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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

ÎNCHIDEREA lucrărilor sesiunii
MARII ADUNĂRI

Marea Adunare Națională 
fi-a reluat, luni dimineața, lu
crările .in ședință plenară. în 
cursul săptămînii care a tre
cut de la ultima ședință ple
nară, comisiile permanente au 
examinat proiectele de legi ce 
urmează a fi dezbătute și apro
bate de deputați.

în sala Palatului Marii Adu
nări Naționale se aflau depu
tății marelui sfat al țării, pre
cum și numeroși invitați — 
conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, ac
tiviști de partid și de stat, per
sonalități ale vieții economice, 
științifice și culturale, ziariști.

Printre invitați erau prezenți 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la București și cores
pondenți ai presei străine.

Ora 10. — Intîmpinați cu vii 
și îndelungi aplauze sosesc în 
sala de ședințe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gbeor- 
ghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Pană, Gheorghe Rădules- 
cji, Virgil Trofin, Ilie Venlbț, 
Maxim Berghianu, Florian Dă- 
nălache, Constantin Drăgan, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Manea Mănescu, Dumitru Popa, 
Dumitru Popescu. Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Vasi- 
le Vilcu.

în sală se aflau membrii 
Consiliului de Stat.

Lucrările ședinței au fost 
deschise de președintele Marii 
Adunări Naționale, tovarășul 
Ștefan Voitee. Biroul Marii 
Adunări Naționale, a spus vor
bitorul, a mai primit între 

Itimp, din partea Consiliului de 
Miniștri, Proiectul de lege pen
tru prelungirea aplicării Legii 
nr. 22/1967 privind unele mă
suri de perfecționare a condu
cerii și planificării economiei 
naționale. în continuare, tova
rășul Ștefan Voiteo a arătat 
că Marea Adunare Națională 
urmează, de asemenea, să pro
cedeze la verificarea legalității 
alegerii, în ziua de 21 decem
brie, a unui deputat în Circum
scripția electorală nr. 11 din 
municipiul București.

Ca urmare, Biroul Marii Adu
nări Naționale a propus depu- 
taților spre aprobare următoa
rea ordine de zi completată, 
pentru actuala ședință plenară:

1. — Verificarea legali
tății alegerii unui deputat

NAȚIONALE
In Circumscripția electorală 
nr. 11 din municipiul Bucu
rești.

2. — Proiectul legii con
tractelor economice.

î. — Proiectul de lege pri
vind organizarea, planifica
rea și execuția investițiilor.

i. — Proiectul de lege pri
vind regimul produselor și 
al substanțelor stupefiante.

5. — Proiectul de lege pen
tru prelungirea aplicării Le
gii nr. 22*1967 privind unele 
măsuri de perfecționare a 
conducerii și planificării eco
nomiei naționale.
Marea Adunare Națională a 

adoptat în unanimitate ordinea 
de zi propusă.

La primul punct—ăl ordinii 
de zi, deputatul Tudor Drăga- 
nu. președintele Comisiei de 
validare, a prezentat, raportul 
comisiei. în temeiul articolului 
11 din Regulamentul de func
ționare a Marii Adunări Națio
nale — a arătat vorbitorul, Co
misia de validare a Mării Adu
nări Naționale a examinat do
cumentele pe baza cărora, in 
urma alegerii ce a avut loc la 
21 decembrie 1969 în Circum
scripția electorală nr. 11 ..Par
cul Libertății" din municipiul 
București, sectorul 5, a' ta-t de
clarat ales deputat in Marea 
Adunare . Națională tovarășul 
Dumitru Joița, parujidat propus 
de Frontul Unității • Socialiste.

Trecindu-se la vot. Marea 
Adunare Națională â validat 
în unanimitate mandatul' depu
tatului Dumitru Joița ales in 
Circumscripția electorală -nr. 11 
din municipiul București^

în continuarea ordinii de zi, 
deputatul Ilie Verdeț. prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a prezentat expune
rea la Proiectul Legii contrac
telor economice. Raportul Co
misiei juridice . și al altor co
misii ale Marii Adunări Națio
nale, care au analizat acest 
proiect de lege, a fost' expus 
de deputatul Traian Ionașcu, 
președintele Comisiei juridice.

Proiectul de lege a fost dez
bătut apoi pe articole și supus 
votului deputaților. Marea A- 
dunare Națională a adoptat, 
prin vot secret cu bile, Legea 
contractelor economice.

(Continuare In pag. a 4-a)
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ÎN „CUPA FEDERAȚIEI" LA MIMBASCHET

CIȘTIGATOARELE
La „Floreasca", alerta con

tinuă. Bătălia pentru fiecare 
coș a ajuns de-a dreptul dra
matică. La băieți îndeosebi. 
Luni după-amiază, de pildă, 
maestrul emerit al sportului 
Andrei Folbert, care a înde
plinit funcția de arbitru în 
meciul dintre reprezentanții 
școlilor sportive din Pitești 
Si Buzău, a fost... interpelat 
de către unul dintre iucători:

— Nene Folbert, dumnea-

râspun- 
va ciș-

de._ în-
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DE LA POALELE PIRiNEILOR
PINA LA FRONTIERA • •• FOTBALULUI

la aproape 
de Tarbes. 

hotelul „Le
BRIVE. Sintem

400 de kilometri 
Ne instalăm la 
Quercy" și ne pregătim să răs
pundem unei invitații făcute 
de conducerea marelui maga
zin „La nouvelle Gallerie". 
Printre cei care ne întimpină, 
simpaticul mijlocaș la grăma
dă Marcel Puget, omul asupra 
căruia, după meciul de la 
Tarbes, au căzut toate trăzne- 
tele ziariștilor și comentatori
lor de ocazie.

Puget e trist. Are 29 de ani, 
a jucat la Tarbes cartea cea 
mare a carierei sale sportive 
și a pierdut. Cel puțin, așa se 
pare. Idol pînă duminică la 
prînz, Puget s-a văzut aruncat 
în dizgrație de toată lumea. 
Pînă și. de selecționeri.

„Poate că n-am fost în cea 
mai bună formă — ne spune 
blondul mijlocaș — dar am 
jucat așa cum mî s-a indicat. 
Trebuia să închid jocul din 
cînd în cînd pentru ca româ
nii să nu poată ataca. Acum 
toată lumea îmi reproșează 
acest lucru. Pe cei mai mulți 
îi înțeleg : acesta nu este spec
tacol, acesta 
Dar poate 
deam...”

nu este rugby, 
că altfel pier-

— Și-acum, domnule Puget ?
— N-am dormit aproape de 

loc de duminică seara (convor
birea noastră avea loc miercuri). 
Vă dați seama ce înseamnă 
să ți se spună că nu mai ai 
loc in echipa Franței, că ai 
jucat prost și că selecționerii 
trebuie să găsească o soluție 
mai bună ? Pentru mine asta 
este mai mult decît o sentin
ță. Mărturisesc că ea m-a diș- 
trus sufletește. Cred că nimic 
nu este mai prețios pentru un 
jucător de rugby decît să poa-

sportul
m

ANULNOV
12 pagini cu un 
conținut variat

și interesant

MUME
la orele

Impresii

de călătorie

din sudul Franței

naționali. Na este vorba de 
avantaje materiale, poate nici 
de popularitatea pe care ast
fel o capeți — deși, sincer vor- 
vind. ea te înalță piai pe 
piscurile Pirineilor — ei, in 
primul riad, de propria con
știință a valorii, de confrunta
rea cu tine însuți. Poate câ 
povestea tricoului cițtigai, sau 
pierdut, ia echipa națională 
ar merita, o dată, scrisă.

obișnuite

„Ce ne facem, băieți iși spun, intr-un 
minut de odihnă, minibaschetbaliștii de la 

CS.MS. Iași

Foto i A. NEAGU

LA TENIS
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tă spune că a jucat în primul 
„XV" al Franței. După cum 
nimic nu este mal trist decît 
să afle că nu va mai juca in

kWWWWWW Â'

DUPĂ CONCURSUL DE SCHI
DE LA POIANA BRAȘOV

CAMPIONATELE
MONBIALE 

DE EOND SINI 
APROAPE, DAR

croriicheteCitind scurtele 
de la Poiana Brașov, o să re
cunoașteți, desigur, că pro
bele nordice și-au prefațat 
viitorul sezon în care toate 
disciplinele și toate vîrstele 
au sarcina unei mari răspun
deri : campionatele mondiale. 
Tocmai de aceea, deși la pri
ma apariție publică, ne gră
bim. a face cîteva observații 
ce ar putea reține atenția ce
lor interesați.

Adaptarea alergării fondiș- 
tilor la relieful pîrtiei și sta- 
rea. zăpezii este o problemă 
căruia majoritatea 2oncuren- 
ților nu i-au făcut față. Pe 
plat, pe urcuș sau în coborî
re s-a alergat prea uniform 
— numai în pas alternativ — 
uitîndu-se că fondul are mij
loace și procedee numeroase 
de valorificare a terenului și , 
stării zăpezii. Tocmai \ în a- 
ceasta constă măiestria spor
tivă : în modificarea ritmului, 
în folosirea pașilor alunecați, 
arătînd o pricepere ce se con
cretizează în secunde și în. 
minute cîștigate.

Așa se face că, spre meritul 
său, dar mai jpuțin al tineri
lor, principala cursă de fond a

Dan GARLEȘTEANU

voastră ați văzut toate meciu
rile de pină acum..

— Ce vrei să spui ?—
— As vrea să-mi 

deți : cine credeți câ 
tiga ?

— Vrei un răspuns 
cura jare ?

— Nu. un răspuns obiectiv!
— Ei bine, fiindcă am avuț 

prilejul să văd la lucru toate 
echipele, cred că 
cișțiga Piteștiul...

— Si eu care am 
tat acasă, la Buzău.

...Deși virtual 
echioa fetelor 
tițeior. deoareci 
trece de 11 ani !) din Cinuju- 
lung Moldovenesc, de la Li
ceul ..Dragoș Vodă*, trăiește 
euforia competiției, eu fiecare 
meci, chiar si atunci 
evoluează. Si. împrei 
micile baschetbaliste, prof. 
Rărită Dranga.

— Bine, dar dvs. aveți 5 
victorii si in față două me
ciuri relativ ușoare !

— Competiția se încheie 
după ultimul meci, asta este 
o lege a sportului. Ații eu 
cit si fetele mele nu credem 
in meci greu sau ușor. Nici nu 
știi cînd poți avea surprize !

Pentru statisticieni, ultime
le rezultate tehnice. Fete H. 
Sc. sp. Oradea — Olimpia I 
Buc. 19—Șc. sp. Gheorghi- 
eni — 
pia II 
17—12.
— Sc. 
Crișul 
Băieți II. C.S.M.S. Is. — Șc- 
sp. Oradea 23—13. $c. sp. 2
— Sc. sp. Oradea 34—19. Bă
ieți I. Lie. 35 — Șc. sp. Bo
toșani 48—15, Lie. 2 Tmș. — 
U.S. M.S. Iș. 44—49. Șc. sp. 
Ptș. — Șc. sp. Buzău “0—47 
Șc. sp. Ord. — Șc. sp. Ptș. 
26—14. Șc. sp. 2—Buzău 39—32.

Marți- în ultima zi a tur
neului. vor avea loc 12 par
tide. începind de la ora 8. 
Festivitatea 
competiției, 
vizată, va

astăzi va

si anun- 
victoria— 

cîștîgătoare. 
(mai exact fe- 
e nici una nu

□

Șe. sp. 2 29—18. Olim- 
Buc. — Șc. sp. Bv. 
Liceul Dragos Vodă 

sp. Sb. 36—7. Fete I. 
— Șc. sp. GL 47—34.

de închidere a 
care va fi tele- 
începe la 17.30.
Tiberiu STAMA(Continuare fn pag. a 4-a)

Stelian Drăguț, pe locul I (același timp cu Moise Stoian) 
în „Cupa Dipamo“

Foto : V. ZBARCEA
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Finala „C-pei 3® Decem
brie- la senioare s-a dispu
tat Intre campioana țârii. 
Iu di th Dibar. și Eleonora 
Dumitrescu. Dinamovista a 
atacat mereu, chiar și 
cind nu trebuia, permițin- 
du-i lui E. Dumitrescu sâ 
folosească loviturile de 
trecere prin care a acumu
la: puncte prețioase. Jo
cului hazardat al lui Dibar 
l-au fost opuse acțiuni 

ma: economice, de regu
lar., a te. Victoria In douâ 
seturi pe care a obtinut-o 
pe merit Eleonora Dumi
trescu (Steaua) cu 6—5. 
6—3. poate fi considerată 
totuși ca surprinzâtoare.

La seniori. In finali a 
învins tenacele Popovici 
(Steaua) pe S. Mureșar.' 
fProcresul) cu 6—<. 5—6. 
6—5. A fost un joc frumos, 
dar de uzură. Invingâtorul

cunoscindu-se abia la ul
timele două schimburi de 
mingi. S. Mureșan a ju
cat prea prudent, fapt care 
l-a încurajat pe C. Po
povici să inițieze dese ata
curi reușite la fileu. De 
menționat că Popovici a 
renunțat de data aceasta 
la jocul de pe fundul te
renului. Consemnăm eu- 
satisfacție tendința spre 
un joc modern a lui C. 
Popovici, fapt care ar pu
tea să-1 readucă din nou 
printre- primele racheta 
ale țării.

Azi, Incepind de la orele 
*.30, se vor desfășura se
mifinalele de juniori și 
finala de junioare, dintre 
Virginia Raziei' (Dinamo) 
și Adriana Călina (Șc. sp. 
nr. 2).

S. I.

I
I
I 
I
I
I
I
I

ro un timp — să ne aducem 
E- aminte — cînd în buza lacu

lui Floreasca, cam la vechiul

' capăt al tramvaiului 5, în ime- 
Jdiota apropiere a unei case 
tiudate, cu busturi stinghere 

pomi cu umbra moale, în balsamul
cărora s-au născut superbe pagini sem
nate de George Călinescu, se întindea 
o imensă groapă cu gunoaie, bătută 
de cîinii de pripas sau de hoții de cai 
ai mahalalei...

Era un timp — să ne aducem amin'e 
— cînd un condei sensibil, ținut de 
mina viguroasă a lui Geo Bogza, ca
racteriza, cu o plastică tristețe, zona 
cărbunelui, întinsă printre Petroșani, 
Lupeni sau Uricani, drept o „vale a 
plîngerii". Plină de cimitire, traversată 
de greve și foamete, zguduită de acci
dente oribile, vale în care singurii be
neficiari ai zilei, urmăriți de noroc, 
erau circiumarii...

„Și dac-ar fi apă, țuica pe care o 
beau, într-o singură zi, minerii cu spete 
de legendă, atunci parcă-mi vine să 
cred că apa aceea ar putea să învio
reze recolta a zeci și zeci de necta
re..."— scria poetul cuvinte de nelaudă, 
dintr-o vizită făcută prin 1938 la Ani- 
noasa...

