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Traversăm Oceanul — Campion al Italiei, fără să fi Jucat 
Forest Hills 1969 plin de suspens 
terenul în lung si în lat — „Omonți‘k de antrenamente Z

avioane

Ilie se „chlnuie" la un retur din fundul terenului.

H. H. din nou cu noi

an de tenis

u jamais vu
CU CE DREPT?i „CUPEI s

I
I I

nu plouă
țin plăcută a oricărei victorii. 
Anume, dacă purtam cu min- 
drie panașul de finalist In 
„Cupa Davis", știam p-ea 
bine că obținusem aceasta în 
dauna unei serii întregi de 
satisfacții personale. îmi lip
seau rezultatele mai valoroase 
în turneele individuale și pro
babil că aveam să dispar din 
primele 15—20 locuri ale cla-

Așa

un meci

- Deii vopsește 
In hangarul de

doilea tu—neu re dură
Wimbledon, ca :mpc—onți. .4- 
veam ambiția să ne apărăm 
cum se poate mai bine presti
giul cfjrigat fn jocu-ile de 
-Cupa Darts". Așezarea noas
tră pe tabelul p’cbe: de sim
plu pă-ea destul de avanta
joasă. fn ce mă privește, fn 
schimb. Z'ie Năstase e-a pla
sat puțin tendențios, trebuind

La Roumame iou
le Challenge Round

anunța presa internațională calificarea echipei României 
în finala „Cupei Davis“.

1

După victoria de la Wim
bledon, invitațiile s-au 
înmulțit simțitor pen

tru membrii echipei române, 
iar angajamentele mai vechi 
se cereau onorate. N-am pu
tut veni imediat 
aveam să aflăm 
rați iubitori ai 
la noi, chiar cei 
„microbiști" de tenis, au fost 
mindri de performanța noas
tră, așa cum eram și noi.

Pentru întîia oară, după 59 
de ani și mai bine de tenis 
echipa României ajungea în 
ultima etapă a competiției 
supreme pe echipe — finala.’ 
Era ,,tntr-adevăr“ o pagină 
de istorie și naționala noastră 
o înscrisese cu strălucire. .4- 
veam toate motivele să fim 
mulțumiți, dar nici unul de a 
pune racheta în cui și de a 
trece la odihnă. Acum, firește, 
venea partea cea mai grea și 
trebuia să facem totul pentru 
a ne menține in formă. Deci, 
nici un moment de pauză l

După cum era și firesc, am 
fost invitați la ultimul din 
turneele clasice ale anului, 
Forest Hills. Mai fusesem so
licitați și în alți ani, dar ni
ciodată nu ne încumetasem să 
călcăm pe terenurile verzi din 
preajma New-York-ului. A- 
cum, eram obligați și nu nu
mai prin performanță. Era un 
excelent prilej de a avea un 
turneu în plus pe pămînt a- 
merican, înaintea jocurilor din 
Challenge-round, programate

în țară. Dar 
că nenumă- 

sportului de 
care nu sînt

ta Cleveland. Acolo trebuia să 
tnttlnlm, tn zilele de septem
brie, pe deținătorii „Salatierei 
de argint", fenismanii repre
zentativei S.U.A. Așa că nu 
era posibil să greșim, fn a- 
ceasti acceptare. Trebuia să 
mergem cit mai devreme la

samentelor mondiale, acolo 
unde urcasem tn ultimele se
zoane. Totul fusese sacrificat 
pentru jocurile pe echipe. Mo
tive de nemulțumire trebuiau 
să aibă și conducătorii clubu
lui meu din Italia. Cannotieri 
Olonna, acolo unde fusesem 
transferat la finele anului tre
cut. Ei nu mă mai văzuseră 
de mult și eu nu-mi respec
tasem decît printre picături

Echipierul nr. 1 al deținătorilor* salatierei, 
americanul de culoare Arthur Ashe

să joace pe parcurs cu Stan 
Smith, cel mai fn formă jucă
tor american. Intențiile mi se 
păreau ettifnȘa: un mic son- 
jjai din partea —nenzamlo'. 
înaintea CTevelandului.

Neprevăzutul și-a făcut un 
loc important fn evoluția 
noastră fn marele .open" a- 
me—.can. In primul rtnd eu. 
jucind cu dirzul sud-african 
Terry Ryan, mă lovesc de 
gardul de sirmi la o minge 
grea și se pare că am o coas
tă fisurată. Ciștig totuși me
ciul, dar pe cel următor, cu 
Puici, U pierd abandantnd K

(Continuare în pag a 4 a)

De astăzi pînă marți, 
la Floreasca din 

Capitală găzduiește a 
IV-a ediție a „Cupei fe
derației" la minibaschet, 
competiție care reunește 
32 de echipe din toată 
țara, cuprinzînd pe cei 
mai talentați practi- 
canți ai baschetului mic. 

Desfășurată prima dată 
In 1967 pe o singură ca
tegorie de vîrstă (au cîș- 
tigat Școala sportivă 
Constanța la băieți și 
Școală sportivă nr. 1 la 
fete). întrecerea s-a 
bucurat treptat de un 
interes sporit, fapt care 
în 1963 i-a determinat 
pe organizatori să-i îm
partă pe concurenți în 
două categorii: I (au 
cișbgat Steaua la băieți 
și Școlarul la 
n-a (Școala 
nr. 1 la băieți 
sportivă Satu 
fete), iar în 1969 i-a o- 
bligat să formeze și eta
pe calificatorii. Minibas- 
chetul s-a dovedit tot 
mai îndrăgit de tinere
tul școlar doritor să 
practice un sport dina
mic, complex 
plet.

Astăzi, deci, 
primele pase.

fete) și a 
sportivă 

și Școala 
Mare la

și com-

la ora 8, 
primele

fEDERAlIfl
J
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întîlnirea ce ne-o ofereau 
Ashe, Smith, Graebner, Lutz 
și Pasarell, probabilii noștri 
adversari din marea finali, 

înainte, insă, de a-mi face 
bagajele pentru traversarea 
Oceanului, mai aveam de re
zolvat o problemă, de ordin 
personal. Era partea mai pu-

DINAMO-BRAȘOV 

la 20 ani de activitate
Astăzi, la orele 12, va a- 

vea loc, în sala de spectaco
le a Palatului culturii din 
Brașov, festivitatea consacra
tă aniversării a 20 de ani de 
la înființarea clubului Di
namo din localitate.

In cinstea acestui eveni
ment, clubul Dinamo Brașov

/

organizează două concursuri 
de schi în Poiana Brașov : 
unul de fond, deschis tutu
ror categoriilor de schiori și 
altul de biatlon, rezervat 
pentru seniori și tineret. As
tăzi, se dispută probele in
dividuale iar mîine, dumini
că, întrecerile de ștafete.

obligațUle ftți de echipă. S-au 
dovedit însă âdevărați oameni 
de sport. In ajunul plecării 
spre America, președintele 
clubului, dr. Giuseppe Stante, 
a fost primul care să mă în
curajeze in a nu intîrzia nici 
o clipă pentru a apăra culo
rile reprezentativei naționale. 
Clubul putea să mai aștepte...

Puțin mai tirziu aveam, să 
aflu că, in absență, devenisem 
campion al Italiei pe echipe. 
Colegii de club jucaseră bine, 
suplinindu-mi lipsa. In schimb, 
in Cupa europeană inter-clu- 
buri, Cannotieri era învinsă 
de Racing Club Paris (5—4) 
și poate că simplul și dublul 
pe care nu l-am putut juca 
clntăriseră greu in desemna
rea cîștigătorilor. Importanța 
altor întreceri pe echipe 
— mult mai de preț — pri
ma, insă.

★
Forest Hills este, se știe, al

I
Consiliul Internațional pen

tru Educație Fizică și Sport 
(C.I.E.P.S), bucurîndu-se de 
stătut consultativ, pe lîngă 
U.N.E.S.C.O., se străduiește, 
prin intermediul unui comitet 
executiv și al multor membri 
dotați cu generos spirit de 
voluntariat, să aducă sportul 
în contact direct cu forțele 
și structurile care conduc e- 
voluția socială. Recunoaște
rea dimensiunilor planetare 
pe care le-a luat sportul, ca 
fenomen social, recunoașterea 
rolului crescînd al sportului 
în viața modernă, implică ri 
dicarea problemelor sale la 
un nivel care deocamdată nu 
este la fel apreciat pretutin-

SPORTUL
PENTRU TOȚI

deni. Această discrepanță jus
tifică eforturile C.I.E.P.S. — ca 
și tutela directă a U.N.E.S.C.O 
— de a transforma bunăvoin
țe militante în acțiuni 
eficace.

Recenta reuniune interna 
țională de la București, con
vocată de C.I.E.P.S., a avut 
tocmai rolul de a da substan 
ță efectivă, tot mai pregnanta, 
unor tendințe, pînă acum, 
doar teoretice. Participant.'! 
au dezbătut principiile — de 
altfel destul de bine
cute — ale „sportului pentru 

(altă expresie pentru 
ceea ce noi numim „sportul 
de masă"), dar mai ales mij-

loacele de 
principii în 
mentale.

cunos-

a impune aceste 
cercurile guverna-

*
Donald W. J. Anthony, se

cretar convocator la Univer
sitatea din Londra, șeful bi
roului de relații publice al 
C.I.E.P.S. (care ne-a mai vizi
tat țara în 1964, publicînd apoi 
în „Revista internațională de 
pedagogie" un articol compa
rativ despre educația fizică 
și sportul în Anglia și în Ro
mânia) ne-a vorbit despre 
necesitatea de a convinge gu-

toți" I Victor BANCIULESCU

(Continuare In pag, a 4-a)

driblinguri, primele 
runcări la coș și apoi, i 
zi de zi (de la ora 8 pînă 
la 13 și de la ora 15 la 
20), dispute pînă marți, 
cînd va avea loc festivi
tatea de premiere în ca
drul tradiționalului Fes
tival al minibaschetu- 
luL Cu acest prilej, pe 
lîngă recompensele fe-ț 
derației de specialitate,\ 
cei mai buni vor fi răs
plătiți cu frumoase pre
mii oferite de Adminis
trația de stat Loto-Pro- 
nosport (locul I în cele 
patru clasamente, primii 
trei la concursurile de 
urări și cîntece) și de 
ziarul Sportul (coșgete- 
rul competiției). Trebuie 
să precizăm, că, cu pri- ___  _____ _
lejul Festivalului, va fi ] largi,’o măi măre 
prezentată o expoziție ~ ...
de minibaschet amena
jată în incinta sălii Flo
reasca cu aportul sub
stanțial și voluntar . al 
I.E.A.B.S. și al Liceului 
de arte plastice din Ca
pitală.

Vor fi patru zile de 
sărbătoare a celor mai 
tineri practicanți ai bas
chetului, în același timp 
patru zile în care vom 
vedea evoluînd viitorul 
baschetului românesc.

I 
I

I
I

I 
I

înt cunoscute marile succese 
obținute de sportivii români la 
atîtea și atîtea importante 
competiții internaționale. „Cu 
toate acestea" — așa cum 
se arată în expunerea de mo

tive privind legea sportului — „talentul 
și aptitudinile sportive ale tineretului 
nostru nu au fost valorificate pe deplin, 
din care cauză, în unele ramuri de 
sport, rezultatele nu sînt pe măsura 
posibilităților". în consecință, au fost 
luate o serie de măsuri, iar o dată 
cu adoptarea legii sportului, a fost fi
xat și cadrul legal de desfășurare a 
activității sportive. Desigur, elaborarea 
documentelor amintite a avut menirea 
să contribuie la îmbunătățirea activitâ- 
Jii din domeniul sportului.

în acest scop, de pildă, legea pre
vede că federațiile sportive, ca organe 
de specialitate, se ocupă de dezvolta
rea ramurilor de sport, sînt persoane 
juridice, au statut și bugete proprii. 
~ ’ i urmare, federațiile au atribuții mai 

„ _ i __ j libertate de acțiune.
Dar aceste noi învestiri de sarcini, în 
locul tutelării mărunte la dare erau su
puse în trecut, aduc și d creștere a 
responsabilității acestor organe condu
cătoare pe discipline sportive, presu
pun o maturitate deplină în toate ac
țiunile întreprinse — în cadrul legi; 
și a regulamentelor — pentru o în
drumare competentă și un control efi
cient.

Printre regulamentele pe care fede
rațiile sînt obligate să le respecte în
tocmai, se numără și cel privind tre
cerea sportivilor de la o asociație spor
tivă (club) la alta. Or, se pare că nu 
toate federațiile țin seama de dispo
zițiile în legătură cu transferările spor
tivilor.

La hochei pe gheață, forul de spe
cialitate anunță că a hotărît acordarea 
unei noi perioade de transferări, pînă 
la 31 decembrie 1969 (vreo șase zile), 
și că aceste transferări se vor efectua 
conform normelor C.N.E.F.S. în vigoare. 
Iar federația de baschet fixează și ea o 
scurtă perioadă de transferări, între 
5—10 ianuarie 1970.

Dar, instrucțiunile privind regulamen
tul amintit, la art. 1, specifică : Peri
oada de transferări în cadrul căreia 
actele necesare trebuie depuse la fede
rație sau comisiile respective va fi de 
minimum 15 zile și de maximum 30 de 
ziie. In sfîrșit, în dispozițiile finale, la 
punctul 6 se menționează că prezen
tele instrucțiuni fac corp comun cu re
gulamentul de transferări.

Este clar. Două federații încalcă evi
dent un regulament aprobat de foru
rile superioare și acceptat de toate 
federațiile. Și, culmea ironiei, în co
municatul federației de hochei se dau 
asigurări că transferările vor fi efec
tuate conform normelor C.N.E.F.S. în 
vigoare I I

Așa să fi înțeles oare unele federații 
atribuțiile sporite pe care li le con- 

? Aceea de a eluda regu- 
in nici un caz I
Constantin COMARNISCHI

I
1.. Prin I larg

I
I
I
I
I

FUNDAMENTALENOȚIUNI
Spuneam că prima 

senzație pe care începă
torul o resimte avlnd 
schiurile la picioare este 
stînjeneala. Nu poate 
înainta, 
picioare 
știe ce 
mîinile
Să-i dăm o mină de a- 
jutor ca să se descurce.

