian „Corrlere dello Sport** pu- 
b’irâ un articol în care se arată că In stabilirea grupelor turneului final 
al campionatului mondial de fotbal din Mexic se va ține neapărat 
seama de o serie de factori sportivi, financiari, geografici, astfel că nu 
se va putea face o tragere la sorți integrală. Comentatorul italian (sus- 
tînînd și punctul de vedere al echipei țării sale, CARE PRETINDE SA 
FIE CAP DE ȘERIF.) presupune că în cele patru urne, ce se vor afla 
pe masa tragerii la sorti, cele 16 finaliste vor fi reoartizate dună cum 
urmează : CAPI DE SERIE : Mexic. Anglia. Italia. Brazilia : ZONA OC- 
cpdentalA : R.F. a Germaniei, Suedia. Belgia, Maroc : ZONA ORIEN- 
TALA : U.R.S.S., România. Cehoslovacia, Bulgaria : ZONA AMERTCA- 
ASIA . Salvador, Peru. Urucruav. Israel. Din aceste urne se va efectua 
tragerea la sorti pronriu-zisă, formîndu-se cele patru grupe (de cîte 
patru echipe) ale turneului final.

NEFTCI BAKU IN KUWEIT
Echipa sovietică -Neftci Baku* aflată în turneu în țările Orientului 

t-iiiotru. a înving (în al doilea meci) cu scorul de 2—0 selecționata 
Kuweitului, după ce în prima partidă rezultatul fusese egal : 1—1.

F. C. NCRNBERG ARE O DATORIE DE 4 MILIOANE 
DE MĂRCI !

Criza financiară a cluburilor vest-eermane se accentuează. Datoriile 
e**h’neî F.C. X’hrnberg se ridică la peste 4 milioane de mărci, iar clubul 
«M’lnchen lflfn- pentru a face față dificultăților lor a ridicat prețul bi
letelor de intrare.

TURNEUL PENTAGONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
Tradiționalul turneu „penta?onal“. se va desfășura la Ciudad de 

Mexico între 8 ianuarie si 1 februarie, reunind următoarele formații : 
selertlonata MexiculuL Botafogo Rio de Janeiro. Spartak Trnâva. 
Gaada!ai ara si Partizan Belgrad (care înlocuiește pe Honvcd Budapesta 
angajată inițial).

ANTRENORUL ECHIPEI CAGLIARI—SUSPENDAT î
Antrenorul echipei Cagliari (lidera primei divizii italiene). Manlio 

Scopigr.o. a fost suspendat de comisia de disciplină a ligii italiene pînă 
\ ui «flrșitu: campionatului. Antrenorul Scopigno este acuzat de a l’! 
’ adus injurii unui arbitru de tușă în timpul partidei de campionat Pa

lermo — Caguari.

ÎN P RI MV L 
MECI AL TUR
NEULUI interna
țional masculin de 
baschet de la Ma
drid, selecționata 
Panama a învins 
cu scorul de 80-74 
formația Juventud 
Badalona. In fo
tografie, Rivas 
(Panama — în e- 
chipament alb) în 
duel cu Buscato.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
• In turneul Internațional de tenis de la East 
London (R.S.A.), Patisson l-a Învins cu 7—5, 6—3 
pe Cox, jar McMillan l-a eliminat cu 6—i, 9—7 pe 
Stilwell.
• Cunoscuțll schiori finlandezi V. Hakkullnen șl 
E. MSnttyranta (în prezent antrenori) vor pregăti 
(in taberele de la Rovaniemi și Kuopio) loturile 
japoneze, in vederea .Olimpiadei albe* de la 
Sapporo.
• Disputată la Kotka, tnttlnlrea de haltere dintre 
selecționata orașului Leningrad șl echipa Finlan
dei l-a revenit echipei sovietice cu 5—1. în limi
tele categorie! grea, finlandezul Mauno Llndrooș a 
obținut o performanță remarcabilă — 160,5 kg la 
stilul smuls.
• In prima zl a turneului Internațional de tenis 

pentru .Cupa Mlchăl Bivort* s-au Înregistra* ur
mătoarele rezultate : Goulard — Debllker 6—1, 6—2$ 
ZugareUi — Cregut 6—2, 6—2$ Ledercq — Savoldelll 
6—4, 7—5.
6111 cadrul unei gale de box desfășurate la 

onza, Italianul Bruno Pleraeci (categoria pană) 
l-a Învins prin K.O. tehnic, In rundul 7, pe nige
rianul Kid Bay Miller,

• Velodromul de iarnă din Anvers va găzdui la 
sfîrșitul acestei săptămtni un omnium international 
la care, alături de Merckx, Altl, Bracke, Otten- 
bros. Van Springel va lua parte și francezul 
Jacques Anquetll, in ultima sa cursă pe o pista 
din Belgia,
• Boxerul american de culoare George Foreman 
(campion olimpie tn 1968 șl neînvins de la trecerea 
sa la profesionism) va lntllni la 26 Ianuarie la 
Madison Square Garden din New York pe Jack 
Holloran, tntr-un mecl de 10 reprize. Foreman a 
obținut piuă acum 15 victorii, dintre care 13 prin 
K.O., iar Holloran (un colos Înalt de 2,08 m) a re
purtat 19 victorii, a făcut două meciuri nule și a 
suferit 4 tnfrtngeri.
• In urma eșecului reprezentativei londoneze de 
baschet (‘<—122 cu o selecționată franceză), fede
rația britanică intenționează să apeleze la tinărul 
Chris Groener, oare prezintă particularitatea lnte- 
resantă de a avea înălțimea de 2,26 m. Greener nu 
a făcut pin* aoum sport de performanță, fiind 
descoperit la un ooncurs publicitar, organizat de 
un fabricant de.„ paturi.