Era un timp — să ne aducem amin*e 
— cînd țăranii Olteniei își purtau cu 
obidă opinca spartă, drămuindu-șî cu 
inimi îndurerate și miini tremurînde 
mălaiul cel puțin, împrurnutindu-se des 
și săturîndu-se rar, făcînd, țăranii aceș
tia cu suflete adinei ca apa Oltului, 
adevărate sacrificii în a scăpa cu via
ță, peste secete, peste impozite, peste 
asupriri...

Vă mai aduceți aminte?...
...Apoi, timpul s-a frînt și s-a întors. 

A apărut în viața acestor păminturi o 
statornicie de lumină și dreptate, des
pre care mulți auziseră, dar în care 
puțini credeau, și pentru care cei mai 
bravi se bătuseră vitejește, nu o dată 
cu prețul vieții...

Este un timp — îl cunoaștem, îl 
trăim cu toții — cînd în buza lacu
lui Floreasca, acolo unde tramvaiul 5 
își vede calm de drum spre uriașul 
complex forestier de la Pipera, un 
splendid patinoar artificial, găzduit 
într-un parc cu aceeași umbră moale, 
oferă, sutelor de copii coborîți de pe 
verticalele locuite ale cartierului, deo
potrivă garanția fortificării și voioșiei, 
cît si pe aceea a distracției și exer
cițiului fizic...

Este un timp — îl cunoaștem, îl 
trăim cu toții — cînd pe fosta „vale a 
plîngerii", unde accidentele de muncă 
au devenit obiect de dureroasă amin
tire, s-au născut, pe pămînt darnic si 
ospitalier ca și sufletele minerilor în
șiși, case și stadioane în locul cîrciu- 
milor de odinioară... Sportivi ai aces
tor locuri, Dinu, Rusu sau Sabou —- 
ca să-i cităm pe primii venifi în minte 
— poartă, peste mări și țări, tricoul 
tricolor, și-l poartă cu cinste, iar ală
turi, la Lupeni, elevii școlii profesionale 
miniere construiesc, întru mîndria lor, -> 
bază sportivă a cărei valoare, 2 mi
lioane, ar fi părut în urmă cu trei de
cenii un amăgitor basm.

Este un timp — îl cunoaștem, îl 
trăim cu toții — cînd pe pâmîntul Olte
niei străbune, altădată calcifiat și ars 
de un soare parcă ostil, sub care 
mîndrii oameni ai Băniei își duceau 
cu greu zilele, țîșnesc trufașe, spre 
civilizație Țiclenii sau Rovinarii, Ișal- 
nița sau Motrul și cînd, în aceeași 
vreme a multilateralelor izbînzi, un 
sfios sportiv pe nume Gheorghe Ber 
^’r*“-un sat ca atîtea 
altele, urcă steagul roș-galben-albasțru 
pe catargul cel mai înalt al campio
natelor mondiale de lupte...

între trecut și prezent s-a stabilit o 
diferență pe care bietele forme ver
bale nu sînt în stare s-o cuprindă, la 
fel cum cuvintele de recunoștință pentru 
actul penultimei zile a lui decembrie — 
proclamarea Republicii — nu prisosesc 
niciodată...

Acest timp al nostru, gîndim, este, 
într-adevăr...
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clișeu,

PATINAJ VITEZĂ
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In
SURCEA LVCESCV, 

căpitanul 
formației

„CUPA 30 DECEMBRIE

Prezentarea
echipei

ISTios spumv pe nun 
ceanu, ridicat dintr-i 
oițele, urca steaaul i I 

I
I 
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TINERETUL LA ÎNĂLȚIME
la această ediție a „Cupei 30 
Decembrie".

REZULTATELE ULTIMEI RE- 
UNIUNI : senioare 3 000 m : 1.
Crista Tracher 6:07,3. 2. Ileana 
Anta) (Dinamo Buc.) 6:36,7. 3.
Ecaterina Bernat (Mureșul Tg. 
Mureș) 7:25.5. Clasament generai*
1. Crista Tracher 169 p. 2. Ileana 
Antal 183 p, 3. Ecaterina Bernat 
210 p. Ser.iori 5000 m : 1. C. Kom- 
jatszegi (Agronomia Cluj) 9:11.1.
2. V. Sotirescu (Dinamo Buc.) 
9:17,2, 3. A. Okoș (Dinamo Bra
șov) 9:17.6. Clas. ’gen. : 1. V. So
tirescu 154 p. 2. A. Okoș 155 p, 3.
1. Roșea (Agron. Cluj) 156 p. Ju
niori I — 3000 m, fete : Rodica 
Nimereală (Din. Buc.) 6:53,0. Clas, 
gen. : 1. Rodica Nimereală 192 p.
2. Sanda Bărbulescu (Din. Buc.)

TUȘNAD, 29 (prin tele
fon). — Avînd condiții bune 
de concurs, cei aproape 100 
de participant! la prima în
trecere a sezonului au luptat 
din răsputeri în cea de-a 
doua zi a competiției pentru 
a-și ameliora situațiile în cla
samentele generale. Dacă la 
senioare Crista Tracher (Di
namo Brașov) și-a dominat 
copios adversarele, la celelal
te categorii am asistat la nu
meroase curse viu disputate, 
în general, se poate spune că 
tineretul a fost la înălțime
X\\\\\\\\\Vx\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

CU MIHAI BÎRĂ

PRIMELE COBORÎRI

202 p. 3. Emik- Szakacs (Mureșul 
Tg. M.) 209 p. Băieți : L. Sehreit- 
hoter (C.S.M. Cluj) 5:32,9. Clas, 
gen. : 1. Gh. Varga (Agron. Cluj) 
Î3S p. 2. L. Coroș (Mureșul Tg. 
M.) 159 p, 3. L. Sehreithofcr 161 p. 
Cîștlgătoril probelor la celelalte 
categorii : juniori II — 1500 m. 
fete : Eva Fokt (Mureșul Tg. M.) 
3:24,3: 1500 m. băieți : E. Imecs 
(Agron. Cj.) 2:49.7 ; copii cat. I, 
1000 m, fetite : Sanda Frum (în
vățăm. Sibiu) 2:05.5 : 1000 m. bă
ieți : V. Ciolacu (învățăm. Sibiu) 
1:50.9. Copii cat. II _ — - 
fetite: Anca Virbănescu 
țăm. Sibiu) 39.2: 300 m. băieți : 
D. Ionescu (Corslructorul 
36,3.

300 m, 
(lnvă-

Buc.)

Tr. IOANI1ESCU

ÎNVĂȚAȚI SCHIUL

A ti înțeles, desigur, că 
poziția fundamentală 
(medie) nu este fixă, 

stabilă, ci ea se adaptează pla
nului de înclinație a pantei. 
Cu alte cuvinte, schiorul aflat 
în coborire pe o pantă își mo
difică poziția printr-o aple
care a corpului in planul an- 
țero-posterior; după cum in 
îontrapantă se produce o re-

verticală în sco-dresare spre
pul echilibrării și relaxării to
tale, după .principiul general 
potrivit căruia corpul schio
rului trebuie să cadă perpen
dicular pe planul pantei. Po
ziția corpului în coborîre di
rectă este deci suplă. Greuta
tea corpului se sprijină pe 
toată suprafața portantă a pi
cioarelor (nu numai pe vîr-

furi sau pe călciie) ți este egal 
repartizată pe ambele schiuri, 
care rămin paralele, fără a fi 
prea depărtate. Flexiunea glez
nelor, genunchilor și șoldului 
permite amortizarea suplă, a 
iregularităților de teren. O re-

(Gontinuare tn pag. a 2-a)
fost cîștigată de-cei mai expe- - .1I.1I,linulIUjHllI|l|l|iniIlII||linil||Iin!ni|jU1iiininniî*iiHiiiHiiiiiiiniiinniiuiiiiiiiiiininiiinnnnnniiniininii!iiiiiniiiiiuiiunniiniiiiiiiiiiniiiiiiiininiiiniiiiiiiniHii«iiniiiniiiiiiiiniii rimanfof dar ci ppi mai VirRT—rimentat, dar și cel mai vîrst- 
nic concurent, Stelian Drăguț 
(A.S.A. Brașov). Lui i se cu
vin felicitări, iar celor tineri 
învățăminte.

De, obicei, în comentariile 
diferitelor manifestații spor-

Mihai B1RA

(Gontinuare in pag. a 2 a)

Pe pîrtia de schi de la Pre
deal este multă animație în 
aceste zile. Vacanța de iarnă 
a declanșat printre fericiții lo
catari ai taberei de probe al
pine ambiții mari. Lucru ex
plicabil, de altfel, dacă avem 
în vedere că eroii noștri sint 
elevi ai școlilor sportive din 
Sinaia și Predeal și elevi ai 
liceelor cu program de edu
cație fizică și. deci, poten
țiali recordmani ai probelor 
alpine. _

LA ȘCOALA ASPRA A SCHIULUI
• 100 DE ELEVI AI ȘCOLILOR SPORTIVE ȘI AI LICEELOR 
CU PROGRAM DE EDUCAȚIE FIZICA DIN SINAIA SI 
PREDEAL SE VOR VIITORI RECORDMANI • ÎN TABARA, 
PROGRAM DE MARE 

ABANDONATA
ATRACTIVITATE • DE CE A 
PIRTIA DE PE CL.ABUCET?

FOST

Profesorul Ion Matei 
noscutul specialist din

— cu-
Sinaia

— ne spunea : „Tabăra 
ganizată de Ministerul

— or-
Invă-

țămîntului pe aproape toată 
perioada vacanței de iarnă — 
este, fără îndoială, binevenită, 
chiar și pentru faptul că ea 
supune unor verificări ele
mente deja consacrate. Ca să 
nu mai vorbim de faptul că

Ion GAVRILESCU

(Gontinuare Io pag. a Z-a)
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OPINII LA ÎNCHEIEREA TURULUI

Troacă și Georgescu (tricouri cu dungi), doi dintre tinerii 
„giganți" ai Politehnicii București

Foto : TH. MACARSCHI

disciplina, modestia, munca 
dusă cu dragoste și abnega
ție.

în sfîrșit, cîteva cuvinte des
pre sportivitate. Mai bine zis 
despre acele abateri de la dis
ciplină amintite la timpul cu
venit, despre lipsa de respect 
față de adversari și arbitri. 
Duhul blîndeții instaurat de 
ani de zile de federație a ne
tezit calea unor acte reproba
bile. La fel arbitrii, prin timi
ditatea lor (ca să nu spunem 
lipsă de curaj), au permis in 
continuare abateri, ca cele 
petrecute la meciul Politehni
ca Galați Dinamo (autorii, 
unii jucători de la Dinamo — 
recidiviști — au fost „sanc
ționați" cu mustrare). Rapid 
— I.E.F.S., Dinamo — Steaua, 
Universitatea Timișoara — 
I.E.F.S. ș a. Cîtă vreme tre
buie să mai treacă pentru a 
se înțelege că jucătorii și an
trenorii cu abateri de la dis
ciplină nu pot fi îndreptați 
prin avertismente și mustrări? 
Și, mai ales, cind vor înțele
ge aceștia că ieșirile lor nu 
aduc nimic bun nici proprii
lor echipe și nici — în sens 
mai larg — baschetului nos
tru ?

Biroul federației de judo a 
analizat, la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, activitatea com- 
petițională din ultima perioa
dă, în mod special finalele 
campionatelor naționale in
dividuale de seniori și par
ticiparea tinerilor noștri ju
doka la „Cupa speranțelor 
olimpice" de la Berlin.

In aceeași ședință, Biroul 
federal a hotărit, 
mitate, excluderea 
LIAN ȘTEFANUȚ 
tatea Craiova) din 
trenorilor de judo, ca urma
re a nenumăratelor abateri 
ale acestuia, abateri mențio
nate de altfel și în articolul 
intitulat ..De ce nu mai sînt 
onești unii antrenori de 
judo", apărut în ziarul nos
tru din 13 decembrie a.c.

Totodată, au fost luate mă-

suri concrete pentru întări
rea disciplinei în rîndul an
trenorilor și în cadrul sec
țiilor de judo afiliate la fe
derație. Intr-un viitor apro
piat vor fi analizate centrele 
de inițiere cu plată, urmînd 
a se lua măsuri drastice îm
potriva acelora care nu res
pectă regulamentul de func
ționare a acestor centre.

D. STANCULESCU

E

in unani- 
lui STE- 

(Universi- 
rindul an* TRANSFERĂRILE LA

CANOTAJ Șl YAHTING
Federația de canotaj și 

yahting anunță că a stabilit 
perioada de transferări intre 
5—31 ianuarie 19*0.

CEI MAI BUN110 SPORTIVI Al CLUBULUI PROGRESUL
Clubul Progreso: București șl-a 

desemnat pe cei mal buni 10 
sportivi care au obținut in acest 
an succese deosebite. Cu ocazia 
unei festivități ce a avut loc luni 
la amiază, celor 10 li s-au in- 
mlnat premii. Iată clasamentul 
Întocmit de consiliul clubului 
Progresul : 1. Maria Vieol (scri-

mă). 2. Maria Alexandru (tenis 
de masă), 3. Aurel Dumitrescu 
(box), 4. Ana Ene (scrimă), S. 
Melania Decuseară (natație), 6. 
Julleta Namian-Boboc (tenis de 
dmp), 7. Petre Ioniță (lupte), 
8. Aurel Măndoiu (fotbal). 9. Se
ver Mureșan (tenis de cîmp) și 
10. Tiberiu Apostol (haltere).

Un campionat 
echilibrat, cu mul
te meciuri înche
iate la limită sau 

, chiar în prelun
giri, cu rezultate

surprinzătoare, cu dispute a- 
prige, din păcate nu întotdea
una de un nivel tehnic accep
tabil și uneori cu serioase mi
nusuri la capitolul sportivi
tate — acesta a fost turul e- 
chipelor masculine partici
pante la divizia A de baschet. 
Steaua și Dinamo au conti
nuat să domine întrecerea 
(deși fiecare a avut indispo
nibilități „cu greutate" și de 
lungă durată), dar acest fapt 
S-a datorat nu numai valorii 
celorlalți jucători steliști și 
dinamoviști, ci și mediocrită
ții restului formațiilor parti
cipante la campionatul națio
nal.

S-au ridicat, totuși, prin 
constanța în comportare, ob
ținută datorită jocului mai or
ganizat și a unor valori indi
viduale (din păcate, numai pe 
plan intern), baschetbaliștii 
dirt Cluj și din Timișoara, re
prezentanți ai cluburilor Uni
versitatea. Remarcabil s-au

comportat și echipele I.C.H * 
și Politehnica București, la a- 
ceasta din urmă sudui’a ob- 
ținîndu-se mai greu, poate și 
din cauza tinereții componen- 
ților ei. I.E.F.S. a obținut re
zultate contradictorii, dar 
comportarea generală este pro
mițătoare, în vreme ce Rapid 
s-a pus destul de greu pe pi
cioare. Cit privește pe Politeh
nica Brașov, Comerțul Tg. 
Mureș și Politehnica Galați, 
ele au avut fluctuații mari, iar 
valoarea lor este destul de mo
destă și în mod cert una dintre 
ele va retrograda. Cealaltă 
viitoare divizionară B este în 
mod sigur Voinței, care nu 
are nici o victorie și nici per
spective.