Pentru prima dată 
în viață, schiurile se 
prind la picioare pe un 
teren 
toane. Porniți relaxat, 
exact ca în mersul o- 
bișnuit pe stradă, Ia în
ceput ridicînd mai sus 
ca de obicei piciorul de 
la sol. După cîteva sute 
de metri de exerciții,

se încurcă în 
și schiuri, nu 

să facă cu 
și bastoanele.

plat, fără bas-

încercați ca pășirea să 
fie mai alunecată, alun
gită, fără desprinderea 
schiului de pe zăpadă 
Brațele se leagănă co
ordonat și invers o dată 
cu mișcarea picioarelor : 
picior stîng — braț 
drept și invers. Mișca
rea este lentă, relaxată, 
sigură încercați și cu 
bastoanele : prinse bine 
fn pumn, fără să vă 
sprijiniți pe ele, exe
cutați același mers, 
plimbînd bastoanele pe 
lingă corp. Folosiți e- 
fectiv și bastoanele. Ba
lansul brațelor devine 
mai mare, ridicîndu-se 
la deplasarea înainte

pînă la orizontală, 
moment în care basto
nul se înfige în zăpadă 
paralel cu schiurile, la
teral și in dreptul legă
turilor sau puțin îna
intea lor. Urmează o 
fază de sprijin și trac
țiune prin care schio
rul, împingînd în bas
ton, prelungește alune
carea (pășirea) pe schi
uri.

Ați și învățat mer
sul alternativ. înainta
rea se obține prin alu
necarea ritmică de pe 
un picior pe altul prin

I
I
I
I
I
I

A apărut primul
Almanah SPORTUL

0 enciclopedie pe care o așteptați

în aproape 300 de pagini de text și

ilustrații o lume trepidantă, cu eroi

și evenimente de mitologie modernă.

0 carte captivantă închinată frumuseții

și moralei. Semnături prestigioase.

Imagini inedite de pe toate meridianele

sportului. Un amplu memento statistic

al

al

succeselor sportului românesc și

anului sportiv internațional 1969

I 
I

I
I
I 
I
I
I 
I 
I
I 
I
I
I
I

I 
I
I
I 
I
I
I 
I

(Continuare 
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In ultima etapă a turului diviziei a

DERBYUL CAMPIONATULUI MASCULIN

O Adevăratele orizonturi ale schiului
cert I Schiul 
tot mal mulțl

Un lucru este 
cunoaște an de an 
adepți. El tinde să intre tn co
tidianul tuturor, devenind un 
obiect de consum ca oricare 
altul și a Încetat de mult să 
fie numai un apanaj al schio
rilor prin vocație.

In ce constă această sursă, a- 
cest magnet care polarizează în 
jurul său atltea căutări, atltea 
pasiuni, atltea satisfacții ? A- 
bia a nins șl pîrtiile sînt pline. 
Privesc uimit acest Impresio
nant spectacol uman desprins 
din măreția peisajului Bucegl- 
lor, Poienii sau Clăbucetulul. 
Cît colorit, cită lumină tn zlm- 
betul care transfigurează fețele, 
cit optimism șl robustețe în rls 
ți chiot amplificate de ecou, cită 
rtvnă și ambiție la cei care, cu 
migală de plugar, urnesc „plu
gurile", a căror lame desțelenesc 
grațios zăpada Imaculată ; cit 
soare șl seninătate pe frunțile 
virstnlcilor, cită mtndrie șl în
credere tn privirea celor care 
aburind de efort termină o în
trecere...

O emoționantă simbioză,z o a- 
devărată metamorfozare tn ban
ca de studii a schiului care șter
ge virstele. Un tumult clocoti
tor de veselie, energie șl op
timism.

„Acest sport divin — spune 
Demostene Botez, ta care omul 
are realități de pasăre ce pla
nează peste coborfșurl de mun
te, șl satisfacția vitezei care a- 
mețețte șl înalță, ține tot atlt 
de turism pe cit de sport pro
priu zis. El nu necesită mișcări 
limitate ta cadrul unul Joc or- 
ganizat, sau pe suprafețe redu
se. Nu este ca hocheiul care-1 

șl disciplină ; 
patinajul care 
tehnic și flori 
de gheață, pe

nește cunoașterea muntelui, a 
legilor șl tainelor sale și nu
mai In asemenea împrejurări 
omul se descopeă pe sine. Bla- 
ga se exprima atit de plastic : 
„Numai pe tine te am, trecăto
rul meu trup,
Dațl-m! un trup 
Voi munților.
Mărilor, 
dațl-ml alt trap Bă-mi descarc 
nebunia tn plin."

Si dacă omul are realități da 
pasăre șl luciri de aștri căză
tori, el își descoperă energia și 
vigoarea în perpetua regăsire 
cu golul! — intimitatea resta
bilită cu Materia, originea tu
turor lucrurilor și a Omului. 
Virajele, opririle sau acceleră
rile, eontravirajele, desprinderi
le sau jocul da machll, această 
țlșnlre sau rvtcnlre care mimea- 

mlngil 
aoeas- 

eu 80- 
alune-

ale
Bi
de

scoatem tn 
șl morală

enumerăm

pe Bebe Vernescu, Mlhaela Pe
ne?, Bandu Popescu sau Gh. 
Popa, pe Carol Corcek, Remus 
Drăgușanu sau Ida Manollu).

Pentru că viteza de boliși eu 
care tocăm kilometri de eobo- 
rîre șl înghițim manșe de sla
lom ne absoarbe toate preocu
pările.

Pentru că tot acest domeniu ca
re scapă din păcate literaturii 
trebuie să-1 
experimentăm 
cum spune 
Lorca >

.Ce-țl spun
Ce-ți spun

acest cer, această zăpadă 7
Bă le vezi, să le vezi, să 

vezi și nimic mal mult."

explorăm și să-l 
noi înșine. Așa 
Frederica Gard»

despr* schi t 
despre acest aor.

Ion MATEI

le

— Azi și mîlne 
are loc etap* a 

M Ă3 Xl-a, ultima, a 
turului campio- 

-; . . natului diviziei 
" A. Această a 

doua ediție a campionatului 
divizionar de popice este deo
sebit de disputată, echipele 
aflate în fruntea clasamente
lor sînt de forțe sensibil, ega
le și numai etapa de înche
iere a primei jumătăți a com
petiției va decide, atît la băr
bați cît și la femei, campioa
nele de toamnă. în campio
natul masculin reuniunea de 
la Reșița, dintre formațiile 
clasate pe locurile 1 șl II, Pe
trolul Ploiești și Olimpia Re
șița, atrage. îndeosebi, aten
ția Iubitorilor acestui sport 
Echipa care va cîștiga par
tida va ocupa locul I. For
mația ploieșteanâ are mai 
multe popice doborfte ca re- 
șițenii (52721—51090) dar am
bele au același număr de 
puncte, cîte 28. După calcu
lul hîrtiel, băieții lui Mic»-

roiu, care au șl avantajul a- 
renel proprii, sînt favoriți.

La femei, tn fruntea clasa
mentului ae află la egalitate 
de puncte Voința Tg. Mureș 
(28 p 24137 p.d.) șl Voința 
București (28 p 23964 p.d.).
Ambele echipe au meciuri re
lativ ușoare, deci șl șanse de 
cîștig și astfel locul I va fl 
decis de numărul popicelor 
doborîte. Bucureștencele joa
că pe arena Giulești cu Ra
pid (locul VI), iar mureșen- 
cele acasă cu Petrolul Plo
iești (locul V). Iată și restul 
partidelor acestei 
MASCULIN — Gaz 
Mediaș — Voința Cluj, Con
structorul București — Flacă
ra Cîmpina, C.S.M. Reșița — 
Rafinăria Teleajen, Voința 
București — C.F.R. Timișoa
ra, Voința Tg. Mureș — Ra
pid București. FEMININ — 
Hidromecanica Brașov — La- 
romet București, Gloria Bucu
rești — Voința Constanța, 
U. T. Arad — Metrom Bra
șov și Voința Cluj — C.S.M, 
Reșița.

etape: 
metan

0 NOUA VARIANTA A. . TELEGRAMELOR"

ViRGiL LUbU
SPORTUL ȘI ARHITECTURA

Sport cu regulă 
nu este nici ca 
înseamnă filigran 
tăiate tn cristal
cîțiva metri pătrațl, undeva, în
tre niște ziduri urbane.

Schiul înseamnă victorie asu- 
pra asprimii naturii, înseamnă 
beție de aer șl de peisaj. Prin 
el poți cuceri aprigul vis alb al 
muntelui de pe care te poți a- 
runca elastic șl estetic ca din- 
tr-un cer cu nori albi scoborind 
vertiginos, cu zvicnlri de ate
rizare, Intre vile locuite de oa
meni.

Schiul e un sport al voinței șl 
al spiritului, nu numai al muș
chilor șl al văzului, tn schi, 
omul găsește dezvoltarea șl în
tărirea armonioasă ale celei mal 
complete și mal nobile însușiri".

Schiul înseamnă și o educație 
a felului cum privim și obser
văm lucrurile, a acuității per
cepțiilor noastre. El ne înles-

păcate 
In ge- 
(val t)> 
iSabie

ză admirabil săritura 
și stiervul" cailor putere, 
t* reluare a contactului 
iul In plin* senzație de
care aau plutire, această reali
tate a Bolidului — prezența ză
pezii tn care înoți — ce simbol 
minunat al forței, a! robustețeli 
al certitudinii schiorului. Arbora 
mobil, eu rădăcini elastice I 

Iată adevăratele sensuri 
schiului. Și nu Inttmpiator, 
mono de Beauvoir, fascinat*
schi, nu ezita a* serie tn me
moriile sale t ;Aș da premiul 
Renaudo* pentru a ști cristianla 
ușoară".

Pentru ee vrem să 
relief valoarea etic* 
a acestui sport I

Pentru ee vrem si
(ce puțin am reușit t) avantaje
le practicării lui ?

Pentru eă mulțl, din 
încă mulțl, văd în aport, 
nere; o pierdere de timp 
iar In schi îndeosebi o 
a Iui Damocles".

Pentru că adeseori, preocupați 
ca în trei, patru zile, o aăptă- 
mînă de concediu să învățăm 
totul, dar absolut totul, șerpu
ind elegant ea ace! balerini al 
zăpezii — schiorii de performan
tă —, nu ne îngăduim nld mă
car o cupă de răgaz, acolo aut 
la capătul telefericului pentru 
a scruta zările.

Pentru că în taberele de munte, 
în dorința de a căpăta seondi- 
țla fizică" atft de necesară at- 
lețllor, boxerilor sau fotbaliști
lor, preferăm de multe ori smlu- 
ța« In loo do schi (cit Ii admir

„20 octombrie 1969, nr. 136,
Clubul sportiv Medicina, către 

Federația română de volei : In 
urma aprobării transferului pe 
linie profesională, am depus la 
F.R.V., cu adresa nr. 126 din 7 
octombrie 1969. cerere de transfer 
pe linie sportivă, Însoțită de ade
verința de înscriere la T.M.F. 
București. .. La data de 16 octom
brie Biroul federal a luat în dis
cuție cererea cu privire la trans
ferul Jucătoarei Gabriela Popa, 
dar a lăsat-o în suspensie pînâ 
la prezentarea dezlegării... Trans
ferul Jucătoarei pe linie profesio
nală s-a făcut, printre altele, și 
pe considerentul că este compo
nentă a lotului reprezentativ de 
volei șl că, urmind cursurile la 
I.M.F. București, va putea parti
cipa la antrenamentele lotului 
fără a fl nevoită să lipsească de 
la cursuri...

Semnează : vicepreședinte. 
Oct. Bănățan, secretar și 
Ludvig Hector"

sS noiembrie 1969, nr. 143,
Clubul sportiv Medicina, 

clubul Universitatea Cluj :
venim la adresa noastră nr. 127 
din 8.X.1969, prin care vă rugăm 
să aprobați dezlegarea jucătoarei 
Gabriela Popa pentru a fl trans
ferată la echipa noastră... Fiind 
în cauză o sportivă componentă 
a lotului reprezentativ, a cărei 
nefolosire poate aduce însemnate 
prejudicii în pregătirea echipei 
naționale și țlnînd seama de fap
tul că ea va activa tot într-o 
formație studențească, sperăm să 
găsim la dv. înțelegerea nece
sară... semnează : vicepreședinte.

conf. 
asist.

către
Ră-

eont Oct Bănățan. secreta» 
Ludvig Hector".

.27 noiembrie 196Ș, nr. 2606,
Clubul sportiv Universitatea 

Cluj, către clubul sportiv Medi
cina : — Confirmăm 
adreselor dv. nr. Î28 șl 143, cerin- 
du-ne 
dem 
Intre 
dv. a 
(nr. : ------ ----- .
noiembrie), împrejurare care ne-a 
constrins să răspundem cu mai 
multa promptitudine (n.r. în caz 
contrar ?...) ne luăm permisiunea 
a vă trimite un exemplar din 
adresa noastră, nr. 1991, al cărei 
principal destinatar este Viața 
Studențească (n.r. deci nici acum 
nu s-a considerat necesar un 
răspuns direct). Avem convinge
rea că divergența survenită, In 
mod nedorit între noi, datorită 
cazului Gabriela Popa, nu va 
afecta bunele raporturi ce există, 
pentru că, la un anumit nivel, 
chiar divergențele Întăresc prie
teniile (!)... secretar : Tltus 
Lucadu".

primirea
cuvenitele scuze. răspun- 

cu tatirzlere prelungită... 
timp obiectul solicitărilor 

ajuns să preocupe șl presa 
Viața Studențească din 19

cultiv* eu pasiune și dragoste.. 
Semnează : președinte dub. prof, 
dr. doc. I. Clobanu ; președintele 
secției de volei, Teodor Crăciun | 
secretar : Tltus Lucadu".

„2 decembrie 1969, nr. 172,
Clubul sportiv Medicina, către 

Ministerul Invățămtatuluh ...Față 
de refuzul repetat al dubulul 
universitar Cluj, pe care ti con
siderăm neîntemeiat șl neprinci
pial, apredem că rezolvarea pro
blemei trebuie să fie soluționată 
de către M.I., în conformitate cu 
interesele activității sportive stu
dențești șl naționale... Menționăm 
că posibilitatea întoarcerii studen
tei Gabriela Popa la Cluj nu mal 
este de actualitate, întrucit ter
menul de transferare pe linie de 
lnvățămtnt a expirat la data de 
30 septembrie... 
același".

Semnează :

„25 noiembrie 1969, nr. 1991,
Clubul sportiv Universitatea 

Cluj, către revista „Viața Studen- 
țească".. Gabriela Popa, în anul 
școlar 1968—1969 a intrat la fa
cultatea de Medicină generală din 
Cluj și a activat in echipa noa
stră divizionară A de volei, care 
după cum este bine știut, a re
trogradat în B... Pentru sobra 
apreciere a articolului, mulțumim, 
dar „bătrina doamnă", prețuind 
florile, nu poate fi de acord sâ 
1 se la una din cele mal fru
moase din grădină, pe care o

' Precizam într-un articol an
terior că la baza victoriilor 
obținute de handbaliștii ro
mâni în turneul lor din El
veția, R. D. Germană și Ce
hoslovacia a stat sudura mo
rală a echipei, capacitatea ge
nerală de mobilizare a voin
ței, optimismul robust care a 
determinat depășirea țu ușu
rință a momentelor dificile. 
Desigur că nu se pot trece 
doar în contul acestor cali
tăți bunele rezultate de la 
Berlin. Ostrava, Berna sau 
St. Gallen. Aruncînd în aces
te dispute aspre, în care ad
versarii au fost neiertători, 
doar atu-urile de ordin mo
ral, selecționata masculină de 
handbal a României ar fi 
sucombat din punct de vedere 
sportiv, poate frumos sau 
demn, dar oricum ar fi în
clinat iremediabil steagul.

De aceea, este lesne de în
țeles că în conturarea aces
tor succese un rol major 
L-au jucat și armele tehni
ce și tactice folosite cu mul
tă finețe de reprezentanții 
noștri. înainte de a vorbi 
despre aceste arme, se cu
vine însă să consemnăm ca 
un lucru la fel de important, 
că folosirea lor s-a făcut or
donat, încadrate fiind într-un 
plan de joc cu judiciozitate 
stabilit de antrenorii N. Ne- 
def, E. Trofin și O. Vlase, 
înaintea fiecărei partide. în 
acest sens pericolul, marele 
pericol de altfel prezent,

din păcate, în alte evolu
ții ale reprezentativei noastre 
— era acela că, furați de 
ritmul partidei sau de răs
turnările de scor, jucătorii 
vor uita repede Indicațiile 
primite, ieșind din coordona
tele orientării tactice. Și a- 
tunct, mecanismul echipei se 
deregla, funcționînd astmatic, 
pe moment, întimplător șl,

în funcție de comportarea 
adversarului, echipa română 
a putut să-și pună mai bine 
In valoare calitățile tehnice 
și tactice Individuale. Acest 
lucru s-a văzut mai clar în 
organizarea sistemului defen
siv. Aici, prezența în centru 
a unor jucători masivi (Gruia, 
Chicidt, Guneș, Licu) care 
»-au deplasat tot timpul cu

Dupâ turneul handbaliștilor români

CALITATILE TEHNICE
SI VALOAREA TACTICĂ 

SI AU SPUS Șl ELE CUVÎNTUL
deci, fără eficacitate. De a- 
ceastă dată — și în mod deo
sebit în ultimele trei meciuri, 
adică cele cu R. D. Germană 
și Cehoslovacia — această 
frecventă defecțiune n-a apă
rut, disciplina 
indu-se astfel 
printre armele 
cătorii români 
tru victorie.

Pe acest fond solid al res
pectării cu strictete a prin
cipiilor de joc elaborate cu 
grijă înainte și. uneori, schim
bate pe parcurs de antrenori

tactică înscri- 
pe primul loc 
folosite de ju- 
în lupta pen-

Mereu în actualitate, 
mereu bine informat în 
toate domeniile de ac
tivitate, cu un televizor 
VENUS.
Informație — divertis
ment — cultură.

brațele pe direcția atacului 
advers, acoperind excelent 
poarta, a determinat anihi
larea, în unele perioade a- 
proape în totalitate, a ten
dințelor de finalizare adver
se. De un mare ajutor în 
acest sens a fost și jucătorul 
care acționa în fața liniei de 
apărare a echipei noastre, în 
speță Samungi. Atent, plasîn- 
du-se rapid și inteligent în 
circulația de la 9 m a hand- 
baliștilor din reprezentativele 
R. D. Germane și Cehoslova
ciei, evitînd blocajele și in
tervenind oportun în fracțiu
nile de secundă premergătoa
re șuturilor lui Senger, Gan- 
schow. Rost (R.D.G.), Duda, 
Bruna, Havlik. Satrapa 
(R.S.C.), Samungi a contri
buit, alături de întreaga e- 
chipă la reducerea simțitoa
re a numărului de goluri 
primite de selecționata ro
mână. La acest lucru un a- 
port, și nu minor, au avut 
portarii, și în mod special 
Penu, excelent la Berlin și 
în primul meci de la Ostrava.
•în ce privește acțiunile o- 

fensive constatările sînt, de 
asemenea, pozitive în gene
ral. echipa manifestînd ma
turitate și, mai ales, o capa
citate deosebită de a schim
ba rapid mijloacele de fina
lizare în funcție de .răspun
surile" pe care le dădeau ad
versarii la problemele ce le 
punea orientarea tactică a 
formației române. Din acest 
punct de vedere turneul a 
fost extrem de util, deoarece 
valoroasele reprezentative ale 
R. D. Germane și Cehoslova
ciei (campioană a lumii) au 
dat „răspunsuri" uneori sur
prinzătoare, aplicînd. sau în- 
cercînd să aplice, soluții tac
tice interesante. De pildă, 
handbaliștii din R. D. Ger-

mană au jucat în apărare 
foarte avansat, supraveghind 
cu precădere pe Gruia, acest 
mare realizator al selecționa
tei noastre. Prin plasament și 
ieșiri oportune jucătorii din 
R.D.G. au blocat cursele lui 
Gruia, încercînd să-l Izoleze 
(fără a-1 marca > strict „om 
la om"), să-1 împjngă Cît mai 
lateral, pentru ea eficacita
tea șuturilor sale să se re
ducă. A fost momentul de 
cumpănă al partidei, cînd 
formația gazdă s-a detașat 
(4—1. 5—2) Au intervenit 
prompt însă ceilalți realiza
tori (Chicidt — 1 și Guneș — 
2 goluri), ceea ce a descum
pănit siguranța cu care ac
ționau gazdele în defensivă. 
Apoi, în repriza secundă, cînd 
în apărare echipa R.D.G. a 
avansat mai mult, și-au spus 
cuvîntul în primul rînd Gațu 
și apoi ceilalți „spiriduși" : 
Oțelea sau Goran. Numai așa 
„sectorul" masiv al forma
ției noastre s-a putut impune 
cu autoritate: Gruia — 6, 
Guneș^ 3, Chicidt — 2 goluri, 
asigurînd o victorie realizată 
mai mult pe plan tactic, de
cît fizic.

De asemenea, este de men
ționat faptul că în al doilea 
meci de la Ostrava, Gruia a 
fost marcat, într-o disperată 
încercare de a-1 anihila, „om 
la om“ de o manieră evident 
neregulamentară (Kavan, cel 
ce a primit această ingrată 
sarcină, a și fost de două ori 
eliminat din joc, deși el ar 
fi trebuit scos definitiv de 
pe teren !), ceea ce a pus pro
bleme dificile formației noas
tre. Cu atît mai dificile cu 
cît atît Guneș (2 goluri) cît 
și Chicidt (nici un gol) nu 
și-au mai făcut simțită pre
zența în măsura în care era 
nevoie. Ceilalți, să zicem așa, 
„mărunții" (Gațu, Popescu, 
Oțelea, Samungi), n-au putut 
din acest motiv, să fructifice 
cu eficiență toate acțiunile 
ofensive de care a beneficiat 
echipa română.

în concluzie, se poate afir
ma că alături de valoarea de 
necontestat a unității morale 
și de voință, în balanța vic
toriilor 
baliștii 
neu a 
tehnică 
brațul acestui imaginar cîn- 
tar care atribuie succesele nu 
s-a înclinat întotdeauna ferm 
de partea jucătorilor români, 
este pentru că ei au manifes
tat unele carențe, nu puține 
și de loc de neglijat, dacă 
avem în vedere apropiatul 
campionat mondial. Despre 
acestea, însă, într-un articol 
viitor.

înregistrate de hand- 
români în acest tur- 
stat și valoarea lor 
și tactică Iar dacă

Colin ANTONESCU

UNDE MERGEM?

TELEVI AZI MÎINE

— Receptor multicanal, ecran cu diagonala 
zentat 
dernă

— Mare 
litate.

— Prețul .. ,__
8—12 rate lunare, cu un aconto de numai 600 lei.

înțr-o elegantă casetă furniruită, 
asimetrică.
stabilitate în funcționare, imagine

de 47 cm, 
cu o linie

ți tunet de ca-

este de 3 400 lei. Se poate cumpâra și cu plata tn

(3256)

BASCHET: Sala Floreasca, 
de la ora 8 și de la ora 15, 
„Cupa federației" la minibas- 
chet ; sala Giulești, de la ora 
17 : Rapid.— Politehnica Ga
lați, Voința — ICHF, meciuri 
în cadrul diviziei masculine A.

POPICE. Arena 
la ora 16 : Rapid 
arena Gloria, de 
Gloria — 
meciuri în 
minine A.

TENIS
Steaua, de la ora 9 la ora 20,
„Cupa 30 Decembrie!) , —■ •

Voința 
cadrul

Giulești, de 
— Voința ; 
la ora 15:
Constanța, 

diviziei fe-

DE <3ÎMP, Sala

VOLEI. Sala Giulești, ora 
9,30: CPB — Farul Constanța 
(fem. A).

BASCHET. Sala Giulești, de 
la ora 10,30: Politehnica — 
Comerțul Tg. Mureș (mase. 
A) : sala Floreasca, de la ora 
8 și de la ora 15, „Cupa fede
rației" la minlbaschet.

POPICE. Arena Voința, de 
la ora 8 : Voința — CFR Ti
mișoara ; arena Constructorul, 
de la ora 8 : Constructorul — 
Flacăra Cîmpina, meciuri în 
cadrul diviziei masculine A.

TENIS DE CÎMP. Sala 
Steaua, de la ora 9 la ora 20 I 
„Cupa 30 Decembrie"^*

V-ațl dat seama, stimați citi
tori, că de la începutul campio
natului și plnă In prezent G. P. 
nu a susținut nld o partidă. Este 
oare firesc ea o sportivă, com
ponentă a lotului național, să 
stea în afara activității competi- 
ționale, numai pentru satisface
rea unor capricii ? Răspunsul e 
categoric : NU.

La cele spuse ptnă acum con
siderăm necesar să adăugăm ur
mătoarele : pe linie profesională 
ea a obținut transferul fără nld 
o dificultate (documentele pe 
care le posedăm atestă acest lu
cru) ; din foile de arbitraj reiese 
că medul Ceahlăul — Medldna 
din campionatul trecut, invocat 
drept cauză prindpală a retro
gradării echipei „U“, a fost PIER
DUT de bucureștence șl nu cum 
se afirmă ta una din adrese. De 
ce se Încearcă atund inducerea 
tn eroare 7 (aid am mal putea 
adăuga șl altele) ; de asemenea 
și faptul că se scuză (fără dovezi 
palpabile) aceeași retrogradare 
prin pierderea medului retur, 
ni se pare nefundamentată șl 
riscantă. De ce s-a ajuns ta a- 
ceastă situație ?; de ce numai la 
sesizarea presei s-a dat răspuns 

că 
în- 
în 

dl-

celor 2 adrese ?; cui credeți 
ajută aceste disensiuni „care 
tăresc prieteniile"? Voleiului, 
nici un caz 1; de ce aceste 
sensiuni intre 2 cluburi studen
țești (!1), care in loc să colabo
reze. fac un deservlclu voleiului?; 
de ce este necesar ca să treacă 
un an (de inactivitate) pentru ca 
Gabriela Popa să poată juca, to
tuși, la echipa pentru care a 
optat ?

Nu negăm faptul că, prin ple
carea ei, formația clujeană a 
pierdut mult, dar ne îndoim că 
G-P. va găsi în divizia B clima
tul competițional pentru o jucă
toare de națională (contraargu- 
mentele devin neconcludenta, 
dacă analizăm cu atenție nivelul 
calitativ al jocurilor).

Este timpul să se renunțe la 
„pasiunile" ră 1 Înțelese. După 
părerea noastră, situația, tn for
ma actuală, a devenit intolera
bilă. De adrese, cu și fără argu
mente, după cîte se vede nu 
ducem lipsă. De măsuri eficiente, 
însă da. Le așteptăm, cît de cu
rind, pentru că urmează o nouă 
perioadă de transferări.

Emanuel FANTANEANU

Încă din antichitate. apor
tul a făcut din artiltecți 
mari constructori. Fără 

să fie una din cele șapte mi
nuni ale lumii antice, totuși 
Olimpia este considerată,- de 
două milenii șl Jumătate, una 
din mărețele construcții ale 
Eladel.

Templul cu statuia înaltă 
de 14 m a lui Zeua, făurită de 
Fldias din aur și fildeș, sta
dionul, hipodromul — iată o 
realizare neegalată, compartnd 
progresul tehnicii chiar cu 
cel de azi.

Dar nu numai lăcașul Jocu
rilor Olimpice era destinat 
sportului, el deopotrivă șl mal 
ales gimnaziile șl 
palestrele. Aceste 
clădiri Întruneau 
sălile de exerciții șl 
Jocuri, curtea inte
rioară cu nisip pen
tru luptători și 
atlețl.

Mal stnt amintite 
tn lumea vechil 
Grecii șl apoi la roma
ni șl tn Spania. hipodro
murile de corridă. impresio
nant rămtne, chiar așa cu 
zidurile năruite de ani șl tn- 
ttmplări, marele circ al Ce
zarilor, loc de dlrze șl stnge- 
roase dispute : Coloeeumul 
din Roma. Capacitatea lui, 
uimitoare, pentru acele vremi; 
100 000 de locuri. Gindlțl-vă că 
astăzi aproape toate stadioa
nele mari din lume nu au 
mal mult de atlt I

Cum știm, sportul, tnfrunttnd 
șl invlngind prejudecăți, re
naște tn a doua Jumătate a 
secolului al 19-lea. Este înce
putul construcțiilor sportive 
de tot felul.
/ Mal tntll terenuri, săli, sta
dioane. piscine, trambuline de 
schi. Apoi, din 189S, stadioane 
olimpice (cel dlntti, stadionul 
de marmură albă de 60 000 de 
locuri de la Atena), sate ollm- 
plce, baze complexe pentru 
box șl lupte, natație șl jocuri 
sportive.

r,a întrecerile olimpice de 
artă, alături de literatură, 
muzică xȘl plastică se vor da 
premii șl pentru arhitectură. 
Interesant, că in 1924, la Pa
ris, primește o medalie de 
argint, pentru proiectul unul 
stadion, arhitectul ungur Al
fred Hajos, același care cu 
ani înainte, în 1896, la Olim
piada de la Atena, cucerise la 
100 m șl 1 200 m înot două 
medalii de aur la concursul 
desfășurat nu In bazin, ci 
chiar in apele Mării Ionice !