O mențiune generală pentru 
afluxul de tineri, mulți cu 
talie înaltă, mai toți foarte 
talentați. Numele lor au fost 
amintite deseori în cadrul cro
nicilor și sperăm să le mai in- 
tîlnim atunci cind vor fi al
cătuite loturile naționale. De
pinde doar de baschetbaliștii 
respectivi să realizeze saltul, 
mai bine tis promovarea vi
sată de orice sportiv cu ve
leități. Condițiile de bază sînt

Decalajul valo
ric (la care s-a 
referit un articol 
anterior) dintre 
citeva echipe ca
re domină un 
în genere modest

DUPĂ TURUL DIVIZIEI A

0 PRIMA CONSTATARE: ECHIPELE 
AU REALIZAT UN

campionat
și cele numeroase din subsol 
reflectă proporționalitatea di
rectă dintre valoarea voleiu
lui nostru intern și cea ex
primată de formațiile repre
zentative pe plan internațio
nal. O echipă națională nu 
poate să nu fie puternică a- 
tîta timp cit există d masă 
mare de jucători de valoare. 
Și invers. Care este situația la 
noi ? S-au alcătuit loturile 
naționale. Mulți specialiști se 
îndoiesc de valoarea interna
țională a majorității celor se
lecționați. S-a greșit ? Nu. 
Căci dacă am căuta o altă so
luție. nu am găsi-o oricit 
ne-am bate capul Sextetele 
de bază ale naționalelor pro
vin de la cele 3—4 echipe de 
care aminteam. Celelalte ori 
nu dau de loc jucători, ori dau 
ca să se completeze lotul lăr
git In lipsă de ceea ce ar 
trebui, sînt acceptați și aceștia. 
Dacă studiem 
primei divizii,
dintre echipe nu dau nici un 
jucător capabil de sextetul de 
bază. Atunci care este rațiu
nea existenței lor? Permanen
ța în prima divizie a țării, 
consumul fără rost al unor 
fonduri și al timpului, justi
ficarea încasării de către an
trenori a unor salarii etc. Se 
pare că antrenorii acestor nu
meroase echipe consideră că 
numai 3—4 cluburi (asociații) 
sînt datoare să consacre ju
cători și să concure 1a for
marea reprezentativelor, iar 
ei să facă doar dovada unor 
„activități de performanță", 
a existenței (scriptice). Pe ei, 
care trăiesc cu idealul mărunt: 
„de-am scăpa ți anul acesta 
de retrogradare" îi caracteri
zează lipsa acelui „ceva", pe 
care noi l-am numi pasiune.

De ani de zile aceleași echi
pe (aflate și în prezent pe po

campionatul 
trei sferturi

zițiile inferioare ale clasa
mentului) dau o luptă acerbă 
între ele (și numai între ele) 
pentru evitarea retrogradării 

• (unele făcind rocada anuală
„A" — ,.B“) : Unirea Tricolor 
Brăila, Minerul Baia Mare, 
Progresul București, Univer
sitatea Craiova, Tractorul 
Brașov, Petrolul Ploiești —

SINCOPA
PASIUNII

VIZIBIL PROGRES
MASCULIN

PROMISIUNI ÎMBUCURĂTOARE 
IN JUDEȚUL AIBĂ
Ninsoarea abun

dentă din ulti
ma vreme a um
plut de bucurie 
inimile copiilor 
și ale înflăcără

rilor iubitori ai sporturilor de 
iarnă din județul Alba. Se 
pare că speranțele lor de a 
li se crea condiții de prac
ticare a sporturilor favorite 
(și nu ca în sezonul trecut) 
vor fi împlinite. Facem aceas
tă afirmație bazindu-ne pe 
măsurile luate din vreme de 
către C.J.E.F.S., comisia ju
dețeană de specialitate și 
asociațiile sportive de pe cu
prinsul județului.

Așa, de pildă, putem evi
denția efortul depus de aso
ciația Soda din Ocna Mureș 
care a amenajat un splendid 
patinoar. Rezultate mulțumi
toare s-au obținut la Cîmpeni 
și Abrud (schi), Alba Iulia, 
Ocna Mureș. Sebeș și Cîm
peni (patinaj și hochei) și 
Alba Iulia, Blaj, Aiud, Baia

de Arieș, Abrud șl Cîmpeni 
(săniuș).

In iarna aceasta este pre
văzut ca toate consiliile lo
cale sportive să depună efor
turi continui pentru practi
carea sporturilor de iarnă.' 
Astfel, s-a hotărit ca în toate 
localitățile să fie amenajate 
patinoare. Se vor organiza 
competiții locale de săniuș 
dotate cu „Cupa pionierului", 
„Cupa vacanței", precum și 
Olimpiada de iarnă a elevi
lor. Vor lua ființă centre de 
învățare a hocheiului la Alba 
Iulia, Aiud, Blaj, Cugir, Sebeș 
și Ocna Mureș, conduse de 
instructori cu o bună pre
gătire. In atenția comisiei 
județene va sta și organiza
rea „Cupei tineretului de la 
sate", precum și organizarea 
„Cupei Munților Apuseni".' 
Toate aceste concursuri au 
ca scop ridicarea calitativă 
a schiului, patinajului și ho
cheiului în județul Alba.

I. CIORTEA, coresp.

PRIMELE COBORÎRI
(Urmare din pag. I)

Formațiile de po- 
pice, participante 

la campionatul di
viziei Â și-au în
cheiat la sfîrșitul 
săptămînii trecute 
activitatea competi- 
țională pe anul

1989, cele 12 echipe feminine și 
tot atîtea masculine au fost su
puse la un efort considerabil în 
acest- campionat, fiind obligate 
să susțină meciuri in fiecare 
săptămînă, să facă deplasări de 
multe ori obositoare și să joa
ce pe arene diferite. Făcind o 
succintă analiză a desfășurării 
turului acestei a II-a ediții a 
diviziei A putem spune că ma
joritatea participantelor au înre
gistrat un vizibil progres față de 
prima ediție a competiției. Un 
fapt îmbucurător este și acela că 
majoritatea selecționaților au dat 
satisfacție în meciurile de cam
pionat, ei fiind mereu acei care 
au doborît cele mai multe 
„bețe". Acest lucim este deose
bit de important, întrucît ne 
mai desparte mai puțin de o 
jumătate de an de data dispută
rii campionatelor mondiale, unde 
popicarii noștri vor trebui să-și 
aoere prestigiul de care se bu
cură pe plan internațional.

După cum se știe, campioane 
de toamnă 
Tg. Mureș 
Ploiești la 
se află la 
cu Voința 
ferit o singură înfrîngere de la 
C.S.M. Reșița, în deplasare, în 
etapa din 20 decembrie. De fapt, 
această partidă s-a pierdut în 
fața unei formații care. In acest 
campionat evoluează foarte bine, 
aflîndu-s'e acum pe locul III. 
Mureșencele merită cu priso
sință locul pe care îl ocupă 
anul acesta, întrucît ele alcătuiesc 
o echipă omogenă, realizînd re
zultate valoroase. în medie 2424 
p.d. de meci. Cele mai 
jucătoare sînt Margareta 
mânyi, 
a fost 
echipei 
die 436 
cătoare 
este și

Petrolul

sînt echipele Voința 
la femei și Petrolul 
bărbați. Mureșencele 
egalitate de puncte 

București și au su-

meci. Cele mai bune 
sînt Margareta Sze- 

campioană pe 1969, care 
nelipsită de la întîlnirile 
sale și a obținut in me- 
p.d. de meci. O altă ju- 
bună. mereu constantă, 
Ecaterina Damo.

Ploiești a terminat 
prima jumătate a campionatului 
cu o singură înfrîngere suferită 
la București în fața Rapidului 
(etapa din 9 noiembrie, scor 
5315—5301 pentru bucureșteni). 
Punctul forte al formației petro
liste ÎI constituie cuplul C. Vî- 

, nătoru și D. Dumitru, notați a- 
proape la fiecare etapă cu re
zultate de peste 900 p. d. 

Aceste rezultate excelente C.
Vinătoru nu le-a obținut numai 
pe arena din Ploiești, ci și la 
jocurile din deplasare. El are 
patru rezultate de peste 920 p.d. 
realizate pe alte piste.

Slab au evoluat în această par
te a competiției, in special; for
mațiile nou promovate, care n-au 
reușit să cîștige puncte în de
plasare, ba, mai mult, au pier
dut acasă jocuri unde porneau 
ca favorite, ca de exemplu 
C.S.M. Reșița, Voința București 
(m), Metro m Brașov șl Voința 
Constanța (f).

In perioada scurtei vacanțe — 
campionatul se va relua la în
ceputul Iul februarie — echipe
le își vor •• nallza comportarea 
din tur și vor lua, sperăm, mă
suri de îmbunătățirea locului, în 
general, și a pregătirilor la an
trenamente, In special.

T. RABSAN 
Iată cum arată clasamentele la 

încheierea turului :
FEMININ

Tg.M. 
Buc.

CSM Reșița 
Taromet B.
Petrolul Pi.
U.T. Arad

7. Rapid Buc.
8. Voința Cluj
9. Voința Const. 

Hidro. Bv. 
'tetrom Bv.

oria Buc.

1. Voința
2. Voința
3. ------
4.
5.
fi.

li io
11 
ii 
ii 
ii 
ii

. ii 
ii 
u 
u 
ii
xi

1 26691 31
1 26558
4 26754
5 26021

o 
o 
o 
o

605 25423
6 0 5
5 0 6
5 0 6
4 0 7
3 0 8
3 0 8

1 0 10

25248 
26310 
25414 
2500C
25678
24779
25217 13

31
25
23
23
23
21
21
19
17
17

1. Petrolul PI.
2. Ol. Reșița
3. FI. Cîmpina
4. Voința Tg.M.
5. Rapid hue.
6. Raf. Teleajen
7. CFR Timiș.
8. Voința Buc.
9. Gaz metan

10. Voința Cluj
11. CSM Reșița
12. Constr. Buc.

11 10 0 1 57819 31
11
11

11
11
11
11
11
11
11
11
11

55511 
54077 
55764 
55533 
54237
54602
54510

21 
21
19
19
19
17
15

★
turului cam**în ultima etapă a 

pionatulul feminin, C.S.M. Reșița 
a întrecut la Cluj pe Voința cu 
2347—2328 p.d. cele mal bune 
jucătoare au fost Maria Rus — 
425. Gertrude Apro — 410 de la 
reșițence, respectiv Margareta 
Kelemen — 415 și Ileana Gyarfas 
— 403 p.d.

PETRECEȚI UN REVELION PLĂCUT

la masculin. Ceahlăul Piatra 
Neamț, Voința M. Ciuc. Pro
gresul București, Medicina, 
I E.F.S., C.P.B. — la feminin. 
In componența lor există ju
cători plafonați, fără perspec
tivă. unii lepădați de alte e- 
chipe ca necorespunzători. O 
situație paradoxală (am zice 
tragi-comică) este aceea a e- 
chipei feminine Voința M. 
Ciuc, care după consumarea 
tuturor partidelor din tur nu a 
reușit să obțină victoria nici 
măcar într-un set (!), toate 
pierzîndu-le sub 10. Intr-o si
tuație asemănătoare se află și 
Progresul (învingătoare într-o 
singură partidă în fața Voin
ței M. Ciuc).

Studenții craioveni se zbat 
într-o situație destul de ne
plăcută. Oare nu se mai pot 
găsi ..talente" printre atîția 
învățăcei ai universității ol
tene ? Am primit de fiecare 
dată cu satisfacție apariția 
unui nou tînăr în prima gar
nitură. Dar am rămas deza
măgiți deoarece, cu rare ex
cepții, nici unul n-a reușit 
să treacă pragul „speranțelor" 
și să pășească spre performan
ța adevărată.

Poate este cazul ca Federa
ția să ceară antrenorilor vi
zați obligativitatea de a da

lotului național 2 oameni de 
mare valoare (deocamdată, de 
perspectivă). Pasiunea de 
„căutători de comori", cîndva 
fertilă, acum amorțită în acel 
„dolce farniente", ar trebui 
să se manifeste cu precădere 
la nivelul diviziei școlare, 
unde se pot găsi destule ele
mente valoroase, capabile ca 
după 2—3 ani să confirme.

Se amintește, în diverse 
cercuri, despre „epoca de aur" 
a voleiului nostru, de vremu
rile lui Medianu, Roman, Plo
con, Rusescu, Derzei, Nicolau, 
Tinela Pleșoianu, Sonia Col- 
ceriu, Doina Ivănescu, de sa
crificiile, de „pasiunea" lor. 
Și lucrurile acestea nu sînt 
vorbe goale. Mostre ne oferă 
și acum Drăgan, Corbeanu, 
Ferariu, ultimii ambasadori ai 
epocii de strălucire. In fie
care partidă în care apar ei, 
oferă lecții de virtuozitate 
mai tinerilor lor colegi. Ce in
terese ji determină să con
tinue o activitate pe care co
legii lor au întrerupt-o de mai 
multă sau mai puțină vreme? 
Nimic altceva decît pasiunea, 
ADEVARATA PASIUNE. Și, 
urmărindu-i pe aceștia, ne 
amintim cu amărăciune de cu
vintele unui tînăr jucător 
care, în urma unei evoluții 
necorespunzătoare în cadrul 
unor partide internaționale, a 
replicat: „AjU sînt cotat, 
ața joc" (!?!). Mai este cazul 
să vorbim de pasiune ? Poa
te, dar nu de cea pentru volei.

Este clar, deci, că atîta timp 
cît toți cei chemați să contri
buie la realizarea „cotiturii” 
vor privi voleiul ca un mijloc 
de satisfacere a unor interese 
personale, atîta timp cît func
ționarii‘forului de specialitate 
se vor limita la a elabora pla
nuri care de care mai pom
poase și pline de linii multi
colore, dar niciodată realiza
bile, cît timp vor privi încer
cările altora de a-i trezi din 
reverie drept atacuri „ad ho
mines", încercînd răzbunări 
cu „gloanțe oarbe", reviri
mentul mult așteptat va de
veni o „fata Morgana".

marcă importantă î vlrfurile 
bastoanelor trebuie să rămînă 
permanent tn spatele schioru
lui.

Pare destul de simplu, dar 
este mai complicat în alune
care. Alegerea pantei este de
osebit de importantă pentru 
evoluția și încrederea schio
rului. în mod ideal, cea mai 
bună pîrtie ar trebui să fie 
ușor Înclinată, să înceapă și 
să se sfîrșească cu un plat. 
Crisparea și aprehensiunea 
primelor ooboriri vor dispare 
rapid, făcind loc unui senti
ment de securitate datorat 
poziției și mișcării corect exe
cutate.