Arhitectura sportivă este un 
gen aparte, oare cere price
pere, pasiune șl, în plus, o 
oarecare experiență sportivă. 
Ea trebuie totdeauna să îm
bine armonios tradiția arhi
tectonică națională cu stilul 
modem șl cu noutatea mate
rialelor de construcție. După 
J.O. arhitectul Japonez Kengo 
Tange a fost propus de C.I.O. 
cu un premiu special pentru 
lucrările sale excepționale de 
la piscina olimpică șl gimna
ziul național.

Doi arhltecțl G. șl T. Chlțu- 
lescu au scris o carte despre 
.Monumentele celebre ala an

A OPTA 
ARTĂ

tichitățile in ears prestat* pi
ramidele, statuia luă Ueus, 
farul din Alexandrii^ grădi
nile suspendate din Babllon, 
templul zeiței Artemis din 
Ei'es, mausoleul din HaHoar- 
nas, colosul din Rhodoe,

Ar 11 ispititor de teri» e 
carte despre (.Construcțiile 
sportive celebre ale lumii mo
deme", din care credem că 
nu ar lipsi 1 stadionul Mara- 
cana de 220 000 de locuri, din 
Rio de Janeiro, baza complexă 
Lujnlkl (stadion da 103 000 
locuri, sală de 16 000 locuri, 
piscină pentru 13 200 specta
tori, hotel sportiv pentru 400 
persoane), sala Madison 

Square Garden din 
New York (una din 
cele mal mari săli 
acoperite din lume, 
30 000 locuri), tram
bulina de schi de 
la Obersdorf pen
tru sărituri de 140— 
160 metri, satul o- 
llmpio al Olimpia

dei de la Tokio, capabil să 
ofere găzduire la mal mull de 
6 000 de sportivi, precum șl 
alte multe construcții îndrăz
nețe șl renumite prin capaci
tatea sau stilul lor.

Dintro lucrările vechi, pre
miate la întrecerile oumpioe 
de artă de la Stockholm, An
vers, Paris, Amsterdam le 
amintim pe cele mal însem
nate. Așa este întîlul proiect de 
stadion modem, planul unu* 
institut de educație fizică, 
proiectul stadionului din 
Monte Carto, construcția «nui 
parc sportiv.

Șl la noi tn țar* arta arhi
tecturii a adus sportului da
ruri mărețe, plnă mal lori nici 
măcar visate î Stadionul 23 
August, Parcul Dinamo, Sala 
șl bazinul Floreasca, Com
plexul sportiv de vară șl de 
iarnă Poiana Brașov, stadio
nul din Constanța șl cei din 
Timișoara.

Pretutindeni, noile construc
ții se îmbină în splendid de
cor vegetal cu statuetele, ba
soreliefurile șl frescele plas
ticii sportive. în viitor 11 ve
dem pe arhitectul Ascanlo 
Damlan, fost mare șl pasionat 
Jucător de rUgby, primind un 
premiu internațional pentru o 
Interesantă șl originală lucrare 
sportivă.

Concepția actuală a orașe- 
lor-grădini nu poate exclude 
parcurile, spațiile verzi, sta
dioanele. Orașele noi trebuie 
să însemne lumină, spațiu, 
bucurie, tinerețe.

în timpurile noastre toate 
continentele lumii, ou aproape 
toate popoarele lor, își string 
mîlnlle pașnic în întrecerile 
olimpica. Aceasta pe planeta 
noastră, pe Pămlnt.

Dar omul, curind, va poposi 
și în celelalte planete. Să nu 
vă mirați, oameni, dacă veți 
auzi în anul 2 000 de între
ceri interplanetare. Arhitecțil 
să fie pregătiți. Jules Verne 
ne-a învățat că nlmlo nu este 
știlnțlfico-fantastlo, d șttlnți- 
fico-realizabil.

Pa cînd primul stadion pla
netar șl primele recorduri 
mondiale imponderabile T

Îndrăzneală!
După recomandarea Încurajatoare a profesorului Vlrgfl laidu, 

vin să mă prezint în acest ziar ca a opta artă, sportul. Speriată 
de „ce o să zică lumea", lncero timid să mă explic.

Am apărut treptat cu începutul existenței oamenilor, îm
preună cu celelalte arte, mal puțin cinematograful, sora noastră 
mal mică.

Emoțiile mele estetice au Inspira* pe egipteni să mă fixeze 
în basoreliefuri, pe greci să mă sape în marmura statuilor, pe 
japonezi să mă picteze pe stampe.

Am trăit izolat șl pe apucate, concepția oamenilor nu era 
pregătită să mă primească și să mă aprecieze la justa mea va
loare. Am reapărut acum mal puternic, se vede că utilitatea 
mea este legată de evoluția tehnică a societății.

Astăzi trăiesc pe picioarele mele. Am templele mele eu peste 
două sute de mii de locuri, am publicul meu cei mai fanatic 
din lume, am ziare proprii, cărți, am Idolii mei adorați de oameni 
alături de idolii celorlalte arte.

Mă dezvolt ca celelalte arte, luptfnd tn timp șl tn spațiu, 
adepțil din flecare țară, din flecare continent, infrățlndu-so în 
Idei.

Ce este nou șl deosebit tn arta mea t Faptul e* emoția este
tică este neprevăzută, durează numai o clipă șl aceeași nu se 
mal repetă.

Am apărut acum mal puternică, impusă de ttnăra generație, 
știu că .bătrlnli” vor zlmbl de îndrăzneala mea. Ml-au spus șl 
celelalte arte că Ia fel s-a zîmblt la apariția lor t muzica, pictura, 
teatrul. Așa este viața 1

Eu am să aștept ca tineretul, oare m-a impus, să îmbătrf- 
nească șl atunci în lume nu voi mal lntîlnl ztmbete. Veți vedea 
că peste ani, nimeni nu se va mal întreba dacă stnt sau rfu 
o artă.

A OPTA ARTA, SPORTUL 
p. conf. D. COLIBAȘI

i:\kad.
LA SFiRȘITUL SEZONULUI

1W *

fc:

■s.$

COMPETIȚIONAL
Finala campionatelor națio

nale de juniori a încheiat zi
lele trecute suita concursurilor 
de tineret desfășurate în acea
stă toamnă și, totodată, pro
gramul competițional al anu
lui. în sala Progresul din Ca
pitală și-au dat întîlnire 130 
de sportivi din țară (toți sub 
21 de ani) spre a-și disputa 
cele 4 titluri de campioni. Am 
văzut patru finale care ne-au 
furnizat surprize de proporții, 
răsturnări spectaculoase de si
tuații, baraje nenumărate, 
decepții și remarcabile salturi 
calitative, evoluții îmbucură
toare, toate făcînd din aceste 
finale un concurs frumos și 
pasionant.

Am văzut, la floretă băieți, 
o finală omogenă la un ridicat 
nivel tehnic, în care cinci din 
cei șase trăgători au trecut, pe 
rind, pe Ungă titlu închipu- 
indu-se pe podium surîzînd 
medaliei de aur și în care, 
pînâ la urmă, a învins cel cu 
nervii cei mai tari : Aurel Ște
fan.

A fost o finală în care S-au 
detașat net bucureștenii, luin- 
du-și. astfel, o revanșă asupra 
floretiștilor orădeni, care, cu 
o săptămînă înainte, se impu
seseră ca echipă, adjudecîn- 
du-și, în final, „Cupa Speran
țelor". Aceasta este, de altfel, 
și proba care, ca valoare teh
nică, merită nota cea mai 
mare, la obținerea căreia au 
contribuit substanțial cei trei 
reprezentanți ai clubului 
greșul București.

Proba de floretă fete a 
cea mai surprinzătoare 
gătoare, pe Magda Bartoș, care 
în finala junioarelor mici s-a 
mulțumit cu bronzul, iar în 
fața celor mari s-a impus de 
o manieră impresionantă. Tn 
ciuda celor numai 15 ani, ea a 
dominat finala cu siguranța 
unei experimentate, pierzîn- 
du-și controlul (dar nu și fer
mitatea) doar in ultimul asalt,

Pro-

adus 
cîști-

cînd a văzut titlul la un pas, 
și relaxîndu-se, în lacrimile 
bucuriei copilărești, numai 
după ultimul „halt" rostit de 
arbitru. Am mai remarcat, 
aici, două debutante în finala 
probei cu o pregătire tehnică 
demnă de luat în considera
ție : Ecaterina Fenyes șl Elisa- 
beta Doară și nu pot trece cu 
vederea eliminarea Evei Len- - 
ghel și evoluția dezorientată 
a Adrianei Moroșanu.

Am remarcat în finala de 
spadă forța de luptă și dîrze- 
nia craioveanului Constantin 
Duțu ; tehnica frumoasă a lui 
Gabriel Berey care, alături de 
Anton Pongraț, vine să de
monstreze existența unei reale 
școli de spadă în orașul de 
pe Mureș, în fine tinerețea și 
calitățile lui Paul Szabo, de 
care sînt sigur că se va mai 
vorbi în curînd.

Am văzut, cîștigînd titlul de 
campion la sabie, pe Dan Iri- 
miciuc, în ultimul său an de 
juniorat, după o dispută a- 
prigă și un baraj în trei cu 
Adrian Creițaru, cel mai teh
nic și echilibrat om al finalei 
și cu Dan Popescu care, se 
pare, i-a facilitat victoria. Toți 
trei, împreună cu Șerban 
Vlad. au demonstrat posibili
tăți tehnice de certă perspec
tivă, într-o finală în care 
Bucureștiul n-a reușit să stre
coare nici un reprezentant.

Ceea ce reiese, îmbucurător, 
după desfășurarea acestor fi
nale, este faptul că tineretul 
care a evoluat vine să infirme 
părerea unor sceptici, care 
consideră că scrima româ
nească s-ar afla într-un im
pas datorită slabei pregătiri a 
schimbului de mîine, acesta 
nefiind în situația de a asi
gura în continuare poziția 
frumoasă cîștigată. Dacă voi 
adăuga la aceasta și evoluția 
din „Cupa Speranțelor" și 
faptul că din campionatul de 
calificare au promovat în di-

vlzla B patru formații cu me
dia de vîrstă între 16 și 17 
ani, hotărît totul vine ‘să de
monstreze că avem frumoase 
perspective pentru viitor, în 
ce privește înlocuirea actualei 
generații, la aceeași valoare. 
Numai că pentru asta ar fi 
necesar ca Drîmbă, Mureșanu, 
Vicol, Szabo și celelalte figuri 
consacrate să-i poată întîlni 
mai des pe acești 
tru a contribui la 
experienței lor de 
dată pe an, este 
puțin.

Un alt aspect

tineri, pen- 
dezvoltarea 
concurs. O 
extrem de

mai mult 
decît îmbucurător, demn da 
remarcat aci, este atmosfera 
de entuziasm, disciplină și 
sportivitate, care a caracteri
zat finalele. Mi-a făcut plă
cere să văd pe antrenorul An
drei Kacuks oferind, cu căl
dură, cheia pentru strîns 
minerul unui adversar al ele
vului său, pe Puiu Burtea să- 
rutînd și felicitînd sincer pe 
Aurel Ștefan după victorie și, 
în general, pe sportivi împru- 
mutîndu-și arme și înțelegîn- 
du-se într-un limbaj de sănă
toasă concepție sportivă. Cu 
atît mai disonante au apărut 
aspectele — izolate de altfel — 
furnizate de Suzana Saplontai, 
prin absența de la festivitatea 
de premiere și de Gabriel Ur- 
sovici, prin excesivitatea ma
nifestărilor nervoase cu iz de 
vedetism, după consumarea 
finalei. Sper să fie numai tre
cătoare. In final, merită feli
citări pentru comportare, atît 
campionii cit și toți ceilalți 
participanți la această ediție 
a campionatelor, precum și 
toți antrenorii care i-au pre
gătit (fără nominalizări spe
ciale) și-mi permit ca, abuzînd 
de amabilitatea redacției, să 
urez tuturor ca anul în care 
vom intra curînd să le aducă 
succese și mai mari.

Cornel GEORGESCU,/
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13. CEHOSLOVACIA: Pentru a 6-a oară
TURNEUL SUD-AMERICAN - 0 EXPERIENȚA
CU CARACTER DE INEDIT SI TEMERITATE • O echipă care a dat deseori bătaie de cap campionilor lumii • Echipele 

în formă, principalele furnizoare de jucători • O piesă din „arsenalul"* .
în cadrul schimbului de opinii privind pregătirii» echipei 

naționale de fotbal în vederea participării la turneul final 
din Mexic, publicăm astăzi punctele de vedere ale antreno
rului Petre Steinbach.

Programarea apropiatului 
turneu al echipei naționala 
în America de Sud reprezin
tă o etapă Interesantă și cu
rajoasă în pregătirea pentru 
campionatul mondial din Me
xic. Aș zice chiar : mal mult 
curajoasă decît interesantă, 
— și iată de ce J

— turneul vine după 
foarte scurtă perioadă de 
dihnă a tricolorilor noștri

— va dura 28 de zile;
minimum 
două-trei

▼iee-versa, pentru ■ nu 
suprasolicita echipa T

— lotul, care cuprinde 
Jucători, nu • prea redus 
număr 7

Șl s-ar mal putea ivi și alta 
semne de întrebare, care nu

II 
n

O 
o-

>

OPINII

care le

— se vor susține 
11 jocuri, adică la 
zile cîte un meci;

— formațiile pe 
vom întâlni sînt dintre cele
mai puternice, plus o echipă 
națională — Peru — partici
pantă la jocurile finale ale 
apropiatului campionat mon
dial din 1970.

Cum ne aflăm în perioada 
pregătitoare a echipei repre
zentative pentru marea între
cere a celor mal bune 16 na
ționale din lume, este de la 
sine înțeles că primul obiec
tiv il constituie FUNDA
MENTAREA PREGĂTIRII FI
ZICE DE BAZĂ, înlesnind 
totodată pregătirea specifică 
și realizarea, obținerea for
mei sportive maxime în ve
derea prezentării cu mijloace 
plenare la startul marii com
petiții.