Coborîrea presupune și tra
versarea unor mici obstacole 
de teren. Astfel :

Trecerea unui hop (movile). 
Se păstrează poziția de cobo- 
rire pină în apropierea hopu- 
lui. cind, printr-o flexie din 
glezne spre înainte și accen
tuarea înclinației bustului, mo
vila dispare fără nici o di
ficultate. De fapt, este o adap
tare a poziției corpului la mo
dificarea de înclinație a pantei.

Traversarea unei adîncituri 
(șanț larg), pină in apropiere 
se păstrează poziția fundamen
tală cunoscută ; în momentul 
schimbării de pantă (a racor
dării pantei) se execută o ex
tensie a corpului pe verticală 
și o deplasare a unui schiu 
spre înainte, creind un inter
val de 25—30 cm intre legă
turile schiurilor. Șocul se a- 
mortizează In continuare prin 
flex ia ușoară a genunchilor.

Succesiuni de hopuri și a- 
dincituri. Accidentele de te
ren sînt absorbite prin jocul 
articulațiilor inferioare ; flexii

peste hopuri și extensii pesta 
adîncituri, întocmai ca sus
pensiile unui automobil peste 
neregularitățile drumurilor. 
Este foarte important să re
țineți că in timpul acestor miș
cări schiurile trebuie să ră- 
mină paralele. Nu vă lăsati 
surprinși de accidentele de 
teren. Trebuie să păstrați ini
țiativa, modificînd poziția du
pă teren. Orice încordare, în
țepenire într-o poziție fixă 
provoacă căzătura.

Coborîrea oblică. Panta este 
mai scăzută, viteza mai mică, 
în mod practic, un pic'or se 
află mai sus (pe pantă) față 
de celălalt.

Schiurile sînt apropiate, 
schiul din deal avansat față 
de cel din vale cu aproxi
mativ */3 bocanc. Contactul 
schiurilor cu zăpada se face 
prin muchiile dinspre deal. 
Greutatea corpului pe ambele 
schiuri, poate cu un ușor spoiȚ 
pe cel din vale. înclinația pan
tei și poziția schiurilor pa 
pantă obligă o aplecare a pi
cioarelor pină la șold Înspre 
deal. în mod compensator, 
pentru salvarea echilibrului, 
bustul se apleacă și se răsu
cește ușor spre vale, intr-o 
poziție specifică cunoscută sub 
numele de arcuire.

Coborîrea oblică reclamă o 
atenție deosebită la :

— repartizarea greutății (da
că lncărcați schiul din deal 
veți cădea negreșit) ;

— intervalul exagerat sau 
invers (adică schiul din vale 
înainte) sint greșeli grave ;

— umerii prea înclinați, a- 
plecarea gleznelor spre deal 
snu răsucirea prea mare a 
bustului spre vale sînt exa
gerări care compromit echi
librul.

1. Trecere peste hopuri
2. Trecere printr-o adincitură (șanț)

LA ȘCOALA ASPRA A SCHIULUI
(Urmare din pag. 1)

Emanuel FÂNTÂNEANU

CEI MAI BUNI 10 SPORTIVI

Al JUDEȚULUI
In urma unei anchete, în

treprinse în rîndurile iubito
rilor de sport din Tg. Mureș 
și alte localități, au fost de
semnați ca cei mai buni 
sportivi ai județului Mureș

A APARVT REVISTA

EDUCAȚIE FIZICA 
ȘI SPORT 
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Din sumar spicuim:

MUREȘ ÎN 1969

TELEVI

— Televizorul VENUS este un receptor de televiziune 
multicanal, cu diagonala ecranului de 47 cm, prezentat 
într-o frumoasă casetă furniruită, avînd o linie asime
trică și modernă ;

— Numărul de reglaje este redus, datorită stabilității mari 
in funcționare :

— Strălucirea imaginii permite vizionarea programelor și 
în încăperi luminate ;

— Sistemul de construcție, cablajele imprimate și șasiul 
rabatabil asigură o întreținere și depanare ușoară ;

— Un difuzor permanent dinamic permite o reproducere 
de bună calitate a sunetului ;

— Prețul, lei 3.400, Se poate cumpăra și cu plata în 12—18 
rate lunare, aconto-ul fiind între 510—680 lei.

(3256)

Cu savantul HENRI 
COANDA despre fizio
logia șî psihologia efor
tului, de V. Firoiu.

— Al II-lea Congres euro
pean de medicină spor
tivă, de prof. dr. doc. 
Florian Ulmeanu.

— Exerciții ajutătoare pen
tru formarea deprinde
rilor la schi, de prof. 
Constantin Iovan.

— Sportul și fumatul, de 
prof. dr. doc. Constan
tin Anastasatu. 
Moștenirea lui Creangă 
în domeniul educației 
fizice, de lector Gheor- 
ghe Popa.

Pentru antrenorii care 
nu și-au putut procura 
revista noastră nr. 4, pu
blicăm, în reluare, mate
rialul referitor la exame
nul de avansare în cate
gorie.

Acest interesant număr 
îl puteți găsi, începind de 
azi. la toate centrele de 
difuzare a presei.

pe 1969 următorii: 1. Anton 
Pongraț (Medicina Tg. Mu
reș) — scrimă, 2. Dionisie 
Nagy (Mureșul Tg. Mureș) — 
înot, 3. Adalbert Kovacs (Mu
reșul Tg. Mureș) — înot, 
4. Otto Hintz (Voința Tg. Mu
reș) — aeromodelism, 5. Csba 
Nagy (Liceul Bolyai) — atle
tism, 6. Margareta Szemanyi 
(Voința Tg. Mureș) — popice, 
7. Elisabeta Lucaci (Mureșul 
Tg. Mureș) — baschet, 8. Ro
bert Țedula (Comerțul Tg. 
Mureș) — baschet, 9. Attila 
Kanyaro (A.S.A. Tg. Mureș) 
— fotbal, 10. Iosif Heldman 
(Mureșul Tg. Mureș) — tir 
cu arcul.

I. PAt’Ș 
coresp. principal

alte eleve și alți elevi vor 
avea prilejul să se afirme”.

Confirmarea spuselor pro
fesorului am avut-o doar du
pă citeva clipe, adică exact la 
ieșirea din biroul tău. Căci 
ne-am dus, împreună, pe pirtii. 
Aoolo am făcut cunoștință cu 
Marian Burchi, elev al Școlii 
sportive din Sinaia și campion 
național de juniori mici la sla
lom, cu Maria Șupeală, cla
sată pe locul 3 la campiona
tele naționale de slalom din 
1963, cu Costel Gavrilescu — 
element cu certe perspective 
in probele alpine — cu Con? 
stantin Potcoavă, Constantin 
Țopa și alții. Discutind, apoi, 
cu profesorii din Predeal am 
aflat și numele unor elevi ai 
școlilor din această localitate, 
prezenți in tabără : Maria Roș- 
culeț, campioană națională de 
junioare la slalom uriaș, Nela 
Simion, Vladimir Olaru, Va- 
sile Aurelian etc.

în urma unui „colocviu" cu 
profesorii Constantin Iovan, 
Adrian Ciocîrlan și Elena Ma
tei din Sinaia și Titus Te
ma, Rodica Munteanu. Ion 
Șuteu și Stanislava Zerman 
din Predeal (după cum se ve
de, de supravegherea și În
drumarea viitorilor perfor
meri se ocupă cadre didacti
ce cu prestigiu in schiul ro
mânesc) am aflat că la Închi
derea taberei (4 sau 5 ianua

rie 1970) elevii vor participa 
la un concurs cu ocazia În
ceperii sezonului de probe al
pine. Pină atunci se lucrează, 
cu intensitate, 4 ore zilnic, Iar 
cei mai pregătiți elevi din 
punct de vedere fizic sînt su
puși unor antrenamente și mai 
intensive. Au fost numiți și 
instructori, dintre profesori, 
pentru pregătirea grupelor 
mici de elevi.

Este de semnalat și faptul, 
de loc neglijabil, că directo
rul taberei, profesorul IOn 
Stoica (director adj. la Liceul 
din Predeal) colaborează per
fect cu profesorii din tabără 
pentru asigurarea unor condi
ții optime elevilor veniți să 
se perfecționeze. Aceștia be
neficiază de cazare corespun
zătoare la liceul din Predeal, 
de masă consistentă și de timp 
pentru odihnă și activități cul
turale judicios organizate.

în încheiere, o nedumerire 
a profesorilor : pîrtia de pe 
Clăbucet a fost total abando
nată. După ^părerea lor, era 
tocmai bună pentru instruirea 
elevilor. în consecință, ei pro
pun ca amintita pirtie să le 
fie redată, în exclusivitate, 
celor veniți în tabără,, avijj- 
du-se in vedere faptul că în 
aceste zile (vacanța elevilor, 
a studenților, numeroase con
cedii) Predealul (a se citi 
pîrtiile de schi) este extrem 
de aglomerat. Propunere la 
care subscriem fără rezerve...

intre 31 XII 1969 - 4 I 1970

PROGRAMUL ASISTENTEI
TEHNICE RUTIERE

Mașinile de asistență teh
nică rutieră ale Automobil 
Clubului Român se vor găsi 
la sediile filialelor județene, 
în zilele de: 31 decembrie 
între orele 14—20 ; 1, 2 și 3 
ianuarie între orele 9—17; 
4 ianuarie intre orele 10—20.

în zilele de 1, 2, 3 și 4 ia
nuarie între orele 15—17 ma
șinile de asistență tehnică 
vor parcurge traseul 
pe șoselele de mare

Pentru București, 
leași zile și ore, la telefonul 
15.41.85 și interurban 40, pot 
fi făcute comenzile pentru 
depanări sau alte ajutoare 
tehnice.

obișnuit 
trafic, 
in ace-

CAMPIONATELE MONDIALE DE FONO
(Urmare din pag. I)

tive se fac aprecieri asupra 
comportării sportivilor, fie 
criticlnd, fie lăudînd ceea ce 
ne-a plăcut. Sîmbătă, cu oca
zia probelor de fond am roșit 
(lucru foarte rar) pentru or
ganizarea și comportarea cor
pului de arbitri. Rezultatele 
sportive din probele de fond 
au fost eronate din ușurință, 
greșeli de înregistrare și cal
cul, ceea ce a făcut ca însăși 
presa să difuzeze alfi cîștigă- 
tori decît cei reali. Corecturi
le au intervenit abia a doua 
zi, lăsînd între probele pro- 
priu-zise și festivitatea de 
premiere un spațiu de neliniș
te, neîncredere și suspens ne
dorit. ■

Prin dehciențele vizibile (1

regretabile s-a pătat o tra
diție de înaltă competență șl 
promptitudine cu care ne o- 
bișnuisem. Să sperăm că sem
nalul de alarmă a fost recep
ționat ! Pentru a fi drepți, 
trebuie să spunem că și 
F.R.S.B. trebuie să privească 
mai serios dificultățile de în
zestrare materială pe care le 
are comisia județeană de schi 
a orașului Brașov, care are 
nevoie de cronometre, apara
te de radio-emisie-recepție, 
baloane pentru trageri, car
tușe suficiente etc. Și acum 
corecturile la rezultatele apă
rute eronat în ziarul nostru 
de duminică : 15 km seniori : 
1—2 St. Drăguș și M. Stoian 
59;12; 5 km juniori mici : 1. 
Gh. Ionetecu, 2. Ion Bobeț ; 5 
km juniori mari: 1. Victor 
Dihoi, 2. Ion Țudor.
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CONSTELAȚIA MEXICANĂ

16. ROMANIA: DUPĂ 31 DE ANI•••

„TURNEUL SUD-AMERICAN - UN TEST
ÎNTRO ÎNTREAGĂ PERIOADĂ

Cum trece timpul!
Cind s-au scurs, iată, aproa

pe patru ani, intervalul dintre 
două turnee finale de campio
nat mondial 1 Parcă ieri ne 
aflam, noi, cronicarii români, 
printre spectatorii pasionante
lor dispute ale lui -„World 
Cup". Pe fiecare din noi ne 
chinuia o nemărturisită între
bare : vom apuca, oare, ziua 
aceea în care fotbalul româ
nesc să fie reprezentat și el 
ia un turneu final ? Motivele 
îndoielilor noastre erau cu
noscute : echipa națională a 
României lipsea de 23 de ani 
de la rendez-vous-ul elitei fot
balului mondial, ea nu mai 
ciștigase de mult o partidă 
disputată peste hotare...

★
Și iată-ne acum — la aproa

pe patru ani după „World Cup” 
•— in postura de a prezenta 
echipa națională a României 
ca pe una din cele 16 partici- 

. pante la ediția mexicană a 
f „Cupei Jules Rimet".
£ Cine spera ? Cine credea 
’că va fi cu putință o aseme- 
i nea performanță după 31 de 
fani ? Căci nu o ușor (in con- 
țdițiile în care — să recunoaș
tem deschis — nivelul general 
«ti fotbalului nostru se prezin
tă încă la o cotă destul de scă
zută) să cîștigi o grupă preli
minară în dauna PORTUGA
LIEI (medalie de bronz la ul
tima ediție a campionatului 
mondial), ELVEȚIEI (prezen
tă la 5 faze finale ale C.M.) 
Și GRECIEI, țară al că
rei soccer, profesionist, a în-

1 registrat în ultimii ani un pro
gres substanțial.

★
Firește, de-a lungul celor 

386 de zile, cit a durat :„cam- 
pania mexicană", n-a 
tul pe roate.

Vă mai amintiți ? 
Debutul tricolorilor 

fost chiar 
Portugalia, la Lisabona) obli- 
gindu-i pe 
ționeri să trieze masiv 
primul „IU 
luptă a

mers to-

dezolant
noștri a 
(0—3 cu

antrenori și selec-
Ll___ din

“ aruncat în dificila 
„preliminariilor". A 

urmat o victorie (nu prea con
cludentă) în fața Elveției, la 
București, rezultat care, la fi
nele stagiunii de toamnă, pu
nea România pe picior de ega
litate cu rivalele ei din gru
pa I. într-un fel, lupta înce
pea de la capăt, dar fotbaliștii 
români simțeau nevoia unui 
tonifiant pentru partea a doua 
a întrecerii (jocurile de la Ate
na și de la Lausanne), piatra 
de încercare a campaniei de 
primăvară. Și acest întăritor 
psihic l-a adus tricolorilor me
ciul de pe Wembley, cu An
glia. la 15 ianuarie ’69. într-a- 
devăr, acolo, în. templul fotba
lului, cum i se spune celebru
lui stadion londonez, au căpă
tat mai multă încredere în po
sibilitățile lor tinerii elevi ai 
lui Angelo Nlculescu șl Eme
rich Vogi ; acolo, in disputa 
cu formația campioană a lumii, 
s-a închegat aproape o nouă 
echipă, investind ca titulari pe 
Sătmăreanu, Boc, Deleanu, 
Dinu, Radu Nunweiller, Dem- 
brovschi, Dumitrache, Luces
cu.