Cu cît această pregătire 
fizică de bază este mal Fine 
făcută, cu atât cresc șansele 
pentru o echipă de a rezista 
eu succes într-o competiție 
lungă și grea, ca aceea care 
ne așteaptă.

Ținînd seama de data a- 
propiată a plecării în tur
neul sud-american angajat — 
25 ianuarie 1970 — de difi
cultatea jocurilor programate, 
de numeroasele și obositoa
rele călătorii, rezultă că a- 
ceastă pregătire specifică nu 
se va asigura prin mijlqacele 
de antrenament obișnuite, ci 
prin înseși jocurile pe care 
le vor susține în cadrul tur
neului reprezentanții noștri. 
Pentru că, practic, ei nu vor 
avea la dispoziție timpul ne
cesar efectuării de antrena
mente cu mijloace speciale 
în acest sens.

Adevărul este că o astfel de 
pregătire poate " 
și prin această 
unui turneu —_ _
pun măi multe probleme :

— programul, ca atare, nu 
e cumva prea aglomerat ?

— jocurile au fost progra
mate pe ideea unei anumite 
alternanțe — un joc greu, 
urmat de unul mai ușor șl

fi realizată 
modalitate, a 

dar aici se

LA 3 IANUARIE,
PRIMUL RENDEZ-VOUS

IN 1970

Jucătorii lotului olimpic, 
care au încheiat sezonul e- 
chipelor reprezentative, au 
ținut, cu hărnicie, să reia j 
pregătirile imediat după A- 
noul Nou, întrucât tot ei vor 
disputa șl prima Întâlnire 
internațională a anului. De 
aceea, la 3 ianuarie el se 
vor reîntâlni la București 
pentru a efectua o pregă
tire comună timp de 9 zile, 
în vederea turneului de 
două jocuri pe care-1 vor 
efectua în Israel incepind 
din 14 ianuarie, unde vor 
întîlni echipa reprezentati
vă a țării gazdă, calificată 
la turneul final al C.M. din 
Mexic.

Se preconizează ca a- 
cest turneu să se continue 
în alte țări, pînă in jurul 
datei de 10 februarie. Pînă 
în momentul de față, însă, 
această intenție nu și-a gă
sit concretizarea.

Iată lotul olimpic care se 
va reuni la București : A- 
damache, Oprea, Rămurea- 
nu, Ivăncescu, Antonescu, 
Bădln, Remus Vlad, Popo- 
vici, Decu, Pescaru, Ange- 
lescu, Anca, Grozea, Tufan, 
Oblemenco, Kallo, Cociș, 
Turcu, Moraru.

sînt da natură să aducă__  _  _____  _ o 
liniște odihnitoare în «uflete- 
le noastre..

Fiindcă:
— din simpla lectură a iti

nerarului rezultă că după cî- 
teva partide mai ușoare, de 
la începutul turneului, se 
intră într-o suită de meciuri 
cu adversari foarte tari, cum 
sînt echipa națională a Pe
rului (probabil, două întâl
niri), faimoasele Vasco da 
Gama și Flamengo, reprezen
tativa R. D. Germane șl o 
echipă ungară sau ’Iugoslavă 
de club, desigur de prim or
din ;

— eventualele Infringed ar 
>putea să afecteze moralul tri
colorilor noștri;

— turneul fiind, într-un fel, 
o repetiție generală pentru 
campionatul mondial, ar fi 
fost — cred — necesar să 
plecăm în America de Sud 
cu 22 jucători, deci cu două 
echipe naționale, care ar fi 
putut fi folosite, la nevoi?, 
alternativ, pentru a se asi
gura menajarea posibilități-

lor și resurselor ffzîce ale to
talității lotului nostru în s- 
ceastă campanie sud-ameri- 
cană cu care se vrea să se 
prefațeze dura întrecere ofi
cială mondială de peste cf- 
teva luni din Mexic.

Nu criticăm pe r.imeni fi 
nu dăm nimănui sfaturi, care 
de altfel ar fi ți tardive, totul 
fiind definitivat. Dorim suc
ces deplin experienței, dar 
TREBUIE SĂ-I SUBLINIEM 
CARACTERUL DE INEDIT 
ȘI DE TEMERITATE.

PREGĂTIREA FIZICA LA 
ÎNCEPUTUL UNUI SEZON 
ÎNCĂRCAT ESTE HOTĂRÎ- 
TOARE, E TEMELIA PE 
CARE SE CLĂDEȘTE TOTUL 
ȘI CARE ASIGURA BUNA 
CONDIȚIE A REPREZEN
TANȚILOR NOȘTRI PEN
TRU JOCURILE DE CAM
PIONAT INTERN CE-I AȘ
TEAPTĂ DUPĂ REÎNTOAR
CEREA DIN OBOSITORUL 
TURNEU ATLANTIC ȘI IN
TRAREA ÎN PLENITUDI
NEA MIJLOACELOR ȘI A 
FORMEI LOR PENTRU ME
XIC.

Să sperăm că tricolorii vor 
rezista oboselii nervoase a 
turneului, mișcării continue 
dintr-o localitate în alta, con
sumului de energie pretins de 
jocuri cu formații de club 
reputate care se mobilizează 
de obicei în mod deosebit — 
chestiune de prestigiu și bun 
prilej de a-și orna palmare
sul cu victorii răsunătoare 
— cînd întâlnesc echipe re
prezentative din alte țări.

Să sperăm...

mare prestigiu In fotbalul 
mondial. Palmaresul său în 
turneele finale ale C. M., 
constituie, de altfel, o fru
moasă carte de vizită : de 
două ori finalistă (în 1934 și 
1962) și de alte trei ori printre 
cele 16 participante la turneul 
final.

în 1934. la C. M. din Italia, 
Cehoslovacia a eliminat echipa 
României cu 2—1, iar în se
mifinale a dispus de Elveția 
cu 3—2. în finala întrecerii, 
fotbaliștii cehoslovaci au fost 
învinși eu 2—1 (după prelun-

Iui Mirko*, acțiunile lente (!)
după ce 45 de minute scorul 
indica egalitate (1—1). Printre 
jucătorii care au evoluat a- 
tunci în echipa Cehoslovaciei 
se aflau tinerii Adamec și 
Kvasniak, titulari și în selec
ționata de astăzi. Patru ani 
mai târziu, fotbaliștii ceho
slovaci n-au mai obținut cali
ficarea pentru turneul final 
din Anglia, locul I în grupa

cultate, în schimb începe o 
luptă extrem de dificilă cu 
echipa Ungariei, care cîștigă 
cu 2—0 la Budapesta și reu
șește un scor egal (3—3) la 
Braga. Astfel, echipa Ungariei 
— care pierduse meciul sus
ținut în deplasare cu Dane
marca — împărțea acum pri
mul loc, la egalitate de puncte, 
cu Cehoslovacia. între aceste

van Bratislava). Născut în 
1938, a fost de 21 ori selec
ționat în echipa A. Este căpi
tanul echipei Slovan și al re
prezentativei. Se impune prin 
jocul de cap și un plasament 
excelent.

Ladislav KUNA (Spartak 
Trnava). Născut în 1947. A 
fost selecționat de 15 ori. Ex
celent șuteur cu stîngul și

r

GRUPA A H-A
Danemarca—Oho slovacia 6—3 
Cehoslovacia—Danemarca 1—0 
Irlanda—Danemarca 1—1 
Irlanda—Cehoslovacia 1—2 
Ungaria—Cehoslovacia 2—< 
Danemarca—Irlanda 2—0 
Irlanda—Ungaria 1—2 
Danemarca—Ungaria 3—2 
Cehoslovacia—Ungaria 6—3 
Cehoslovacia—Irlanda 3—0 
Ungaria—Danemarca 3—0 
Ungaria—Irlanda 4—0 
Cehoslovacia—Ungaria 

(meci de baraj)
CLASAMENT

1. Cehoslovacia
2. Ungaria
3. Danemarca
4. Irlanda

7 5 1
7 4 1
6 2 1
6 0 1

1
2
3
5

4—1

16— 7 11
9
5
1

17—11
6—10
3-14

Petre STEINBACH

FIȘIER DIVIZIA A
• De remarcat că numeroa

se goluri au fost înscrise de 
fundași sau mijlocași și că 
mulți înaintași n-au reușit să 
realizeze mărar un gol ! Așa, 
de exemplu, Lupescu (Rapid), 
fundaș, a înscris 5 goluri, dar 
Năsturescu, Codreanu și Pe- 
treanu n-au înscris nici unul ! 
Lereter (U.T.A.) a marcat 7 
goluri, dar Schiopu n-a sim
țit plăcerea realizării unul gol. 
Radu Nunweiller (Dinamo 
București) a marcat primul 
său gol din campionat de-a- 
bia în ultima etapă 1 Mustă- 
țea („U“ Cluj) deși a par
ticipat la toate cele 15 parti
de susținute de echipa sa, n-a 
reușit să marcheze nici un 
gol. Martinovici („U” Craiova) 
titular în 14 meciuri n-a în
scris nici un gol. Și asemenea 
exemple mai sînt !

• Specialist în loviturile de 
la 11 metri s-a dovedit Grozea 
(Petrolul) care a transformat 
toate cele patru lovituri de 
care a beneficiat echipa sa.

• Golgeteri ai echipelor lor
sînt : RAPID— Neagu și STEA
UA—Tătaru cîte 12 goluri, DI
NAMO BUCUREȘTI—Dumi- 
trache (10). „U“ CRAIOVA- 
Oblemenco (9), STEAGUL RO
ȘU—GySrfi și F. C. ARGEȘ— 
Nuțu (8), U.T.A.—Domide și 
Lereter (7), JIUL—Peronescu, 
DINAMO BACĂU—Dembrov- 
schi, FARUL—Sasu (6), „U“
CLUJ—Adam și Oprea, PE
TROLUL—Grozea. A.S.A.— 
Naghi, POLITEHNICA—Mol- 
doveanu (5), CRIȘUL—Cociș, 
C.F.R.—Soo (4).

• Doar 13 fotbaliști au pri
mit nota 10 din partea croni
carilor noștri, iar dintre aceș
tia 5 sînt portari : Niculescu 
(F.C. Argeș) și Ghiță (Dina
mo Bacău) de cîte 3 ori ; A- 
damache (Steagul roșu) și Su
ciu (Steaua) de 2 ori ; Stan 
(Jiul) o dată ; dintre jucătorii 
de cîmp au fost notați cite o 
dată cu 10 : Dobrin (F.C. Ar
geș), Dumitrache și Dinu (Di
namo București), Lupescu și 
Neagu (Rapid), Sătmăreanu 
(Steaua), Duțan (Dinamo Ba
cău), Broșovschi (U.T.A.).

PROF. ELIAS BARUCH 
ÎN COLECTIVUL DE TEHNICIENI

Al ECHIPEI NAȚIONALE

Antrenorul echipei naționa
le, Angelo Niculescu, are de 
cîteva zile un secund, care îl 
ajută în munca de ridicare a 
potențialului fizic al jucători
lor. Este vorba de cunoscutul 
profesor de educație fizică E- 
lias Baruch, care în urmă cu 
ani, a practicat fotbalul.

TRAGERILE LOTO Șl PRONOEXPRES
ALE REVELIONULUI

Ca în fiecare an, Adminis
trația de Stat Loto-Prono
sport va marca sfîrșitul anu
lui prin două mari trageri 
ale Revelionului la LOTO și 
PRONOEXPRES.

De această dată întâlnim o 
bogată listă de premii cu nu
meroase puncte de atracție.

Vom începe cu autoturis
mele de diferite mărci și ca
pacități cilindrice, printre 
care :

DACIA 1300, DACIA 1100, 
MOSKVICI 408 cu 4 faruri șl 
radio, SKODA 1000 MB și 
TRABANT 601.

Un capitol cu totul special 
îl constituie excursiile care și 
ele se prezintă cu trasee ine
dite și interesante. în primul 
rînd aceea din MEXIC la 
turneul final al C.M. de fot
bal 1970, precum și excursia 

Japonia cu vizitarea

„Expo ’70“, care va avea loc 
la Osaka.

Procurați-vă din timp bi
letele care se găsesc la toate 
agențiile Loto-Pronosport, 
ULTIMA ZI fiind 31 decem
brie 1969.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 26 DECEMBRIE 1969

EXTRAGEREA I ’
69 4 15 56 89 41
18 48 64 72 90 21 

FOND DE PREMII : 449 918 
lei.
EXTRAGEREA a II-a :

8 46 88 20
FOND DE PREMII : 449 918 
lei.

Plata premiilor va începe 
în Capitală de la 6 ianuarie 
1970 pînă la 12 februarie 
1970 ; în provincie : de la 9 
ianuarie pînă la 12 februarie 
197? inclusiv.

* 16 Jucători au fost sanc
ționați cu suspendări pentru 
Jdiferite abateri : Georgescu 
(Jiul) pe 3 etape ; Bungău 
(„U“ Cluj) pe 2 etape, R. Nun- 
weiiler (Dinamo Buc.) de 2 
ori pentru cite o etapă ; cei
lalți pe cîte o etapă : Desel- 
nicu, Deliu, Bitlan, Dașcu (U- 
niversitatea Craiova), Jamai- 
schi (Steagul roșu), Tătaru II 
(Steaua), Dinu și Mazurachis 
(Rapid), Radu (F C. Argeș), 
Sasu (Farul), Czako și Naghi 
(A.S.A.), Suciu (Crișul).

M. ORZEA

giri) de selecționata Italiei. 
Patru ani mai târziu, la C. M. 
din Franța, după ce elimină 
Bulgaria (1—1 și 6—0), apoi 
Olanda (3—0 după prelungiri), 
ei sînt învinși la limită de re
prezentativa Braziliei (1—1 și 
1—2). în preliminariile C. M. 
din 1954 se clasează pe locul 
I al grupei în care a jucat cu 
România și Bulgaria. Califi- 
cîndu-se în turneul final din 
Elveția, echipa Cehoslovaciei 
ocupă locul III in grupa C a 
turneului final. în 1958, Ce
hoslovacia se califică în tur
neul final, dar este eliminată 
după primele meciuri. în 
schimb, la C. M. din Chile 
(1962), ea a avut o comportare 
foarte bună. După ce, în grupa 
a IlI-a, a terminat la egalitate 
(0—0) cu viitoarea campioană 
mondială (Brazilia), a obținut 
victorii de prestigiu în fața 
unor redutabili formații : 1—0 
cu Ungaria în «sferturi de fi
nală, 3—1 cu Iugoslavia (în 
semifinale), dar a pierdut par
tida decisivă cu Brazilia 1—3,

Jozef Adamec, Alexander HorTriptic cehoslovac pentru Mexic (de la stingă la dreapta): 
Kvasniak.vath, Andrej

INVAȚAȚI

preliminară (a VIII-a) fiind 
ocupat de reprezentativa Por
tugaliei.

în actuala ediție, Cehoslova
cia a 
voios 
ța și 
și-au 
vîntul. Cu două victorii în de
plasare (cu Irlanda și Dane
marca), reprezentativa ceho
slovacă a obținut 4 puncte ex
trem de prețioase pentru po
ziția sa în clasamentul grupei. 
Meciurile retur cu aceste for
mații sînt cîștigate fără difi-

străbătut un drum ane- 
spre Mexic, dar constan- 

omogenitatea echipei 
spus pînă la urmă cu

SCHIUL CU MIHAI BIRA

împingere în piciorul din 
spate și sprijin solid pe 
tonul opus.

împingerea simultană 
un mod de alunecare obținut 
prin împingerea simultană in 
ambele bastoane înfipte îna
intea legăturilor, oblic cu vir- 
ful spre înainte, însoțită și 
de o mișcare de aplecare a 
bustului înainte, amplificată 
de flexia genunchiului. Schiu
rile rămîn permanent para
lele și la aceeași înălțime. 
Procedeul este recomandabil 
pe pantă ușor înclinată, la 
pornirea într-o coborîre, sau 
chiar pe teren plat cînd ză
pada este înghețată sau bine 
bătătorită.

Pentru a schimba direcția 
de înaintare, de pildă spre 
dreapta, se ridică vîrful schiu
lui și se deplasează lateral 
spre dreapta, după care schiul 
sting este adus apropiat

(Urmare din pag. II

Și

s-a disputat, 
de baraj care

Fmte întoarcerii  evantai

paralel. Prin respectarea suc
cesivă a acestor pași laterali, 
se poate obține chiar o în
toarcere de 180 de grade. E- 
xistă și alt procedeu de 
întoarcere de pe loc, numit 
evantai. Stând normal pe schi
uri, se răsucește bustul spre 
dreapta, se ridică bastoanele 
și se înfig în spatele schio
rului, dincolo de ambele schi
uri, unul spre vîrfuri, celă
lalt. spre cozile schiurilor. 
Sprijinit energic pe bastoane, 
schiorul lansează înainte șî 
spre în sus piciorul drept, în 
așa fel încît vîrful schiului,

după ce se înalță, execută o 
mișcare de evantai (trecînd 
prin verticală) spre a se așeza 
paralel și apropiat de coada 
schiului sting, dar în sens 
contrar. în continuare, schiul 
și bastonul stîng se ridică de 
la sol și se așează paralel a- 
propiat și în același sens cu 
piciorul, realizîndu-se astfel 
o întoarcere de 180 de grade. 
Pașii de urcuș (direct sau pe 
linia pantei) se folosesc spre 
a urca spre punctul maxim o 
pantă de mică înclinație. Se 
utilizează mersul alternativ 
descris mai sus, cu mențiunea 
că brațul este mai aplecat îna
inte, genunchii mai flectați 
iar bastoanele se împing îna
poia legăturilor spre a îm
piedica alunecarea înapoi a 
schiurilor. în același scop, 
schiul care înaintează, se des
prinde ușor de pe sol și se 
izbește zăpada la fiecare pas.

Urcușul in foarfecă se exe
cută pe o pantă mai abruptă 
direct pe cea mai mare încli
nație printr-o variantă de 
pași alternativi. Schiurile se 
desprind de pe zăpadă și pă
șesc înainte și spre deal de 
o parte și de alta a liniei 
pantei, cu vîrfurlle divergente. 
Contactul cu zăpada se face

pe muchiile interne, picioarele 
fiind suficient de depărtate 
spre a evita suprapunerea 
cozilor. Brațele se sprijină 
prin podul palmei direct pe 
capătul bastonului. '

Pozifia de coborîre. Schiu- 
rile paralele, egal încărcate 
și depărtate la 5—10 cm. Cor
pul drept, perpendicular pe 
schiuri, cu articulațiile gleznă, 
genunchi, șold, ușor flectate. 
Bustul completează poziția 

printr-o ușoară înclinație pe 
bazin. Umerii relaxați, bra
țele ușor îndoite, așezate îna
intea șoldurilor (și în lateral) 
cu pumnii în 
mică ndrmală 
orientate oblic

poziție anato- 
ținînd bețele 

spre înapoi.

t Urcuș oblic

Urcuș în trepte

Esențial este ca poziția 
rămînâ relaxată, naturală, 
mai aproape de firesc.

Acum că știți noțiunile ele
mentare, pregătiți-vă sa vă 
lansați in coborîre, nu mai 
înainte de a ști... ridicarea 
din căzătură. Nu există schior 
care să nu cadă. Nirf dv nu 
veți scăpa. Principalul constă 
în a nu vă teme. Deși para
doxal, poate, trebuie totuși să 
știți să cădeți și să vă ridicați 
din căzătură. Cind căderea 
devine inevitabilă, recoman
dabil este să cădeți spre spate 
și pe o parte de preferință 
spre deal. în acest scop, mus
culatura trebuie relaxată, ge
nunchii se îndoaie și se 
string. Orice crispare, orice 
efort este nefolositor. Ca să 
vă ridicați, există un principiu 
de care trebuie să vă amintiți 
mereu : să așeza'i întotdeauna 
schiurile paralele, cît mai a- 
proape de șezută și cu aju
torul mîinilor sau bastoanelor 
să vă puteți ridica. Pe pantă 
înclinată, în plus, direcția 
schiurilor trebuie să cadă per
pendicular pe linia de cea 
mai mare pantă.

două formații 
apoi, un meci 
urma să desemneze formația 
pentru Mexic. La Marsilia e- 
chipa Cehoslovaciei, ai cărei 
protagoniști au fost Jokl — 
B. Vesely, Adamec, Kvasniak 
și Kuna, și-a impus jocul, 
cîștigînd detașat cu 4—1.

Actuala echipă a Cehoslova
ciei este formată în mare ma
joritate din jucătorii formației 
Spartak Trnava și Slovan 
Bratislava. Prima este cam
pioana țării și a obținut în 
acest an calificarea în semi
finalele „C.C.E.", iar cea de a 
doua este cîștigătoarea „Cupei 
Cupelor". Antrenorul Josef 
Marko s-a dovedit bine inspi
rat atunci cind a selecționat 
cu precădere jucători din echi
pele în formă. în plus, antre
norul cehoslovac a apelat la 
„bătrînul" Kvasniak, un 
„joly-joker" al formației, care 
acum activează la o echipă 
belgiană din divizia secundă.

Iată citeva sumare portrete 
ale principalilor jucători din 
echipa Cehoslovaciei.

Alexander. VENCEL (Slovan 
Bratislava), născut în 1944, a 
fost selecționat de 11 ori în 
poarta echipei naționale. El și 
cu Ivo VIKTOR (Dukla Praga) 
sînt urmașii renumitului por
tar Schroif.

Karel DOBIAS (Spartak 
Trnava). Născut în 1947, a fost 
de 8 ori selecționat în echipa 
țării. Este fundaș ofensiv și 
a fost cel mai bun jucător în 
partidele cu Ajax.

Alexander PLASS (Skoda 
Plsen). Născut în 1944, a fost 
de 8 ori selecționat în echipa 
A. Este singurul jucător din 
lotul cehoslovac care provine 
dintr-o echipă de divizia B.

Alexander HORVATH (Slo-

foarte util in jocul de la mij
locul terenului.

Bohumil VESELY (Sparta 
Praga). Născut în 1945, a fost 
selecționat de 10 ori în echipa 
națională. Foarte bun șuteur, 
posedă o mare viteză și un 
dribling derutant.

Karel JOKL (Slovan Bra
tislava). Născut în 1945, a 
făcut parte de 18 ori din echi
pa națională. Manevrează cu 
o mare dexteritate balonul, 
trimițîndu-și colegii de echipă 
în atac prin deschideri lungi 
și pase precise.

Josef ADAMEC (Spartak 
Trnava). Născut în 1942, de 
26 de ori internațional. Este 
denumit spaima portarilor. 
Majoritatea golurilor le înscrie 
cu piciorul stîng.

Echipa Cehoslovaciei prac
tică un joc asemănător celui 
din țările nordice : sobru, pase 
lungi, șuturi de la distanță, 
înaintașii adverși sînt marcați 
în fazele de finalizare, iar 
mijlocașii cehoslovaci se in
filtrează în dispozitivul de a- 
părare advers, participînd în 
mod activ la desăvîrșirea a- 
tacurilor. Deseori jucătorilor li 
se reproșează faptul că sînt 
prea lenți. Antrenorul Marko 
răspunde la această critică: 
„Sînt conștient de încetineala 
unor acțiuni la mijlocul tere
nului. Acest lucru îl recomand 
pentru a scoate din ritm pe 
adversari! După o asemenea 
fază urmează una rapidă, pasa 
fiind interceptată de unul din 
vîrfurlle de atac (B. Vesely, 
Adamec sau Jokl) care se în
dreaptă ca o săgeată spre 
poarta adversă."

Jan SOKOL
„Ceskoslovensky Sport"

Praga

In județul Sibiu, startul 
în activitatea sporturilor 

de iarnă poate ii dat
La ora cînd aștern pe hîrtie 

aceste rînduri, zăpada s-a cer
nut și pe meleagurile județu
lui Sibiu. Tîrziu, dar a venit! 
Credeți oare că schiorii sibi- 
eni au așteptat cu mîinile în 
sîn căderea primei zăpezi ? 
Nicidecum.

Sportivii de la Voința, Școa
la sportivă Șoimii, Uzina Me
canică din Sibiu și Mătasea 
roșie Cisnădie, singurele secții 
de performanță din județul Si
biu. au început pregătirile cu 
mult înainte. Cea mai avan
sată pare a fi secția de schi a 
asociației sportive Voința (an
trenori : Hermine Herbert la 
probe de fond și Ștefan He- 
ning la cele alpine).

Un centru de copii se pregă
tește sub conducerea fostului 
campion național Horst Han- 
nich, la uzina mecanică Sibiu. 
Cea mai tînără secție, Școala 
sportivă Șoimii, recent afiliată 
la F.R.S.B., s-a pregătit încă 
de la 1 august sub conducerea 
noului absolvent al I.E.F.S. cu 
specialitatea schi, I. Ungu- 
reanu. Elevii prof. Ungureanu, 
practicanți ai 
pregătit prin 
crosuri pe terenuri variate și 
prin patinaj pe rotile, după un 
program de 5 ori pe săptă- 
mînă. Prin străduința depusă 
la antrenamente, elevii de la 
Șoimii au ambiția să por
nească cu dreptul în noul se
zon.

înainte de a trece la calen
darul oficial al activității 
schiorilor trebuie să afirmăm 
că, vizitind magazinul Sport 
din Sibiu, am constatat că a- 
cesta dispune de materialele

fondului s-au 
efectuarea de

și echipamentul necesare nou
lui sezon : schiuri fabricate la 
Reghin, purtînd mărcile Olim
pic, Campion, Super, Turist, 
Start (fibră sticlă) din import, 
patine pentru „artistic" și cu 
ghete pentru copii, bocanci de 
schi și de turism fabricație 
Reghin (Popular, Poiana, 
Campion), săniuțe, legături și 
bețe ‘de schi, hanorace, pan
taloni etc.

De altfel, convingătoare 
pare afirmația responsabilului 
acestui magazin, Meint Rainer, 
care ne-a spus : „Sîntem pur 
și simplu asaltați zilnic. Aso
ciațiile Metalurgica, Voința și 
I.B.C. Păltiniș, au solicitat can
tități mari de schiuri și bo
canci. De la 1 noiembrie s-au 
vîndut 430 de schiuri cu legă
turi, 1700 
altele în 
lei.

Și acum 
rul competițional al 
de schi a județului Sibiu, care 
cuprinde, printre altele : 4.1: 
Concursul republican al copi
ilor . (la Păltiniș), 11.1: 
Concursul de deschidere a se
zonului (la Păltiniș), 15.11 l 
Concursul republican al senio
rilor și juniorilor (etapa județ, 
la Păltiniș), 22—23 . II. Cupa 
CJEFS (la Păltiniș), concursuri 
tradiționale ca Cupa Metalur
giei, Cupa Textilistuiui, Cupa 
Valea Sadului, Cupa „16 Fe
bruarie" etc. Iată, deci, uri 
program destul de încărcat 
care-i așteaptă pe schiorii din 
județul Sibiu.

perechi bocanci și 
valoare de 1.121.000

prezentăm calenda- 
comisiei

ILIE IONESCU — coresp. 
principal



Trimisul special al ziarului, THEO MACARSCHÎ, transmite.

DUPĂ PRIMA ZI A ÎNTÎLNIRII DE TENIS
BUDAPESTA (A) - BUCUREȘTI (A) SCORUL ESTE EGAL: 1-1

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinusiiiii]iiiiininiii!iniiiiiiiniini!!i!iuntiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiniiii!iininniiii«iiiiiniiinininiiiiiniiiiiiiiinii!iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiB
llie Năstase a cîștigat detașat in fafa lui Geza Varga

BUDAPESTA, 26 (prin tele
fon). într-o avancronică pu
blicată in pagina I și intitu
lată „Năstase a și sosit”, cu
noscutul ziar „Nepsport" apă
rut, joi, in capitala Ungariei, 
face un portret detaliat al 
primului tentsman român, pre- 
zentind totodată și pe ceilalți 
coechipieri ai lui Năstase. în 
încheiere, ziarul maghiar scria 
că. dată fiind valoarea sportivi
lor oaspeți, spectatorii buda- 
pestani vor avea prileiul să 
asiste, în cadrul întîlnirilor 
dintre selecționatele orașelor 
Budapesta și București, la par
tide de un nivel tehnic deo
sebit.

Apoî, vineri, în spațioasa 
sală „Dozsa", în fața unul pu
blic cifrat la 1 000 de specta
tori, au început primele me
ciuri.