„Această tinără echipă ro
mână a însemnat pentru noi 
o plăcută surpriză —scria după 
meci ziarul „l’Equipe". Pe ace
lași teren pe care speranțele 
lui Georges Boulogne (n.n. 
antrenorul naționalei france
ze) au suferit o severi infrin
ged (n.n. 0—5). fotbaliștii ro
mâni au abordat meciul cu 
dezinvoltură, neținind. parcă, 
de loc seama că ei evoluează 
în compania campionilor mon
diali. pe gazonul care le-a adv.s 
acestora mult invidiatul titlu".

Cu miei variații, in funcție 
de adversar și mai ales de lo
cul de desfășurare a jocurilor.

Scrisoarea

REGRET CEEE
în urma apariției articolu

lui „Vigu — eroul scandala
giu", în numărul nostru din 
22 decembrie a.c., clubul spor
tiv Steaua ne-a comunicat că 
acest caz va fi analizat cu 
toată exigența în biroul sec
ției de fotbal după înapoierea 
echipei din concediu, iar MA
SURILE LUATE NE VOR FI 
ADUSE LA CUNOȘTINȚA.

Totodată, am primit o scri
soare din partea fotbalistului 
I. Vigu, cu rugămintea de a 
fi publicată. '

Iată scrisoarea sa :
„De la începutul activității 

sportive am căutat să fiu un 
sportiv sirguincios, plin de do
rința de a munci pentru ridi
carea măiestriei sportive, res
pectuos față de colegii de e- 
chipă și adversari. Toate a- 
cestea au făcut ca de-a lun
gul anilor să mă bucur de 
aprecierile celor ce mă încon
joară — jucători, antrenori, 
spectatori. De aceea, articolul 
apărut în ziarul „Sportul" din 
22 decembrie a.c. a reprezen
tat pentru mine un motiv de

DE PREGĂTIRE PENTRU C.M. DIN MEXIC1*
area fer; 
mult oe dud

In odombrie, la București, portughezii au jucat pe ultima carte, dar tricolorii romării au 
înfrînt dirza opoziție a coechipierilor lui Eusebio, atadnd deseori (cum se tede și in imaginea 
noastră) buturile lusitanilor fCto; V. BAGEACnoastră) buturile lusitanilor
echipa și-a păstrat .stilul Wem
bley" și la Atena, și la Lau- 
sann^, și acasă, la București, 
în meciurile stagiunii de toam-

leseu și Emer-.cn Vogi să im
prime formației o idee clară 
de joc, adantată atît la posibi
litățile fotbaliștilor noștri, cit

tat simț 
și-a adus 
tantă 
de Ia

de anticipație. Boc 
o contribuție impor- 
realizarea succeselorla

Atena ți de la Lausanne.

ne declară prof. ANGELO NICULESCU, 
echipei naționaleantrenorul

PARTICIPĂRI ÎN TURNEUL 
FINAL :

Uruguay 1930 : România — Peru 
3—1, România — Uruguay «—4 ;

Italia 1934 : România — Ceho
slovacia 1—2 (In optimi) ;

Franța 1933 : România — Cuba 
3—3 și 1—2 (in optimi).

După război, echipa României 
n-a obținut calificarea la nld o 
altă ediție a turneului final.

REZULTATE ÎN CALIFICĂRI : 
27.X.68, Lisabona : Portugalia — 
România 3—9 ; 23.XL68, București: 
România — Elveția 2—0 ; 16.IV.69, 
Atena : Grecia — România 2—2; 
14.V.69, Lausanne : Elveția — Ro
mânia 0—1 ; 12.X.63, București :
România — Portugalia 1—9 ; "
XL69, București : — '
Grecia 1—1.

CLASAMENT
ROMANIA
Grecia 
Elveția 
Portugalia
Golgeteril grupei 

CHE (ROMANLA), 
tinos (Grecia), 
lia) — toți cu cite trei goluri. Au 
mal marcat pentru echipa Ro
mâniei : Dembrovschi, Domide, 
Dobrin șL.. Michaud (Elveția).

In cele 6 partide ale grupei I 
din cadrul preliminariilor cam
pionatului mondlal-1970 în echi
pa României au fost utilizați 25 
de jucători. Dintre aceștia. Sât- 
măreanu și Dinu au evoluat 
toate partidele, totalizind 540 
minute de joc. De asemenea.

Ron: Im
1«.

1.
2.
3.
4.

FINAL : 
fill 7—4 
«231 13— 3 
«213 5—8
« 1 2 3 8—10
: DUMTTRA- 
Sideris și Bo- 

Eusebio (Portuga-

s
7
S
4

In 
de 
au

luat parte la toate meciurile Dem
brovschi și Lucescu. dar nu in
tegral.

Iată lista eelor 25 de jucători 
șl numărul de minute in care au 
fost pe teren :

PORTARI : Răducanu — 369, 
Goreea — 135, German — 45 ;

FUNDAȘI : Sătmăreanu — 549, 
Hălmăgeanu — 214. Dan — 369. 
Deleanu — 224. Boc — Z79, Jto- 
canu — 189. Dumitru Nicolae — 
99 ; MIJLOCAȘI : Dinu — 549 ;
Nunweiller VI — 360, Gr.ergheLi — 
289, Petescu — 99 ; ÎNAINTAȘI : 
Dembrovschi — 4t6, Dobrin — 
269, Dumitrache — 450. Lucescu
— «95, Pîreălab — 90, Martmovici
— 79. Domide — 90. Ionescu — 
99, Tufan — 99, Groz ea — 15, 
KaZo — 45.

Pe banca marilor emoții au 
stat dm octombrie trecut, de cind 
a Început drumul spre Mexic, si 
ptnă astăzi : antrenorii Angelo 
Nlculescu și Emerich VogL doc
torul Dumitru Tomescu și maso
rul Andrei Tudose.

LOTUL ACTUAL : portari :
Necula RADUCANU (Rapid Bucu
rești). Născut la 10 mai 1946 ; 
Înălțimea 1,91 m ; greutatea 92 
kg ; de șase ori internațional A ; 
Aristide GHIȚA (Dinamo Bacău)
— 15 iunie 1340 ; 1,85 m;
86 kg ; 1 A; fundași : La-
dislau SAT5LAREANU (Steaua) 
București) — 21 februarie 1944 ; 
1.85 m ; 81 kg ; 16 A ; ~ *
H-ALMAGEANX (Steaua 
rești) — 14 februarie 1941 ;

1» A ; Dan COE (Rapidrt kg ------------ ---------------- ----- -----
București) — 8 septembrie 1941 ; 
1.83 m ; 82 kg ; 38 A ; Augustin 
DELEANU (Dinamo București) — 
27 august 1944 ; 1,73 m ; 66 kg ; 
11 A : Nicolae LUPESCU (Rapid 
București) — 17 decembrie 1940; 
1.75 m ; 71 kg ; Iulică POPA (U- 
niversitatea Craiova) — 15 
tembrie 1347 ;
Mihai MOCANU 
iești) 
m ; 
cașl : ___
București) - 
m : 70 kg ;

Așadar, un nnpc-tant obiectiv
— rilificarea echipei naționale 
•a Mexic — este de-atum rea
lizat ; ua altul — • cit mai •- 
narabiU reprezentare a fatba- 
lujni românesc la turneul final
— așteaptă să fie îndeplinit

Sarcini noi. eforturi noi. I- 
mensul travaliu. de selecție și 
e pregătiri, precum și jocurile 
reputate in perioada prelimt- 
ariiior au pus FUNDAMENT 

SOLID la clădirea unei echipe 
naționale puternice. Dar MUN
CA DE FINISARE de-abta a- 
cum incepe. Este un adevăr de 
netăgăduit. demonstrat și de 
ultima evoluție a tricolorilor 
noștri în calificări (vezi partida 
cu Grecia), argumentat și de 
golaverajul general al forma
ției noastre, la sfirșitul celor 
șase partide : șase goluri pri
mite — ceea ce n-ar fi mult 
(socotind că echipa a încasat 
intr-un singur joc, la debut, 
nu mai puțin de trei goluri 3, 
șapte goluri înscrise — ceea ce 
este, desigur, puțin.

Cu alte cuvinte, formația 
noastră reprezentativă a știut 
să se apere, dar n-a reușit, 
incă. să minuiască cum trebuie 
prețioasa armă a atacului.

Cum spuneam, în Mexic tri
colorii noștri vor avea de sus
ținut un examen mai greu : 
acolo tensiunea jocurilor va 
atinge cote mai mari, meciu
rile se vor desfășura la in
tervale mai scurte, adversarii 
vor fi mai puternici. Ca să nu

Departe de a fi considerată 
o problemă închisă, pre
gătirea echipei naționale 
pentru turneul final al 

C.M. din Mexic solicită atentia 
si preocuparea multor specia
liști din 
tund.

întrucit 
păreri ce 
îndoielii 
sud-american, 
de această dată, ____
echipei naționale, prof. Angelo 
Niculescu.

pregătirea fizică ge- 
ÎN URMĂTOARELE 
CICLURI, ACEASTĂ

lumea balonului ro-
au fost exprimate 
puneau sub semnul 
utilitatea turneului 

ne-am adresat, 
antrenorului

— Soluția pregătirii echi
pei naționale prin turneul 
sud-american a fost aleasă 
ca fiind cea optimă din ci- 
teva alternative, sau ca uni
ca aflată in discuție ?

— Noi ne aflam în posesia 
ofertei unui asemenea turneu 
din luna mai. din preajma me
ciului de la Lausanne. Și foar
te probabil că l-am fi efectuat 
indiferent de rezultatele > din 
preliminariile campionatului 
mondial. De altfel, propuneri
le inițiale vizau o primă etapă 
a turneului în Africa, începînd 
cu a doua parte a lunii decem
brie. întrucit echipa României 
s-a califioat pentru turneul fi
nal al C.M. din Mexic, ne-am 
dat seama că ACCEPTAREA 
TURNEULUI ÎN PRIMA SA 
VARIANTA AR ÎNSEMNA RE
NUNȚAREA LA ODIHNA JU
CĂTORILOR. Și 
pregătirii 
dc altfel, 
sfătuirea- 
vizia A), 
CITAT 
TURNEULUI 
LA ETAPA

„expedierea" 
fizice de bază (fapt, 
subliniat și în coii- 
antrenorilor din di- 
așa incit AM SOLI- 
ORGANIZATORULUI 

RENUNȚAREA 
AFRICANA ȘI

urmăresc 
nerală. 
PATRU _______ ,
PREGĂTIRE SE VA ARMO- ' 
NIZA CU CEA TEHNICO- 
TACTICĂ, în condiții de joc. 
Și cred că este cea mai pro
pice perioadă pentru acest o- 
biectiv. TURNEUL TREBUIE 
CONSIDERAT UN TEST. Vom 
juca în cicluri asemănătoare 
campionatului mondial, CU 
TREI JOCURI ÎNTR-0 SĂP- 
TĂMÎNĂ. în acest sens, puter
nicul și prestigiosul turneu de 
la Rio de Janeiro, va fi, după 
părerea noastră. CEL MAI 
EDIFICATOR. Spre exemplu, 
pregătirea generală. Oricît am 
lucra-o analitic în această pe
rioadă, n-o putem verifica, mai 
iîrziu. decît avînd un temeinic 
criteriu comparativ ; JOCUL.

Ce urmărim deci, in timp ? 
CURBA EFORTULUI ȘI CEA 
A FORMEI — tinzînd spre 
sincronizare — SĂ URCE ÎN 
ACEST TURNEU, CA APOI. 
ÎN TIMPUL PERIOADEI PRE 
SI COMPETITIONALE (sfirși- 
tul lui februarie — luna mar
tie) SA COBOARE, PENTRU 
A URCA DIN NOU. TREPTAT, 
IN APRILIE ȘI MAI. SPRE A 
SE MENȚINE LA NIVEL OP
TIM ÎN TIMPUL TURNEULUI 
FINAL DIN MEXIC. Minima 
probabilă ce va fi atinsă în 
perioada campionatului de ju
cătorii lotului reprezentativ 
este prevăzută și înțeleasă de 
către antrenorii primei divizii, 
care au acceptat fără nici un 
echivoc să dea prioritate, în 
această perioadă, reprezentării 
fotbalului românesc.

— În ce măsură va «ia 
experiența Olimpiadei me-

Bujor 
Bucu- 

1,83 ;

sep- 
73 kg ;

Plo- 
24 aprilie 1942; 1,77

73 kg ; 21 A ; mijlo-
Coreel DINU (Dinamo 

2 august 1948 ; 1.80 
_. 12 A s - ------------

WEILLER (Dinamo 
16 noiembrie 1944 ; 
kg ; io A ; Vasile 
(Dinamo București) 
brie 1941 ; 1.71 m 
Ion DUMITRU 
rești) — 2 ianuarie 1959 ;
m ; 79 kg : Gavrilâ BOTH (Olim
pia Satu Mare) — 6 septembrie 
1947 ; 1.85 m ; 75 kg ; înaintași : 
Emerich DEMBROVSCHI (Dina
mo Baciu) — 6 octombrie 1945 ; 
1.78 m ; 79 kg ; 9 A ; Nicolae 
DOBRIN (F. C. Argeș Pitești) —
26 august 1947 ; l.«0 m ; 77 kg ;
27 A ; Florea DUMITRACHE (Di
namo București) — 22 mai 1948 ; 
1,75 m ; 64 kg ; 19 A ; Mircea 
LUCESCU (Dinamo București) — 
29 iulie 1945 ; 1.77 m : 7» kg ; 21 A; 
Flavius DOMIDE (U.T.A.) — 11
mai 1946 ; 1.S3 m ; 74 kg ; 4 A ; 
Alexandru NEAGU (Rapid Bucu
rești) — 19 iulie 1959 ; 1.77 m. 71 
kg.

1.M m ;
(Petrolul 

1942 ; 
A ;

Radu St’N- 
București) — 
1.76 m ; 74
GHEBGHELI 

. — zs octom- 
; «7 kg; 33 A ;
(Rapid Bucu- 
---------- 1.7»

mai vorbim de condițiile de 
concurs speciale — fus orar, 
altitudine.

De aici și necesitatea ca fie
care zi — din cele o sută și 
ceva care ne mai despart de 
marea întrecere — să fie folo
sită cu toată răspunderea atît 
de conducerea tehnică a echi
pei, cit și de cei care alcătuiesc 
în momentul de față lotul nos
tru reprezentativ. Altfel, fără 
o pregătire temeinică 
factorii jocului (fizic, 
tactic, psihic) dificilele 
ale turneului final vor
ta pentru noi un coeficient de 
dificultate sporit.

De ce să nu fim prevăză
tori ?

AMINAREA PLECĂRII DIN 
TARĂ CU DOUA SĂPȚĂMÎNI, 
tocmai pentru a asigura o ju
dicioasă pregătire de bază, un 
volum mai mare de instruire.

Apoi, în altă ordine de idei, 
nu cred că rezumarea Ia un 
plan strict local (pregătire fi
zică, indiferent de condițiile 
atmosferice și starea terenuri
lor 4- jocuri cu adversari pu
țin edificatori) ar fi fost su
ficientă în actuala conjunctu
ră.

xicane la baza pregătirii 
lotului nostru reprezentativ 
de fotbal ?

— Departe de noi gîndul de 
minimaliza importanța acli-

r.ă. cu Portugalia și Grecia, 
partide care 
timul act al

au constituit ul- 
tatrecerii.

★
Pre ren tini, 

la Wembley încoace, aceeași e- 
chipă (unele mici modificări 
survenite ta formație au fost 
determinate de motive obiec
tive), la _ll*-le nostru repre
zentativ s-a putut distinge o 
anume organizare a șocului 
o exemplară dăruire ta mo- 
mentele cele mai d.ficDe. Pe 
acest solid fundament, de co
eziune suSeteastă și de omo
genizare tactică (prin păstrarea 
aceluiași schelet de echipă) au 
căutat antrenor n Angeto Nicc-

ta lină i. de

și Ia specificul adversarului 
respe-rtiv. Așa s-a ajuns la 
ÎMBRĂȚIȘAREA JOCULUI DE 
PRUDENȚĂ. prin întărirea 
mijlocului terenului (unde ală
turi de mijlocași activa și o 
aripă retrasă), prin desemna
rea unui mijlocaș defensiv, 
menit să se replieze ta spriji
nul apărării imediate, mereu 
aieot la raza de acțiune a u- 
nuă dintre inaintași: centrali 
al echipei ah.erse. S-a mers, 
ta ger.erai, pe un joc de miș
care. elastic, scop in 
excepția fundașilor 
ceilalți eotnponenți ai 
au acțîoaat mai mult i: 
de fată, transfoemiadu-se 
apără’ori sau în atacantî c 
necesitățile joculuL A trei 
oe pfldk. ca Dembruvschi 
Luceșru să

Tocmai de aceea, la ora cînd 
scriem aceste rinduri încercăm 
un Sincer sentiment de regret 
pentru faptul că în afara sta-

lui Vigu

INTIMPIATK.
adincă reflecție. la fel ca și a- 
tund cînd am avut incidentul 
cu tovarășul Constantin Oatu 
din Oradea.

Fără a încerca si mă scuz, 
vreau să arăt că atitud:nea 
mea a fost o urmare directă 
a stării sufletești proaste ce 
am avut-o în urma pierder:- 
medului de la Oradea, Ca 
sportiv, trebuia să manifest 
mai mult calm și stăpinire de 
sine, calități pe care le-am 
demonstrat în multe ocazii 

pe terenul de sport, cit și in 
afara lui.

De aceea, regret cu atit mai 
mult cele întimplate și care 
nu mă caracterizează, fapt ce 
mă îndeamnă să cer scuze to
varășului Constantin Oatu, a- 
sigurînd în același timp opi
nia publică că acest prim gest 
necugetat va fi și ultimul în 
activitatea mea sportivă și 
extrasportivă. Doresc ca des
pre jucătorul Vigu să se vor
bească cu aceleași cuvinte 
frumoase ca și pînă acum, iar 
pentru aceasta voi depune 
toate eforturile".

la toți 
tehnic, 

meciuri 
prezen-

G. NICOLAESCU

„TROfElL FOTBAL 69“ A
REVENIT LUI DUMITRACHE

ar-

*

— Credeți că acest turneu 
constituie o soluție eficien
tă pentru pregătirea echi
pei noastre în vederea com
petiției 
seama 
optimizarea 
biologici, sau 
pănit alte obiective adia
cente, ca de pildă : avanta
jul material al contractu- 

■ lui,.anumite obligații asu
mate în prealabil, dorința 
subiectivă de a ieși din 
anonimat etc. ? 1

— Un trecut nu prea' înde
părtat ne-a arătat că închide
rea într-o cochilie — noale și 
datorită unor slabe rezultate 
— nu a însemnat o soluție. 
Din contră. UN ORIZONT CIT 
MAI LARG, O DESCHIDERE 
SUB UN UNGHI AMPLU 
SPRE FOTBALUL AVANSAT, 
OFERĂ PERSPECTIVA SI
GURĂ CĂTRE PERFORMAN
TA. Nu contează oare și fap
tul că DIN SOLICITANȚI AM 
ÎNCEPUT SA FIM ‘’SOLICI
TAȚI ?

Dar acestea sint, poate, o- 
biective adiacente__Să ne re
ferim. deci, la problema pre
gătirii efective. Nu înțeleg de 
ce unii reduc întregul proces 
de pregătire a lotului repre
zentativ pentru Mexic *70 la 
acest turneu. TURNEUL NU 
POATE FI JUDECAT CA UN 
FRAGMENT 
va efectua în 
patru cicluri săptămînale

mexicane, ținind 
- în special — de 

parametrilor 
au precum-

IZOLAT. El se 
continuarea celor 

ce

a
matizării cu toate datele ei 
particulare, in condițiile alti
tudinii și fusului orar schim
bat. Experiența sportivilor ți 
tehnicienilor români care au 
participat la Olimpiada din 
1968 este, desigur, prețioasă in 
acest sens. ț>i fără a contesta 
necesitatea pregătirii la altitu
dine, sau a invoca specificul 
fotbalului, ne punem proble
ma : CÎND ȘI UNDE ? Colec
tivul de tehnicieni care răspun
de de pregătirile echipei națio
nale consideră că PLASÎND 
ACUM PERIOADA DE BAZĂ 
A ACLIMATIZĂRII, TAN
GENȚA CU PERIOADA TUR
NEULUI FINAL AR DISPARE. 
Iar în privința verificării lo
tului, testul pe care ni-1 pro
punem în apropiatul turneu 
CREDEM CA VA FI EDIFI
CATOR. Ce este acum mai im
portant : să ne acomodăm cu 
altitudinea (cînd mal avem 
cinci luni în față), sau să fa
cem o bună pregătire, prin 
acumulări progresive. ? Iată de 
ce noi optăm ca perioada acli
matizării să se desfășoare mult 
mai aproape (le turneul final 
al C.M., adică în a doua jumă
tate a lunii aprilie, locurile 
propuse fiind Colorado Springs 
(S.U.A.), Etiopia sau Colum
bia, toate cu peste 2 800 m 
altitudine.

Și cred câ este de datoria 
mea să precizez că PROIEC
TUL PLANULUI NOSTRU DE 
PREGĂTIRE A ÎNCEPUT SĂ 
JALONEZE ACȚIUNILE LO
TULUI REPREZENTATIV DE 
FOTBAL. ÎN URMA APRO
BĂRII SALE DE CĂTRE BI
ROUL F.R.F., COLEGIUL 
CENTRAL DE ANTRENORI SI 
CONSFĂTUIREA ANTRENO
RILOR ECHIPELOR DIN DI
VIZIA NAȚIONALĂ A.

Paul SLAVESCU

.,«v = 1
a României s-a vorbit, re bună 
dreptate. în primul rind ca 
despre o echipă în adevărata 
accepțiune a cuvintului. ea a a- 
vut in rindurile ei și persona
lități bute conturate, jucători 
de inițiativă și fantezie. Ne re- 

Tim la RADU NUNWEILLER 
ucător remarcabil la mijlocul 
renului, clarvăzător, o ade-.â- 
itâ mașină ce pase trimise 

cu adresă Ia partenerul cel mai 
indicat). Ia DOBRIN (un inte
ligent _virf 2". revenit la echi
pa națională in toamnă, cu sen
timente mai bune in sensul că 
a renunțat la .numerele per
sonale"). Ia DUMITRACHE. 
un bun tehnician, mereu de
marca: și setos de gol. extrem 
de bătăios in lupta dură, pe 
care o poartă cu nemiloșii a- 
părători. În unele meciuri din 
calificări, echipa noastră na
țională a avut in persoana lui 
Boc un fundaș de certă dasă 
internațională. înalt, suplu, do
tat cu viteză și cu un dezvol-

fei 
fn

d-ipa-amiazâ cadrul
frumoase festivități ce a 

avut loc In București, in sala din 
sxr. Doamnei nr. 2. a fos» decer
nat jucătorului Fierea Dumitrache 
„Trofeul Fotbal ’63“ (el a primit 
un valoros premiu și din partea 
A. S. Loto—Pronosport). Talen
tatul și apreciatul Înaintaș dina- 
movist a fost din nou desemnat 
cel mal bun fotbalist al anului 
(pr.mi oară el a obținut acest 
titlu de onoare in 1968) in urma 
unei largi și competente anchete 
organizate de revista „Fotbal", la 
care a participat un număr im
presionant de persoane (antrenori 
ai echipelor divizionare A, ziariști 
sportivi, peste UMO de cititori 
al acestei publicații de speciali
tate). Dumitrache egalează astfel 
performanta realizată de Dobrin, 
care a ciștigat celelalte două edi
ții anterioare (1966 și 19«7) ale tro
feului instituit de revista „Fotbal".

Tinârul atacant central al echi
pei bucurestene Dinamo a Întru
nit cele mai multe voturi atit din 
partea antrenorilor și ziariștilor 
care au participat la anchetă, cit 
și a publicului 
opinia acestuia 
hotâritoare in 
tre Dumitrache

(se pare chiar că 
din urmă a fost 

departajarea din- 
și celălalt concu-

rent redutabil la primul loc, va
lorosul jucător plteștean Dobrin).

In ierarhia 
acestei atit 
Dumitrache 
— in mod 
Nunweiller, 
Pe celelalte 
tului, ptnă la cifra 10, s-au clasat, 
in ordine, Dan. Lupescu. Lucescu, 
Hălmăgeanu și Dinu. Dupâ cum 
se vede, preferințele participanți- 
lor la sondaj s-au îndreptat una
nim spre purtătorii tricoului na
țional. în semn de prețuire a 
contribuției lor remarcabile la 
reușita calificării echipei repre
zentative in turneul final al cam
pionatului mondial din Mexic.

In ceea ce ne privește, o dată 
cu aprecierile noastre sincere 
pentru frumoasa și tradiționala 
acțiune a colegilor de la revista 
..Fotbal", adresăm calde felicitări 
cîștigătorului „Trofeului Fotbal 
’69“ și tuturor celorlalți jucători 
laureați, împreună cu urarea ca 
ei să contribuie și mai mult la 
obținerea de noi succese ale soc- 
cerului românesc in anul 1970.

C. F,
în clișeu, de la stingă spre 

dreapta : Dumitrache, Dobrin și 
Radu Nunweiller.

CARNET DE „ VACANȚA"..;
stabllită pe baza 

de ample consultări, 
și Dobrin sint urmați 
meritat — de Radu 
Sătmăreanu și Ghiță. 
locuri ale clasamen-

DINAMO BACAU
Ieri a părăsit Bucureștiul, în- 

dreptîndu-se pe calea aerului 
spre Beirut, echipa de fotbal 
Dinamo Bacău care — după cum 
am mai anunțat — Întreprinde 
în aceste zile uu scurt turneu 
in Liban.

Dupâ cum sîntem informați,

RIPENSIA SE PREGĂTEȘTE PENTRU... DIVIZIA A

A PLECAT IN LIBAN
băcăuanii vor susține trei par
tide — la 30 decembrie, la 1 Șl 
2 ianuarie — in compania 
formații de primă mină ale cam
pionatului libanez.

Revenirea In țară este 
gramată pentru 5 ianuarie.

unor

pro-

După o scurtă perioadă de 
odihnă la Herculane, fotbaliștii 
de la Ripensia au sosit la Timi
șoara. Ei au concediu pînă la 
10 ianuarie 1970, cind vor incepe 
pregătirile in vederea noului se
zon. Ca și anul trecut, echipa 
va pleca intre 15—25 ianuarie la 
Bușteni. După revenirea la Ti
mișoara. in perioada 25 ianuarie 
— 22 februarie, Ripensia va sus
ține meciuri ușoare cu echipe 
din localitate. Pentru etapa 
pregătire dintre 22 februarie 
5 martie conducerea echipei 
luat legătură cu o serie de 
chipe de divizia A, cum ar 
A.S. Armata Tg. Mureș, F.C. 
Argeș, Universitatea Craiova și 
altele, pentru a susține jocuri

de pregătire și verificare înain
tea începerii „marii bătălii pen
tru promovare", cum a denumit-o 
conferențiarul O. Fleșeriu, pre
ședintele secției de fotbal de la 
Ripensia.

2 ZILE FINĂ LA ÎNCHIDEREA VÎNZĂRII BILETELOR
FENTRU TRAGERILE REVELIONULUI LOTO ȘI FRONOEXPRES 1970
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PREMIILE CONCURSULUI 
FRONOEXPRES NR. 52 DIN 24

DECEMBRIE 1969 :

EXTRAGEREA I : Categoria 
I : 1 variantă a 9.5,796 lei ; 
Categoria a II-a : 94,9 a 1.009 
lei : Categoria a IlI-a: 2.276,6 
a 42 lei.

EXTRAGEREA a H-a : Ca
tegoria A : 3,4 variante a 
24.274 lei ; Categoria B : 192,1 
a 430 lei ; Categoria C : 3.207,3 
a 26 lei.

Cîștigător categ. I extrage
rea 17 = Komaromi Dona 
— Satu-Mare.

C.M.FGTBAL

TRAGERILE

REVELIONULUI

EXPO’70

&japonia
-osakaAi

PUftȚI CIȘTIGA excursii in Japonia (EXPO *70), MEXIC (cu prilejul Campionatului mondial de fotbal 1970), Italia, turul Bulgariei, turul Austriei, Belgrad — Budapesta — Sofia și autoturisme: DACIA 1300ț DACIA 1100# 
MOSKVICI 408# TRABANT 601# $i numeroase premii Hi bani. Amănunte la agențiile LOTO-PRONOSPORT. ULTIMA ZI pentru procurarea biletelor, miercuri 31 decembrie 1162
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ÎNCHIDEREA LUCRĂRILOR SESIUNIF T
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

■' (Urmare din pag. I)

Deputatul Maxim Berghianu, 
președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, a prezen
tat apoi expunerea la Proiec
tul de lege privind organizarea, 
planificarea și execuția inves- 
țiilor. Raportul Comisiei eco- 
nomico-financiare și al altor 
comisii ale M.A.N., care 
nalizat proiectul de lege,

au a- 
_____ „_______ __ fost 
prezentat de deputatul Aurel 
Vijoli, președintele Comisiei 
conomico-financiare.

Ședința de după-amiază 
început cu discuția generală 
acest proiect de lege. Au luat 
cuvîntul deputății Miu Do- 
brescu, prim-secretar al Comi
tetului județean — Iași al 
P.C.R., președintele Comitetu
lui executiv al Consiliului 
popular județean, Cornel Ca
zan, directorul general al în
treprinderii de construcții și 
montaje siderurgice — Galați, 
Gheorghe Năstase, prim-secre
tar al Comitetului județean — 
Argeș al P.C.R., președintele 
Comitetului executiv al Consi
liului popular județean. Matei 
Ghigiu, ministrul construcțiilor 
industriale, și Gheorghe Cocoș, 
șeful șantierului Hidrocentra
lei de pe Lotru.