In partida inaugurală, con
tînd pentru primele selecțio
nate ale celor două orașe, llie 
Năstase a avut ca adversar pe 
Geza Varga. Primit cu aplauze 
numeroase, -Năstase se impune 
prin lovituri variate —• servi
cii, volâuri, stopuri — ca și 
printr-o deplasare ușoară în 
teren. El ciștigă primul set cu 
6—3. In următorul, Varga, în-

de public, conduce cu
2—1, dar tenismanul

curajat 
1—0 și 
român preia din nou inițiativa, 
devine stăpîn pe joc și, deși 
pierde patru meciboluri, scorul 
fiind 5—2 pentru el, llie nu 
mai greșește în cel de al cin
cilea și îșl adjudecă setul cu 
6—2 și întreaga partidă.

Tot in cadrul întîlnirilor se
lecționatelor A, Petre Mărtnu- 
reanu a avut de înfruntat pe 
jucătorul nr. 1 și campionul 
țării gazdă, Szabolcs Baranyi. 
Acționînd prea uniform, a- 
proape numai în forță și comi- 
țînd multe greșeli, Mărmureanu 
nu a putut să treacă peste jo
cul mal variat al adversarului

său care a terminat învingător 
cu 7—5, 8—6. Așadar, după 
prima zi, Budapesta A — 
București A 1—1.

în partida de dublu, contînd 
în cadrul echipelor secunde, 
cuplul român, Dron — Sântei, 
dovedind o mai bună omoge
nitate și hotărire. a ieșit în
vingător în fața perechii Var
ga — Csoknyal cu 7—5, 6—3.

Programul de simbătă este 
următorul: Machan — Dron și 
Csoknyal — Sântei (pentru se
lecționatele B) ți meciul de 
dublu, contînd pentru primele 
formații.

t

Programul
C. M. masculin

de handbal
26 (Agerpres). — 

de organizare a

,,CINERAMA DAVIS CUP CLASSIC"

.UN AN
(Urmare din pag. I)

timpul jocului.. Durerile tn to- 
race se măriseră îngrijorător. 
Trebuie citeva zile de odihnă 
— spunea medicul. Iată-mă 
spectator, la jocuri și la an
trenamente, tocmai cînd urma 
să pregătesc 
dul!

Lui llie îi 
cesul. După 
cludente cu 
Crookenden, 
cu Stan Smith, Și aci băiatul 
nostru face o partidă de zile

Challenge-roun-

surîde însă suc- 
5 seturi necon 
neo-zeelandezul 

vine meciul-test.

HONOLULU, 26 (Agerpres) 
Turneul internațional de te
nis denumit „Cinema Davis 
Cup Classic", desfășurat la 
Honolulu, 
jucătorul 
Smith. în 
învins cu

a fost cîștigat de 
american Stan 
finală, Smith l-a

6—2, 6—3, în nu-

mai 50 de minute, pe Arthur 
Ashe (S.U.A.). Pentru locul
3, Lutz (S.U.A.) a dispus cu 
6 — 4, 4— 6, 6—4, de Jim Os
borne (S.U.A.). De remarcat 
că, în întîlnirile directe. 
Smith conduce cu 4 victorii 
contra 2 în fața lui Ashe.

PARIS
Comitetul_ ______
campionatului mondial mas
culin de handbal a alcă
tuit programul de dispu
tare
pe. Cele 42 de întîlniri vor 
fi găzduite în 25 de orașe 
franceze. în primul joc, la 26 
februarie, echipa României va 
întîlni, la 
ței (jocul 
21,30 ora 
februarie,
România va juca cu Elveția, 
(ora 22,00). în orașul Caen, 
la 1 martie echipa Româ
niei va întîlni formația R.F. a 
Germaniei (ora 18,00). După 
cum se 
a fost 
C. Iată 
grupe ;
mană, Suedia, Norvegia ; B : 
Cehoslovacia, Iugoslavia, Ja
ponia ; Canada; D : Dane
marca, Ungaria, Polonia, Is
landa.

• Clasamentul și palmaresurile celor 16 finaliste din Mexic
a jocurilor din gru-

Paris, echipa Fran- 
va începe la ora 
României). La 28 
în orașul Amiens,

știe, echipa României 
repartizată în grupa 
componența celorlalte 
A : URSS, R. D. Ger-

România pe locul 12 X

se
un

DE TENIS
traliană cu Bowrey și Ruffe’s, 
de pildă. Comparația ne flata, 
oricum, dar știam că ea poate 
fi și 
facă să ne pierdem capul.

o cursă, menită să ne

fost o satisfacție reală,A
pentru mine personal, că și 
în aceste momente dificile a- 
veam alături pe omul care 
contribuise tn mod atît da 
substanțial la obținerea cali
ficării în
Harry Hopman. Marele spe
cialist australian avea acum 
calitatea oficială de antrenor 
al echipei, căpitanul nostru

finală, „magul'

mari și — spre uimirea gene
rală — îl elimină pe campio
nul S.U.A;: 5—7, 12—10, 7—5,
6—3 ! Presa începe să urle și 

' toate pronosticurile pentru o
victorie Ușoară a americani-

rămînînd Gheorghe Cobzuc. 
ne așteptase la Bos

ton, gata să pună din nou 
șaua pe noi, cu antrenamen
tele sale diabolice. Și din nou 
spunea ci victoria noastră tn

euCleveland, 
terenurile sale de 
ciment atît de te
mute, ne aștepta. 
Știam că ameri
canii făcuseră tot 
felul de pregătiri 
pentru a exploa
ta la maximum 
șansa de a juca 
pe teren propriu. 
Vopsiseră cimen
tul tn lung și în 
lat cu o soluție 
specială, făcin- 
du-l șj mai ra
pid. Urma ca noi 
— „oamenii zgu- 
rei roșii’ — să 
fim literalmente 
decimați de viteza 
lui american. Donald ___
și ceilalți specialiști ai echi- 
pet gazdă își construiau cu 
grijă schelăria succesului pro
priu.

Am început antrenamente’e 
„stil australian" pe distanța 
celor două săptămini cite ră- 
mlneau pînd la finală. Aci 
mă simt dator să menționez 
că tn sinul echipei noastre 
apăruseră divergențe de pă
reri. Se spunea cd sintem 
Prea „omoriți" cu antrena
mentul și cd astfel ne pierdem 
capacitatea de a rezista mai 
bine americanilor, fn fața că
rora tot nu aveam nici o 
șansă... Trebuie sd precizez 
cd fn Challenge-round n-am 
pierdut nici un singur joc din

HARRT HOPMAN
jocu- 
Dell

.Nu toi uita niciodată aceas
tă cursă trepidantă după fie
care minut, pentru a prinde 
orice fHntură de timp dispo
nibil, gata să ne antrenăm in 
orice condiții, numai să ne 
antrenăm. într-o zi cu ploaie, 
cînd cimentul ud nu mai 
permitea nici un srhimb de 
mingi pe arena Harold T. 
Clarke", ne-a scos din fncurcd- 
turd tot H.H. El a închiriat 
imediat un hangar de avioane 
cu pardoseală 
acolo ne-am 
gitirea.

ta sfîrșitul fiecărui an, 
obișnuiește să se facă 
clasament al meciurilor sus
ținute de echipele naționale. 
Firește, alcătuirea unui ase
menea clasament întimpină 
mai multe dificultăți. în pri
mul rînd, echipele întîlnesc 
adversari de valoare dife
rită și susțin un număr ine
gal de partide. Iată de ce 
acordarea unul punctaj o- 
bișnuit în clasament ar fi 
ireală. Singura soluție este 
ca în locul punctelor clasifi
carea să fie determinată de 
procentajul realizat în raport 
cu punctajul maxim pe care 
l-ar fi putut 
formație.

Clasamentul 
prinde numai 
cate 
în 
sînt 
din 
preliminariile 
cele amicale. Ca o curiozi
tate amintim faptul că din
tre cele 16 numai 3 sînt neîn
vinse în acest an : Brazilia, 
R. F. a Germaniei și Italia. 
Un loc excelent ocupă echi
pa Suediei, care, deși învin
să de două ori (de Franța cu 
3—0 în preliminariile C.M.,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
11
13.
14.
15.
16.

obține fiecare

de mai jos cu- 
echipele califi- 

în turneul final al C.M. 
palmaresurile fiecăreia 
cuprinse toate meciurile 
anul 1969, atît cele din 

CAI., cît și

Brazilia 
Suedia 
Anglia 
R. F. a Germaniei 
U.R.S.S.
Italia 
Uruguay 
Israel
SaNader 
Cehoslovacia 
Bulgaria 
Remania
Mexic 
Belgia 
Maroc 
Peru

după ce și-a asigurat califi
carea în turneul final, și de 
Iugoslavia, în meci amical, 
cu 2—1) a realizat 81’7«. An
glia, cu 8O'/«, ocupă doar lo
cul 
gerii suferite în fața Bra
ziliei, dar și datorită ce
lor două rezultate egale. Tre
buie să menționăm că sco
rurile egale au scăzut în mod 
apreciabil procentajul unor 
echipe. Datorită celor 3 sco
ruri egale realizate, echipele 
R.F.G. și Italiei, deși nu au 
suferit nici o înfrîngere, o- 
cupă doar locurile 4 și, res
pectiv, 6 în acest clasament. 
De asemenea, echipa Româ
niei, cu o singură înfrîngere, 
dar cu 4 scoruri egale, este 
clasată în urma Salvadoru
lui și Cehoslovaciei, care au 
mai multe partide pierdute 
decît reprezentativa țării noa
stre. dar au înregistrat mai 
puține meciuri nule. La pro
centaj egal a decis golave
rajul (cazul dintre Bulgaria 
și România. Mexic și Belgia). 
Cu excepția echipelor Peru 
și Maroc, toate celelalte au 
realizat cel puțin 50»/» din 
punctajul maxim.

Iată cum 
tul celor 16 
rezultatelor

9 
11 
10

7
8 
6
5 
7

10
6
7
7

16
4 

11
8

III, datorită înfrîn-

cu
1—0, 
Țara 
1-1,

cu

R. F. a GERMANIEI
Scoția 1—1, Austria 

Cipru 12—0, Scoția 3—2,
Galilor 1—1, Austria 
Bulgaria 1—0.

U.R.S.S.
Irlanda de Nord 0—0,

Turcia 3—0,
2— 0, Turcia
3— 1, R. D. 
Suedia 0—1,

2—2,
3—1.

Irlanda de Nord 
3—1, Columbia 
Germană 
Iugoslavia

ITALIA
cu R. D. Germană 

Țara Galilor 4—1, R. D. 
mană 3—0. Mexic 3—2,

2—2, 
Ger-
Me-

xie 1—1, Bulgaria 0—0.
URUGUAY

eu Ecuador 2—0, Chile
0—0, Ecuador 1—0, Chile
2-0, Anglia 1—2.

ISRAEL
cu Suedia 2—3. Grecia

3—3. Austria 1—1, Noua Ze-

de ciment și 
continuat pre

t
Ziua marii 

proape.
finale era s-

(Va urma)

9
9
7
4
5
3
3
3
6
3
3
2
6
2
3
3

0 
0
2
3
2
3
1
3
0
1
2
4
4
0
4
1

0
2 
1
0
1 
0
1
1
4
2
2
1
6
2
4
4

arată clasamen- 
finaliste pe baza 
din acest an.
30- 6
24-11
20— 7
20— 5
16—16
13— 3
6— 2

14— 8
18- 14
12— 9
10- 8
7— 6

19— 13
i— 6
9— 8

11—12

100% 
81% 
80% 
78% 
75% 
74% 
70% 
63% 
60% 
58,33% 
57,14% 
57,14% 
50% 
50% 
45% 
43’/,

PALMARESURILE CELOR 16
BRAZILIA

cu Venezuela 5—0. Colum
bia 2—0. Paraguay 3—0. Co
lumbia 6—2, Venezuela 6—0. 
Paraguay 1—0, Peru 2—1, 
Peru - - - -1—0.

3—2. Anglia 2—1.
SUEDIA

Norvegia 5—2. Franța 
Franța 0—3. Israel 3—2,

cu
2—0,
Iugoslavia 1—2, Mexic 1—0,

Finlanda 4—0, Norvegia 
4—2, Danemarca 1—0, 
UJL.SJ8. 1—0, Ungaria 2—0.

ANGLIA
România 1—1, Franța 
Irlanda de Nord 3—1, 
Galilor 2—1, Scoția

Mexic 0—0, Uruguay 
Brazilia 1—2, Olanda 
Portugalia 1—0.

eu
5—0, 
Țara 
4—1,
2-1,
1-0,

elandă 4—0, Noua Zeelandă 
2—0, Australia 1—0, Austra
lia 1—1.

SALVADOR
cu Surinam 6—0, Surinam 

1—4, Antllele Olandeze 0—2, 
Antilele Olandeze 2—1, Hon
duras 0—1, Honduras 3—Oi 
Honduras 3—2, 
Haiti

cu
0—2,
3—0,
0—2.

Haiti 
0—3. Haiti 1—0.
CEHOSLOVACIA

Irlanda 2—1, 
Ungaria 3—3, 
Ungaria 4—1,

Ungaria 
Irlanda 
Olanda

BULGARIA
Luxemburg 2—1, Polo-cu Luxemburg 2—I, Polo

nia 4—1, Olanda 1—1, Po
lonia 0—3, Luxemburg 3—1, 
Italia 0—0, R. F. a Germa
niei 0—1.

ROMANIA
eu Anglia 1—1, Iugosla

via 1—1, Franța 0—1, Grecia 
2—2, Elveția 1—0, Portuga
lia 1—0, Grecia 1—1.

MAROC
eu Algeria 0—1, Coasta de 

Fildeș 0—1, Senegal 1—0, Se
negal 1—2, Tunisia 
nlsîa 0—0, Tunisia 
dan 
dan

0—0.
2—2.
2-1.
0-1.

Tu- 
Su- 
Su-0—0, Nigeria

3—0, Nigeria
MEXIC

Italia 2—3, Italia 1—1; 
, Columbia 

Portugalia 0—0, Lu-

cu 1
Danemarca 3—6, 
î—o, r ■ _ 
xemburg 1—2, Belgia’ .0—2, 
Spania 0—0, Suedia 0—L Da
nemarca 1—3, Norvegia 2—0, 
Peru 0—1, Peru 3—0, Anglia

Belgia 1—o, Norvegia0-0,
4—0.