După discuția pe articole, in 
cursul căreia mai mulți depu- 
tați au făcut intervenții pentru 
îmbunătățirea unor prevederi 
și formulări ale proiectului de ’ 
lege. Marea ’ 
lă a adoptat cu amendamentele 
propuse și

e-

a 
la

Adunare Naționa-
„__ aprobate de de-

putăți, prin vot secret cu bile, 
Legea privind organizarea, 
planificarea și executarea in
vestițiilor.

La următorul punct de pe 
ordinea de zi, ministrul sănă
tății. Dan Enăchescu. a prezen
tat expunerea la Proiectul de 
lege privind regimul produse
lor și al substanțelor stupe
fiante, iar deputatul Gheorghe 
Vasilichi, președintele Comisiei 
permanente pentru sănătate, 
muncă și asigurări sociale, a 
expus raportul acestei comisii 
și al Comisiei juridice la 
iectul de lege.

Tn cadrul discuției pe 
cole a acestui proiect de

pro-

artl- 
lege

”7” " ’ 
au fost făcute, de asemenea; 
unele propuneri de amenda-' 
mente. Cu amendamentele pro
puse și aprobate de deputațl, 
Marea Adunare Națională a a- 
doptat, prin vot secret cu bile, 
Legea privind regimul produ
selor și al substanțelor stupe
fiante.

Trecîndu-se la ultimul punct 
de pe ordinea de zi, președin
tele Marii Adunări Naționale, 
Ștefan Voitec, a arătat că a- 
vîndu-se în vedere faptul că, 
prin Rezoluția Congresului al 
X-lea al P.C.R. și prin hotări- 
rile Plenarei C.C. al P.C.R. din 
10—13 decembrie 1969, s-a sta
bilit să se acționeze pentru 
perfecționarea în continuare a 
planificării și conducerii eco
nomiei naționale, Consiliul de 
Miniștri a propus un proiect 
de lege pentru prelungirea a- 
plicării Legii nr. 22/1967 pri
vind unele măsuri de perfec
ționare a conducerii și pla
nificării economiei naționale. 
Proiectul de lege a fost avi
zat favorabil și de Comisia 
juridică a M.A.N.

Biroul Marii Adunări Națio
nale a propus ca proiectul de 
lege să fie supus, aprobării de- 
putaților prin vot deschis. 
A'larea Adunare Națională a a- 
doptat Legea pentru prelungi
rea aplicării Legii nr. 22/1967 
privind unele măsuri de per
fecționare a conducerii și pla
nificării economiei naționale :

ARTICOL UNIC. — Se pre
lungește aplicarea Legii nr. 22/ 
1967 privind unele măsuri de 
perfecționare a conducerii și 
planificării economiei naționa
le, pînă la 31 decembrie 1970, 
dată pînă Ia care se vor pre
zenta Marii Adunări Naționale 
proiectele de legi necesare per
fecționării în continuare a 
conducerii și planificării eco
nomiei naționale.

Seara, o dată cu încheierea 
acestei ultime ședințe plenare, 
lucrările celei de-a treia sesiuni 
a celei de-a șasea legislaturi a 
Marii Adunări Naționale au 
luat sfirșit.

Cuvîntul de Închidere a lu
crărilor sesiunii a fost rostit 
de tovarășul Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Na
ționale. (Agerpres).
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ULTIMELE NOUTATI DIN MEXIC
9 Organizarea campionatului mondial de fotbal costă 37 de milioane de pesos 
(aproximativ 3 milioane de dolari) I • Pînă acum, o slabă vînzare a biletelor 
• Numai 10 minute de antrenament, în pantofi de tenis ! • Un curs de arbitri 
și Congresul F.I.F.A. • 500 de mingi la dispoziția echipelor • Sistemul de desfă
șurare a turneului final și... cărțile de vizită ale orașelor gazdă.

IN cadrul turneului din grecia

ASTĂZI, JUNIORII ROMÂNI

peana 0 Ruben

Stadionul din Mexico City pe care se va disputa C.M. 1970“

SUSȚIN 0 NOUĂ PARTIDĂ
Reprezentativa de juniori a României, aflată într-un turneu 

de pregătire în Grecia, va susține astăzi, la Atena, o nouă 
partidă de verificare, în compania unei selecționate amatoare 
a țârii gazdă. Amintim că în primul meci, disputat în cadrul 
turneului, fotbaliștii români au terminat învingători, cu 1—-0, în 
fața echipei naționale omologe a Greciei.

MONDIALI
• Danezul Tom

IN LISTELE CAMPIONILOR 
SI EUROPENI DE BOX 

Bogs — marea revelație euro- 
Olivares — „Mașina de pumni

mexicană'-'

AViNTIJL (17. CIUC) A CUCERIT
CUPA 30 DECEMBRIE *»»

MIERCUREA CIUC. (Prin 
telefon). în localitate s-a des
fășurat un turneu internațio
nal de hochei dotat cu „Cupa 
30 Decembrie". Trofeul a re
venit echipei locale Avîntul, 
care în partida decisivă a în
trecut cu scorul de 8—3 (2—1, 
3—1. 3—1) formația cehoslo
vacă Jednota Vsetin. Localni
cii au fost intăriți cu jucătorul 
Dezideriu Varga (care își face

LA HOLHEI
acasă), autor a 4

partide
concediul 
goluri. In celelalte 
s-au înregistrat rezultatele: A- 
vîntul — Agronomia Cluj 
7—6 (1—5, 2—1, 4—0), Avîn
tul — Tîrnava Odorheiul Se
cuiesc 9—6 (4—2, 4—2, 1—2), 
Jednota — Agronomia 2—1 
(l_0, 0—0, 1—1), Jednota — 
Tîrnava 10—2 (5—0. 3—1,
2—1).

T. NAFTALI — coresp.

Recent, secretarul general 
al Comisiei de organizare a 

. campionatului mondial, Ra
mon Alatorre, a expus într-o 
conferință de presă preocu
pările de moment ale acestui 
for.

Ramon Alatorre a arătat că 
numai pentru reamenajarea

nu înseamnă însă că de la 1 
mai echipele aflate în Mexic 
pentru aclimatizare se vor 
putea antrena pe stadioanele 
pe care se vor desfășura jocu
rile. tn mod excepțional. Co
misia de organizare a aprobat 
ca, pentru o luare de contact 
cu terenul de joc, fiecare echi-

FOTBAL MERIDIANE
MAROC — BULGARIA 3—0 !

La Casablanca, intr-un 
meci amical, echipa Marocu
lui a învins cu scorul de 3—0 
(2—0) echipa Bulgariei ! Au 
marcat : Maaroufi (2 — din
tre care unul din penalty) 
și Said.

CAMPIONATE
ANGLIA — Cu toate că a 

pierdut cu 1—2 jocul cu 
Leeds United, formația Ever
ton continuă să conducă în 
clasament, totalizînd 41 p 
din 26 de jocuri. Pe locul 
doi se 
40 p, 
mult, 
cu 34 p. (26 meciuri). Alte re
zultate ale etapei : Chelsea — 
Crystal Palace 5—1 ; Arse
nal — Newcastle 0—0 ; West 
Ham — Nottingham Forest 
1—1 ; Sunderland — Man
chester United 1—1.

BELGIA — La Gantoise șl 
Standard, fruntașele campio
natului au terminat la ega
litate : 0—0 în etapa de du
minică. Anderlecht a dispus 
cu 2—0 de Racing White. 
F.C. Lifege a pierdut cu 0—2 
jocul cu Saint Trond. Stan
dard totalizează acum 24 p,

află Leeds United cu 
dar cu un joc mai 
urmată de Chelsea

Gan toise 
cu 21 p. 
pe locul

Barcelo-

fiind urmată de La 
cu 22 p și Beveren 
Anderlecht se află 
7 cu 17 p I

SPANIA — F. C.
na a învins cu 1—0 pe Real 
Madrid în fața a peste C0 000 
de spectatori. Unicul punct 
a fost marcat în minutul 29 
de Gallego.

VICTORII
INTERNATIONALE

ALE VOLEIBALIȘTILOR
ȘCOLARI DIN SIBIU

s-au desfășurat, a- 
partide internațio-

La Sibiu 
seară, două 
nale amicale de volei între e- 
chipele Școlii sportive din lo
calitate și cele poloneze SZS 
Olstin, campioane de juniori 
ale Poloniei. Sibienii au cîști- 
gat cu 3—2 la băieți și cu 3—1 
la fete.

IL1E IONESCU 
coresp, principal

Cupa „Jules Rimet", care se oferă din patru în patru ani 
celei mai. bune echipe din lume, cîștigătoare a campionatului 
mondial de fotbal, urmează să fie adusă la Ciudad de 
Mexico la 8 ianuarie. Organizatorii mexicani ai ediției 1970 
a campionatului lumii au declarat că trofeul va fi depus în 
seiful Băncii de Comerț si va fi păzit cu strășnicie PENTRU 
A NU SE MAI. REPETA „INCIDENTUL' DE LA LONDRA. 
După cum se știe, la Londra, cu ocazia penultimei ediții a 
competiției, trofeul a fost furat și regăsit într-un tirziu, arun
cat intr-un parc. La Ciudad de Mexico, cupa „lules Rimet" 
va fi adusă de Andrew Sfephen, delegatul Angliei, care vo 
participa la tragerea la sorți | 
ale turneului final.

pentru stabilirea celor 4 grupe

stadioanelor (reparații nece
sare tribunelor, vestiarelor), 
gazonarea terenurilor și unele 
cheltuieli în scopuri propa
gandistice sînt necesare 37 de 
milioane de pesos (aproxima
tiv 3 milioane de dolari). Deși 
federația mexicană, care su
portă aceste cheltuieli. nu 
este prea săracă — a spus dl. 
Alatorre — suma e fabuloasă 
și va fi resimțită de bugetul 
acestui for. Pentru recupe
rarea acestor fonduri se mi
zează foarte mult pe vînzarea 
biletelor, care însă pină în 
prezent nu se desfășoară de
loc sub auspicii promițătoare. 
In total, pină acum au fost 
vîndute doar cîteva mii de 
abonamente, dar se speră ca 
imediat după ce se va efec
tua tragerea Ia sorți a celor 
patru grupe ale optimilor de 
finală să se înregistreze o 
mare afluență pentru solicita
rea biletelor.

In privința reamenajării 
stadioanelor, Ramon Alatorre 
a relevat faptul că la 1 mai 
toate bazele sportive destina
te desfășurării campionatului 
mondial vor fi terminate. Asta

TELEX - TELEX- TELEX- TELEX' TELEX- TELEX- TELEX
Tradiționala distincție „Oamenii 

anului" acordată tn Anglia pen
tru curaj șl acte de bravură 
deosebită, numără tn 1969 șl pa
tru sportivi : internaționalul de 
rugby Robert Hearn, Walter Her
bert, conducătorul expediției en
gleze fransarctice, Jackie Slewart 
campion mondial de automobi
lism și cunoscutul atlet M. Tulloh,

care a traversat 
vest spre est, 
morțil".

America de la 
prin „deșertul

Jacques An-

iNTlLNIRE
INTERNAȚIONALĂ 
DE GIMNASTICĂ
LA TIMIȘOARA

a
o reușită reuniune de

C.F.R. din TimișoaraSala 
găzduit 
gimnastică Ia care au luat par
te selecționata județului Timiș 
și Partizan Novisad (Iugoslavia) 
și in care victoriile au fost îm
părțite. La fete au cîștigat gaz
dele (175-168,5), iar la băieți 
oaspeții (262,15—253). La individual 
compus, pe primul loc la fele 
s-a clasat dmișoreanra Mia Va
ria cu 37,60 p, iar pe locul doi 
Zorfb Milodanovlci de la Parti
zan. La aparate, locurile I la 
birnă, sărituri și sol au revenit 
tot Miei Variu, iar la paralele 
a cîștigat Vera Zurcovici (Par
tizan). în probele băieților au 
terminat învingători : Popov (P) 
— bară 9,35 p. Gruin (T) — pa
ralel- 9,40 p. Popov (P) — cal 
9,55 p, Hiridargovici (P) — inele 
M5 p și Knezovlci (P) — sări
turi 9,35 p și sol 9,50 p.

C. CREȚU 
corespondent

Ciclistul france? _______
quetil, de mai multe ori învingă
tor în Turul Franței, a evoluat la 
Anvers, --
bun de 
cum se 
anunțat 
tei luni 
competitională Internațională 
cadrul acestei ultime întreceri 
proba italiană), făcând echipă 
Merckx, Altig și Ottenbros, el 
clasat pe locul II, cu 1:02,45.■

In runda a 5-a a turneului 
ternațional de șah pentru juniori 
de la Groningen (Olanda), Urzică 
(Romănia) a remizat cu Luboje- 
vici (Iugoslavia). In clasament 
conduce Adorjan (Ungaria) cu 4 
p urmat de Beljăvski (URSS), 
Bellon (Spania), Prit Chett (Sco
ția), Vlelikov (Bulgaria) și Urzică, 
care totalizează fiecare cîte 3’/, 
puncte.

vețla 88—83; Belgia — Olanda 
60—58 ; RF a Germaniei — Dane
marca 113—60. In competiția fe
minină, Franța a întrecut cu 79-50 
Belgia, tar RF a Germaniei a 
Învins cu 79—73 echipa Elveției.

pentru a-și lua rămas 
la publicul belgian. După 
știe, celebrul ciclist a 

oficial că la sfîrșitul aces- 
își va încheia activitatea 

.......................................... In 
(m 
cu 

s-a

La Rostock tn prezența a 
Peste 4 000 de spectatori s-a 
disputat a doua întilnire inter
națională de handbal dintre 
echipele masculine ale R.D. 
Cermane și Franței. Handba- 
liștii germani au obținut vic
toria cu scorul de 28—19 (15-13). 
tn primul joc. gazdele câștiga
seră cu 25—12.

in-

pă să intre o singură dată pe 
gazon, dar numai timp de 10 
minute ! La acest scurt antre
nament. echipele nu vor pu
tea folosi decit pantofi de te
nis !

Tot în cadrul acestei confe
rințe de presă s-a anunțat că. 
înainte și în timpul campiona
tului mondial. Mexicul va mai 
găzdui două evenimente deo
sebite. De la 24 la 30 mai se 
va organiza un curs interna
țional de arbitri, la care vor 
participa toți cavalerii fluie
rului desemnați să conducă 
meciurile din turneul final. 
Cu acest prilej se vor expune 
cîteva referate, care au ca 
scop asigurarea unității de 
vederi în privința aprecieri
lor literii regulamentului. De 
asemenea. în această perioa
dă, toți arbitri vor face antre
namente de pregătire fizică, 
aclimatizîndu-se cu altitudi
nea.

Tn timpul campionatului se 
va organiza și Congresul 
F.I.F.A., la care vor participa 
420 de membri ai forului su
prem si invitați.

Tn fine, la dispoziția echi
pelor participante — s-a spus 
în conferința de presă — vor 
fi puse 500 de mingi, care vor 
fi folosite si în jocurile tur
neului final.

★
Campionatul mondial se va 

desfășura între 31 mai și 21 
iunie. Meciul inaugural îl va 
susține echipa Mexicului la 
31 mai, pe „Stadio Azteca". 
Jocurile din grupe se vor 
desfășura între 2 și 11 iunie, 
după cum urmează : la 2 iu
nie — 3 meciuri, la 3. f>, 7, 10 
și 11 iunie — cite 4 jbcuri.

Primele două echipe din fie
care grupă se califică în sfer
turile de finală, care sînt pro
gramate la 14 iunie.

Trei zile mai tirziu, la 17 
iunie vor avea loc semifina
lele.

La 20 iunie este programat 
meciul pentru locurile 3—4, 
iar la 21 iunie finala.

Capii de serii ai celor 4 
grupe vor fi fixați la 9 ianua
rie, iar la 10 ianuarie se vor 
alcătui cele 4 grupe. Partide
le din grupe (optimi de fina
lă) se desfășoară după urmă
toarea schemă (fiecare echipă 
din grupă va purta un număr 
de la 1 la 4).

JOCUL I : 1—2, JOCUL II: 
3—4, JOCUL III: 1—3, JOCUL 
IV: 2—4, JOCUL V: 1—4, 
JOCUL VI: 2—3.

In sferturile de finală, pro
gramul este următorul : JO
CUL I: Echipa clasată pe lo
cul 1 in grupa A va juca cu 
aceea clasată pe locul 2 în 
grupa B (deci 1 A—2 B, nota
ție pe care o folosim in con
tinuare); JOCUL II: 1 B—2 A; 
JOCUL III: IC—2D; JOCUL 
IV: 1D—2C.

In semifinale: învingătoa
rele jocurilor I cu 111 și II cu 
IV.

Iată și orașele care vor găz
dui întrecerile.

Cu toate că se află în 
plin sezon ■ internațional, 
boxul profesionist a tras 
pentru cîteva zile cortina 
luptele din careul magic 
avind in acest răstimp cel 
mult scopul de a desemna 
candidați la dreptul de a 
ataca sezonul viitor cen
turile mondiale sau conti
nentale. Ca atare, pină 
cind crainicii marilor are
ne — Madison Square Gar
den 
lais des Sports din Paris 
sau Palazzo dello Sport 
din Roma — îmbrăcați in 
ținuta clasică, vor anunța, 
cu nu mai puțin clasica 
lor emfază: „...în limitele 
categoriei..., intr-un meci 
contînd pentru titlul...', 
să facem cunoștință cu ac
tualii deținători ai centu
rilor și cu challengerii lor 
oficiali.

din New York, Pa-

— R. F. a Germaniei (R. Gol- 
farini) ; mijlocie : T. Bogs — 
Danemarca (J. Boutier) ; se
migrea : I. Preberg — Iugo
slavia (P. Del Papa) ; grea : 
P. Weiland — R.F.G. (D. 
Cane).

CAMPIONII LUMII
Boxerii mexicani asaltea

ză serios centuri monopoli
zate cîndva de pngiliștii din 
S.U.A., ei definind la ora bi
lanțului trei titluri. Indiscu
tabil, cea mai puternică im
presie a produs-o „cocoșul".

RUGBYUL
(Urmare din pag. I)

GRUPA I — 
la Ciudad de Mexico

n această grupă face par-Di
te echipa țârii gazdă. Ciudad 
de Mexico are o altitudine de 
2240 m. o temperatură medie 
în luna iunie de 16—18 grade 
Celsius. Stadionul Aztec are 
o capacitate de 105 000 locuri.

GRUPA A Il-a : 
la Toluca și la Puebla

Orașul Toluca se află la 66 
km de Ciudad de Mexico. Are 
o a.titudine de 2650 m, o tem
peratură medie de 14—17 gra
de Celsius. Stadionul din lo
calitate are o capacitate de 
29 360 de locuri.

Orașul Puebla este situat 
la 136 km de capitala țării. Se 
află la o altitudine de 2140 m 
și are o temperatură medie 
de 18—22 grade Celsius. Ca
pacitatea stadionului : 35 563 
locuri.

GRUPA A IlI-a : 
la Guadalajara 

în această grupă va juca 
Anglia. Orașul este situat la 
589 km de Ciudad de Mexico. 
Se află la o altitudine de 1540 
m. Temperatura medie : 22— 
27 grade Celsius. Capacitatea 
stadionului : 71 081 locuri.

GRUPA A IV-a : 
la Leon

Orașul se află la 396 km de 
Ciudad de Mexico, are o alti
tudine de 1885 m și o tempe
ratură medie de 22—27 gra
de Celsius. Capacitatea sta
dionului — 23 303 locuri.

DE LA POALELE PIRINEILOR
Federația italiană de bas

chet și-a depus candidatura de 
a organiza finala „Cupei cam
pionilor europeni" ediția 1969- 
70. în cazul că forul interna
țional va'accepta propunerea, 
finala se va desfășura la Ro
ma sau Bologna. FIBA nu a 
dat încă nici urr răspuns fede
rației 
urma 
aprilie, 
via).

italiene. Inițial, finala 
să
la

se dispute la 9 
Sarajevo (lugosla-

In ziua a 
baschet de la Bremerhaven, 
tost înregistrate următoarele re
zultate mal importante : Austria 
— Suedia 98—95 ; US Army — El-

doua a turneului de
au

în sferturile de finală ale „C.C.E." la handbal

S. K. LEIPZIG
Duminică seara, la Leipzig, 

‘ ci disputat prima manșă a 
1 ‘.i-ilor de finală din ca

ri- .C.C.E.' la handbal fe- 
i inin, In care s-au intîlnil 

formațiile S. K. Leipzig și Uni
versitatea Timișoara. După 
ioc echilibrat, mai ales în 
priza secundă, victoria a 
venit gazdelor cu scorul

un 
re- 
re- 
de

9—6 (5—1). Handbalistele din 
Timișoara s-au comportat mai 
bine în finalul jocului, punc
tele lor fiind realizate de 
Metzenrath (3), Hrivniak (2) 
și Rigo. Tntîlnirea a fost con
dusă de cuplul Nemec și Vy- 
cena — ambii din Cehoslova
cia. Returul va avea loc pe 
dala de 14 ianuarie, la Ti
mișoara.

Tiparul I.P. „Informația", itr. Brezolanu ta. 23—25, București

CAMPIONII EUROPENI
Boxerii italieni continuă să 

colecționeze titlurile bătrînu- 
lui nostru continent, domi- 
nînd copios mai ales catego
riile inferioare. Marea reve
lație a pugilismului european 
rămîne, cu toate acestea, da
nezul Tom Bogs (mijlocie), 
Uli 
însă 
Unii specialiști declară 
maniera lui le amintește de 
formidabilul Ray „Sugar" Ro
binson ; alții, cei mai nu
meroși, consideră că avem 
de-a face cu o copie fidelă 
a regretatului Marcel Cer- 
dan. Una dintre marile sur
prize ale anului a furnizat-o 
semimijlociul austriac Orso
lics, care l-a învins prin 
pe francezul Josselin. La 
tegoria grea, în lipsa 
Cooper (Anglia), operat 
menise, titlul e deținut

TOM BOGS

„frappeur" 
să boxeze

care știe 
și tehnic, 

că

k.o. 
ca- 
lui 
de 
de

Ruben Olivares, supranumit 
..Mașina de pumni mexica
nă", care l-a „executat" ra
pid pe aborigenul australian 
Lionel Rose. Nu poate fi însă 
omis de pe lista marilor ve
dete nici semimijlociul mexi
can Jose Napoles, învingător 
detașat al unor „nume" ca 
Cokes și Griffith. In sfîrșit, 
de menționat că, după „Ring 
Magazine", Cassius Clay ră- 
mîne în continuare campion 
al lumii la categoria grea. 
Dar, despre situația acestui 
titlu, cu alt prilej...

Iată lista campionilor lumii 
și a challengerilor lor : mus-

Ruben Olivares și-a expediat adversarul la podea

A doua zi, pe stadionul din 
Brive, dizgrațiatul mijlocaș la 
grămadă făcea un joc senza
țional și observatorii speciali 
ai comisiei de selecție și ai 
ziarului „rEquipe” aveau pri
lejul să vadă un Puget în 
mare formă, excelent în toate 
acțiunile, fantezist, cu o pu
ternică personalitate în joc.

Puget a cîștigat. Ne pare 
bine pentru acest autentic ta
lent al rugbyului francez. Poa
te și pentru că, la un ceas al 
confesiunilor, am aflat că după 
meciul de la Tarbes n-a închis 
ochii trei nopți în șir...

★
ANGOULSME. Se prezintă 

astfel vizitatorului : balconul 
sud-estului, cetatea hîrtiei și 
țara coniacului. Omițînd, de
sigur, să adauge : punct termi- 
nuâ al fermecătoarei lumi rug- 
bystice din sudul Franței.

Ajungem seara tirziu la An- 
goulâme (52 000 de locuitori), 
după o călătorie de 160 de ki
lometri, de la Brive, pe un 
drum de serpentine.

★
Cateneau „Wagram" — se

diul clubului din Angoulâme. 
Participăm la obișnuita întîl- 
nire amicală a celor două 
echipe. Sînt în sală și toarte 
mulți suporteri. Parcă prea 
mulți pentru o festivitate des
tul de intimă. Conducătorii 
clubului ne explică :

„La noi. suporterii iau parte 
la toată viața rugbystică. Fri-

mim de la ei un insemnat spri
jin material (ca și la Tarbes 
sau Brive, jumătate sau chiar 
mai mult din numărul locurilor 
la stadion sînt reținute — prin 
abonamente — de cercul su
porterilor) și moral, în absolut 
toate ocaziile". De altfel, aveam 
să ne convingem imediat de 
ceea ce înseamnă aici relația 
club-suporter.

A doua zi era duminică și 
nu existau posibilități să se 
asigure un autocar pentru 
transportul echipei noastre de 
la „Hotel de Bordeaux" pină 
la stadionul Chanzy (aproape 
8 km). A fost suficient un sin
gur apel : „Cine dintre pose
sorii de mașini se oferă să 
asigure transportul jucătorilor 
români ?” și zeci de miini ș-au 
ridicat. Fiecare dintre jucăto
rii noștri ar fi putut merge 
singur într-o mașină...

Am primit, Ia plecarea de 
la cafe ..Wagram", cite un fru
mos breloc al clubului. Am re
ținut că darul venea tot din 
partea suporterilor, brelocul 
fiind semnul lor distinctiv.

Cercul suporterilor organi
zează pentru clubul de rugby 
loterii (tocmai se desemnau 
cîștigătorii excursiilor la me
ciul Scoția - Franța), însoțesc 
echipa în deplasări, trăiesc din 
plin fiecare moment din viața 
formației din Angoulâme.

Parcă ar fi și la 
de așa ceva...

★
Ultima seară a 

rugbystic început

Pirineilor. La o masă, plină 
cu sticle de suc de fructe, fun
dașul Lacaze (în meciul cu 
noi a jucat mijlocaș la deschi
dere) ne spune că aici, la An- 
gouleme, începe să slăbească 
domnia rubgyului. Sîntem la 
frontiera cu fotbalul...

P.S. Intr-un număr viitor, 
despre turneul jucătorilor ro
mâni și despre cîteva proble
me ale rugbyului nostru.

colosul vest-german Peter 
Weiland, al cărui challenger 
este bolognezul Dante Cane, 
campion al Italiei, cunoscut 
publicului bucureștean (a fost 
învins la puncte, cu ani în 
urmă, de dinamovistul Ma- 
riuțan). Dar se profilează, 
amenințătoare,

.spaniolului Urtain, 
palmares dă 
meciuri, 23 
k.o. 1

Iată 
Europei 
muscă : 
(F. Chervet) ; 
Zurlo —; Italia (vacant) ; pa
nă : T. Galii — Italia (J. Lle- 
gra) i semiușoară : P. Car
rasco — Spania (M. Ta vânt) ; 
ușoară : B. Arcari — Italia 
(Sombrita) ; semimijlocie : J. 
Orsolics — Austria (C. Bossi) ; 
mijlocie mică : G. Pioskowski

candidatura 
al cărui 

de gîndit : 24 de 
de victorii prin

noi nevoie

itinerarulul 
la poalele

care
Ș* 
F.

sînt campionii 
challengerii lor : 
Atzori — Italia 

cocoș : Fr.

că : Alacran Efren Torres — 
Mexic (Chortvanchai) ; cocoș : 
Ruben Olivares — Mexic 
(Castilio) ; pană : Johnny Fa
mechon — Australia (Hara
da) ; semiușoară : Hiroshi 
Kobayashi — Japonia (Na
varro) ; ușoară : Mando Ra
mos — S.U.A. (Laguna) : 
ușoară clasa juniori : Nicoli- 
no Loche — Argentina (Ar
cari) ; semimijlocie : Jose 
Napoles — Mexic (Gonzales) ; 
mijlocie mică : Freddie Little
— S.U.A. (vacant) ; mijlocie : 
Nino Benvenuti — Italia (va
cant) ; semigrea : Bob Foster
— S.U.A. (Dick Tiger) : area : 
Joe Frazier, Jimmy Ellis si 
Cassius Clay — toți S.U.A., 
fiecare recunoscut de altă 
organizație sportivă și, evi
dent, cu challenger imposibil 
de desemnat !

Pau! OCHIALB1

ACTIVITATEA LA HOCHEI

JUNIORII ROMÂNI AU DISPUS
DE ECHIPA UNGARIEI CU 3-0

Echipa Cehoslovaciei învinsa la Winnipeg
• La Geneva au continuat 

jocurile campionatului euro
pean de hochei pe gheață 
pentru juniori (grupa A). 
Suedia a invins cu scorul de 
10—1 echipa R. F. a Germa
niei. Finlanda a întrecut cu 
5—2 echipa Elveției.

• In grupa B, echipa Ro
mâniei ci jucat la Kapfenberg 
(Austria) cu echipa Ungariei

pe care a învins-o cu scorul 
de 3—0 (0—0, 2—0, 1—0),
Alte rezultate : Austria — Nor
vegia 5—5 ; Italia — Iugosla
via 3—2.

• La Winnipeg s-a desfă
șurat întîlnirea de hochei pe 
gheață dintre echipele Cana
dei și Cehoslovaciei. Hocheiș- 
tii canadieni au obținut vic
toria cu scorul de 3—2 (1—0.

1—0, 1—2). Echipa cehoslova
că urmează să mai 
alte 4 partide.

• Selecționata de 
pe gheață >a Ungariei 
ținut la Herning o întilnire 
internațională în compania 
echipei Danemarcei, pe care 
a învins-o cu 2—0 (0 -0, 
1—0, 1—0) prin punctele
marcate de Bankuti și Zs

susțină

hochei 
a sus-

a.
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