Forest Hills, unul din marile sanctuare ale sportului alb.
lor la Cleveland cad baltă. In 
viitoare, cit pe aci să nu ob
serv că pe un alt teren, vic
tima noastră de la Wimble
don, englezul Mark Cox. în
vinge pe unul din marii favo- 
riți ai turneului, Tom Okker. 
Toate valorile tenisului pă
reau răsturnate

Challenge-round nu va fi pen
tru el nici o surpriză ... Tre
buia să-l credem, trebuia sd 
nu precupețim nici un efort 
pentru a reprezenta cit mai 
onorabil tenisul românesc tn 
ultimul act al marii competiții.

cauza lipsei de rezistență fi
zică. In schimb, am reușit să 
ne prezentăm destul de bine 
acomodați cu terenul, puțind 
să luptăm aproape de la egal 
cu specialiștii cimentului, la 
ei acasă.

SPORTUL PENTRU TOȚI
(Urmare din pag. T)

vemele și organizațiile națio
nale specializate de importan
ța generalizării educației fizi
ce în rfnduriîe popoarelor lor. 
Iată de ce, principalul obiec 
tiv al reuniunii de la Bucu
rești a constat în a pune ba
zele și a pregăti parametrii 
unei conferințe mondiale a 
miniștrilor sportului, sub a'JS- 
piciile U N.E^S.CO.

Oscar M. Miller (Guiana 
Britanică), membra al depar
tamentului (diviziei) de tine
ret U.N.E.S.C.O, susține a- 
ceastă idee și crede In posi
bilitatea realizării ei. 
U.N.E.S.C.O., a cărei misiune 
este de a promova educația și 
valorile culturale In lume, 
poate uza de imensa sa auto
ritate morală și de mijloacele 
sale de acțiune pentru a con
vinge pe responsabili, și Ir. 
special pe educatori — fiind 
vorba de tineret —, de va
loarea modelatoare a spor
tului și de binefacerile pe 
care le poate procura indivi
zilor și comunităților. Ca tră
sătură de unire între guverne. 
U.N.E.S.C.O. le poate convinge 
să adopte hotărit o politică de 
promovare și sprijinire a 
sportului.

Prof. dr. Julien Falize 
(Liege, Belgia), membru de 
frunte al C.I.E.P.S. și preșe
dinte al biroului de documen
tare șl de informații, împărtă-

șețte părerea că, dacă sălile 
V N E.S.C O. de la Paris au 
cunoscut recent ecourile unei 
reuniuni mondiale a miniștri
lor Invățămintului, ele pot 
adăposti și un util rendez
vous al titularilor portofolii
lor sportive. Dar în afară de 
aceasta — și înaintea ei, — 
sînt necesare măsuri eficiente 
pe plan național. în fiecare 
țară: sporirea echipamentu
lui (prin investiții), sprijini
rea organismelor de stat cu 
documentație adecvată, crea
rea unui grup permanent de 
specialiști pentru propagarea 
„sportului pentru toți", con
vingerea rapidă a tineretului 
de acțiunea binefăcătoare a 
educației fizice (pentru că nu 
putem aștepta mereu consu 
marea unei întregi generații) 
etc. Se cere, de asemenea, sus
ținerea C.I.EPS. (evocîndu-se, 
cu regret, absența românilor 
din acest organism).

Alt membru activ
C.I.E_P.S_, francezul Rer.â Bs- 
zennenye, cunoscut militant 
pe acest tărîm și coautor al 
„Doctrinei sportului" apărută 
la Paris, ne-a reamintit cite
va din principiile sale a căror 
diseminare o crede posibilă, 
întrucît școlile au, de bine de 
rău, o anumită cantitate d» 
instalații sportive, acestea ar 
trebui folosite (exploatate) in
tegral, fiind puse la dispozi
ția tineretului (din cartier, 
din împrejurimi) în tot timpul

al

cu
0—4,

Năstase (după o altă victo
rie. zdrobitoare, în fața ami
cului nostru Ismail El Shaf ■ 
fei) iese din cursă în fața 
unui mare campion, Ken Ro- 
sewall. Rezultă de data aceas
ta firesc și trebuie să adaug 
că lliuță a jucat bine și a- 
cest meci, dar omul din față 
era prea mare ca să nu-și 
apere întreaga șansă. Totuși, 
aplauzele adresate românului 
arătau că prezența noastră 
la Forest Hills nu fusese 
simplă formalitate

★

Acum, trebuie să pre
gătim efectiv finala. Ne-am 
apucat serios de treabă, fără 
să ne lăsăm furați de euforia 
interview-urilor, a invitații
lor de tot felul, a întregului 
zgomot care se făcea în jurul 
nostru. Trebuia să fim cu pi
cioarele pe pămînt, chiar dacă 
Donald Dell — căpitanul a- 
mericanilor — făcuse presei 
senzaționala declarație că ar 
fi preferat Australia ca ad
versară în finală. Se gîndea, 
firește, la actuala echipă aus-

Iată-ne în fața unui dublu 
panoramic, amplificat de mo-, 
dul în care va apare ziarul 
nostru la sfîrșitul lui 1969 și 
la începutul lui 1970. E ade
vărat, fotbalul... stă, dar iu
bitorilor de sport nu le vor 
lipsi, datorită tradiționalelor 
anchete și comentarii, legătu
rile cu balonul rotund. în 
plus, activitatea competițio- 
nală, chiar oarecum redusă pe 
perioada sărbătorilor, nu e 
deloc săracă în mari întreceri.

Mai întîi, o competiție care 
ne interesează direct și care, 
chiar dacă nu este cronologic 
prima poate figura în fruntea 
panoramicului : Campionatele 
Europene de bob de la Cor
tina d’Ampezzo. Vom lăsa în 
grija rubricii de specialitate 
redarea competiției șj a zile
lor ce o preced, nu însă înain
te de a le adresa, și pe această 
cale, un „HAI, BĂIEȚI !“ ași
lor români ai fiselelor.

La ordinea zilei se află și 
marile competiții de schi. Pen
tru „alpini", prima săptă- 
mînă nu are în program con
cursuri, dar înqepînd din 3 ia
nuarie va ploua cu întreceri : 
„Cupa Doamnelor", la Ober
staufen — contînd pentru 
„Cupa Mondială" ; la Revel- 
stoke — „Derbyul slalomului"

(cîte 2 slalomuri speciale) și la 
Quebec — „Open-ul Quebec" ; 
apoi în California, la Mam
moth Mountains ; din nou în 
Europa, anume ..Bradul de 
Argint" de la Hindelang (tot 
în cadrul „Cupei Mondiale", 
dar numai probe masculine); 
la Schwarzach-Mittersil — 
..Cupa salzachtaler" ; la A-

șoară la... Val d’Isăre, în 
Franța !

Un alt serial de mare in
teres se va epuiza în inter
valul de care ne ocupăm: 
„Concursul celor patru tram
buline". în ordine, săritorii 
își vor măsura măiestria (și 
cuvîntul nu exagerează deloc) 
la Obersdorf (28 decembrie),

PANORAMIC
SPORTIV

delboden a XlV-a ediție 
a Concursului Internațional 
(tot în cadrul „Cupei Mon
diale") și la Grindelwald — 
a XXXII-a (!) ediție a „Con
cursului internațional femi
nin", de asemenea în „Cupa 
Mondială". Iar amatorilor de 
curiozități, cam neglijați de 
la o vreme, le-am aminti și 
de Campionatul comitatelor 
din Anglia, care se desfă

Garmisch—Partenkirchen 
ianuarie), Innsbruck (4 
nuarie) și Bischofshofen 
ianuarie). Să sperăm 
anul acesta buna 
prietenă, Televiziunea, 
prilejui urmărirea 
Icari ai iernii, 
avanpremieră 
chiar astă-seară, 
la Engelberg, t 
va putea fi urmărită la lu-

(1 
ia-

(6
Șică 

noastră 
ne va 

cîtorva
De altfel, o 

va avea loc 
, în Elveția, 
unde disputa

mina reflectoarelor, specta
col, sintem siguri, de mare 
efect. Evident, nu numai 
acestea sînt întrecerile din 
răstimpul de care ne ocu
păm : de amintit mai este și 
„Sâptămîna 
Cehoslovacia.

Nu-i uităm 
dici" : bogată 
tatea lor, concursurile de 
fond ținîndu-se lanț. Gazde ? 
Neukirch-Schonach (în „Pă
durea Neagră"), Bjorkelan- 
gen, Lindesberg, Stockholm. 
Oslo (celebra „Monolitt-re- 
nnet"), Klingenthal (a XlI-a 
ediție a Concursului feminin). 
Castelrott-Folgarida și Lake 
Placid...

Vă vom mai extrage din 
agendă Campionatele conti
nentale de săniuțe de la 
Hammarstrand, menționînd. 
în treacăt, că și acesta este 
un sport care ar merita mai 
multă atenție la noi în țară...

Iar înainte de a vă ura un 
sincer „LA MULTE ...PANO
RAMICE",. vă mai amintim 
că și Revelionul va fi pig
mentat pe plan sportiv prin 
renumita „Corrida", crosul 
„San Sylvestro" din Rio de 
Janeiro, pe care vi-1 vom 
prezenta separat.

săriturilor" din

nici pe „nor- 
va fi și activi-

G. RUSSU-ȘIRIANU

Tiparul I.P, „Informația* ttr. Brezoiaau n>. 23«-2A, BuaurefU

liber (după amiezele, dumini
cile, în vacanțe). Trebuie luată 
în considerare și răspîndită i- 
deea că educația fizică la ado
lescenți pregătește, prepară pe 
omul, maturul de mîine, foe- 
mîndu-i caracterul, adaptabi
litatea socială, mobilitatea, 
dinamismul, gustul produc
tivității etc., adică tocmai a- 
cele însușiri care se cer adul 
tului, în viața modernă, în 
orice profesiune. De mare 
importanță este realizarea e- 
ducațieî sportive a națiunii, 
domeniu în care educatorul 
francez a citat eforturile ce 
se fac în țările socialiste, ex
periența fostului președinte 
american Kennedy cu „physi
cal fithess" (forma fizică) sau 
ceea ce vest-germanii au nu
mit „calea a doua" (distingînd 
sportul de mase de cel de 
performanță).

Participanții români la reu
niune au subliniat și ei citeva 
dintre aspectele importante 
ale problemei și, în primul 
rînd, necesitatea schimbării 
mentalității despre sport la 
cei virstnici și formarea uneia 
noi la cei tineri. Au fost tre
cute în revistă aspectele bu
getului de timp al tînărului 
contemporan și condițiile ma
teriale de practicare a sportu
rilor. care trebuie apropiate 
de locul de studiu sau de 
muncă. Dar cea mai mare 
apreciere s-a dat definiției 
care consacră educația fizică 
și sportul ca parte integrantă 
a educației globale și perma
nente, în așa fel încît spor
tul școlar și universitar să a- 
sigure societății oameni dez
voltați armonios. In acest 
context, participanții străini 
la reuniune au lăudat efica
citatea școlilor cu program de 
educație fizică din ~

Lucrările de la 
s-au încheiat cu o 
gendă de teme de 
sugestii și recomandări către 
guverne, cu nădejdea de a le 
putea convinge de importanța 
„sportului pentru toți".

România. 
București 
bogată a- 
meditație,

cu
1-2,
2—2,
2—3,

BELGIA
Spania 2—1, Iugoslavia 
Mexic 2—0, Mexic 0—1

PERU
Argentina 1—0, Bolivia 
Bolivia 3—0, Argentina 
Brazilia 1—2, Brazilia 

Mexic 1—0, Mexic 0—3

HOCHEIȘTII SOVIETICI

DIN NOU ÎNVINGĂTORI

IN CANADA
MONTREAL, 26 (Agerpses). 

Selecționata de hochei pe 
gheață a URSS și-a conti
nuat turneul în Canada, ju- 
cînd la London (Ontario) cu 
formația „London 
Hocheiștli sovietici 
victoria cu scorul 
(4—0, 5—1, 5—1).

Knights", 
au obținut 

de 14—2

întrecerea celor
MÂI BUNI SCHIORI
EONDIȘTI SOVIETIC]
MOSCOVA, 26 (Agerpres). 

— în apropiere de Mosco
va, pe o temperatură de mi
nus 15 grade, a început con
cursul celor mai buni schiori 
de fond sovietici. în proba 
masculină de 15 km, Valeri 
Tarakanov s-a clasat pe pri
mul loc 
urmat 
50 :10,0, 
50 :18,0, 
50 :49,0.

cu timpul de 49:57,0. 
de Fedor
Vladimir Dolganov 
Anatoli

La feminin, pe dis
tanța de 5 km, victoria i-a 
revenit tinerei sportive Ga
lina Piliușcenko în 18 : 56.0, 
urmată de Rita Acikina 
19 :36,0.

Simașov

Akentiev

TELEX • TELEX * TELEX
• Aflată In turneu în Spania, echi
pa bulgară de fotbal Cerveno 
Zname Sofia a Învins cu 5—1 
(3—1) echipa Valencia.
• Proba de 500 m din cadrul con
cursului de patinaj viteză, de la 
Celiablnsk a fost ctșugată de 
Boris Guliaev cu timpul de 40,6. 
Valentin Muratov s-a clasat pe 
primul loc la 1 000 m cu rezul
tatul de 1:24.5.
• Cu prilejul unul concurs atletic 
desfășurat la Sydney, tînăra spe
ranță a sprintului feminin aus
tralian, Monica Pegg (16 ani), a 
cîștigat proba de 100 m plat În 
11.4. Pe locurile următoare s-au 
clasat Raelene Boyle șl Jennifer 
Lamy, cronometrate în același 
timp. Marion Hoffman a cîștigat 
două probe : 200 m plat în 23,6 șl 
săritura în lungime cu 6,33 m
• în prezent se duc tratative ca 
echipa de fotbal a U.R.S.S. să 
susțină la 28 ianuarie un med 
cu echipa A.S. Roma. în călăto
ria .lor spre America de Sud, 
unde urmează să se pregătească

tn vederea turneului final al cam
pionatului mondial, fotbaliștii so
vietici se vor opri pentru două 
zile tn Italia.

Ziariștii sportivi <ltn U.R.S.S. 
l-au desemnat pe campionul 
mondial de șah Boris Spasski 
drept cel mai bun sportiv 
sovietic al anului 1969.

fi Echipa de fotbal Dinamo Za
greb a susținut în Spania un joc 
cu echipa A.S. Vigo. Meciul s-a 
încheiat cu un rezultat de ega
litate (1—1, 1-0).
• Jucătorul francez Sdcretin a 
cîștigat titlul de campion Inter
național de tenis de masă ai Spa
niei. In finala competiției, desfă
șurată la Barcelona, el l a învins 
cu 21—19, 21—18, 21-14 pe spa
niolul Pales. într-un meci ami
cal, echipa Franței a învins cu 
5—1 echipa Spaniei.
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