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ATMOSFERĂ DE SĂRBĂTOARE LA INAUGURAREA[LA gem!
OFICIALA A SEZONULUI DE SCHI

PREMIERĂ ALPINĂ
LA PREDEAL

PREDEAL, 4 (prin telefon) 
Un public numeros — neobiș
nuit chiar și pentru pîrtia 
Clăbucet — Predeal, de obi
cei aglomerată — a ținut să 
asiste la premiera competițio- 
nală alpină 1970. Afecțiunea 
pentru schi, mărturisită prin 
prezență, a fost răsplătită de 
un reușit spectacol desfășurat 
pe scena deschisă a muntelui 
Clăbucet, spectacol la care au 
participat cei mai buni „ac
tori" ai zăpezii, invitați din 
toate colțurile țării.

întrecerea sportivă a urmă
rit, în special, ideea de popu
larizare, dar prin dificultatea 
slalomului a constituit și un 
test de valoare, căruia schiorii 
i s-au dăruit cu toată genero
zitatea și entuziasmul primu
lui start al sezonului. Așa se 
explică, în parte, de ce mulți 
concurenți, în dorința de a 
merge mai bine, mai frumos, 
mai iute-, sub stimulentul a- 
plauzelor publicului, au aban
donat, au doborît fanioane, au 
omis porți, fiind descalificați 
în final.

Se desprinde, totuși, tonică, 
convingătoare, dorința eviden
tă a tuturor de a se realiza la

un nivel superior anilor tre- 
cuți sub aspectul dublu: al 
tehnicii și al eficacității.

In paralel cu proba de sla
lom, unitățile de vînători de 
munte au desfășurat o temă 
aplicativă, de fapt un con
curs de patrulă militară pe 
distanța a 6 km. Ostașii, îm- 
brăcați în echipament de 
luptă, cu muniții și greutate 
în spate, au simulat par
curgerea unui teren infectat 
cu substanțe toxice, au traver
sat diferite obstacole naturale, 
au efectuat trageri în poligon 
cu arma, au aruncat grenade, 
toate probele fiind reflectate 
în clasamentul general.

Atît prin comportament cit 
și prin varietate, vînătorii de 
munte au impresionat plăcut, 
au dat satisfacție tehnică, ofe
rind o replică reușită con
cursului de slalom.

Sarea și piperul concursului 
l-a constituit întrecerea celor 
mai mici schiori, împărțiți în 
trei categorii : 3—5 ani, 6—8 
ani și 9—10 ani. O parte din
tre ei sînt continuatorii tradi
ției de schiori a unor vechi IAglomerație pe 

țiune a cursei
prima por- 
senioriior
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ezonul de schi a început de 
fapt încă de la căderea pri
mei zăpezi cînd, ca niște des
chizători de pîrtii performerii 
au urcat primii către înălțimi 
(asemenea colegilor lor din ță

rile alpine), l-au urmat cei mai pasio
nați dintre turiști și, mai apoi, elevii 
și studenții plecați în pitoreștile stațiuni 
pentru a petrece vacanța. Âu avut loc 
chiar și cîteva concursuri locale orga
nizate, de cei mai harnici, pentru a 
precede inaugurarea oficială a 
tătii competitionale a sezonului 
schi — 1970.'

Și, totuși, pentru 
vechi și frumoase 
schiul este unul din 
respectarea tradiției 
în prima duminică a 
startul oficial al întrecerilor. Â fost o 
sărbătoare a schiorilor din Brașov 
si de pe Valea Prahovei, din munții 
Parîngului și ai Semenicului, de la Bor- 
șa și Mogoșa, din munții Cibinului și 
din Apuseni. Peste fot acolo unde s-a 
așternut covorul alb, practicanții celui 
mai frumos sport au pornit la drum 
zburînd peste pragul trambulinelor, par- 

cu pași alunecați kilometrii 
de fond sau șerpuindu-se cu 
printre porțile slalomului. De 
pînă ce ghioceii vor vesti 

primăverii, pistele albe vor

activi- 
de

unei 
altfel,.

păstrarea 
tradiții (de 
sporturile în care 
este o lege), ieri, 
noului an, s-a dat
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Mihai BIR A

Alb și negru.„ pe pîrtia Clăbucetului de la Predeal
Foto : N. AUREL

FOIANA BRAȘOV, 4 
(prin telefon, de la trimi
sul nostru). — Duminică, 
un soare splendid a poleit 
Poiana Brașovului, vrind 
parcă să dea o și mai 
mare strălucire concursului 
oficial de deschidere a se
zonului pentru schiorii 
fondiști și săritorii de la 
trambulină. La ora 10, in 
fața cabanei Poiana Ur
sului s-au adunat, pentru 
festivitatea de deschidere, 
peste 200 concurenți, lucru 
rar întilnit la întrecerile 
rezervate schiorilor 
diști din România, 
cuvîntul de bun
rostit de vicepreședintele 
CJEFS Brașov, tov. Dumi
tru Furnică, a urmat defi
larea tuturor participanți- 
lor la competiție, după 
care, din fața trambulinei 
mari, s-a dat startul în 
prima cursă de fond re
zervată seniorilor. Un fapt 
inedit la acest concurs l-a 
constituit plecarea în în
trecere a sportivilor. Spre 
deosebire de trecut, schio
rii au pornit în cursă în 
bloc și nu eșalonat, din mi
nut în minut. Ca atare, 
starturile au fost foarte

fon- 
După 
venit

spectaculoase, mai ales că 
pe primii 200 de metri 
fondiștii aveau de urcat o 
pantă foarte înclinată, 
ceea ce a făcut ca cei mai 
buni să formeze — încă 
din plecare — plutonul 
fruntaș care, avea să-1 ho- 
tărască pe învingător. Du
pă primul kilometru, la 
conducere s-au instalat 
majoritatea sportivilor de 
la A.S.A. între ei avea să 
se dea .lupta pentru ocu
parea primului loc. Ambi
ționat de neselecționarea 
în lotul reprezentativ, Gh. 
Cimpoia a făcut o foarte 
bună cursă tactică și a 
obținut o meritată victorie 
pentru care merită calde 
felicitări. Locul doi a re
venit lui M. Stoian, iar în 
imediata lui apropiere s-a 
clasat D. Soiu care, spre 
lauda lui, a concurat pe 
schiuri indigene realizate 
la Reghin. I,a tineret, V. 
Papuc nu a avut probleme 
deosebite și a cîștigat de 
o manieră categorică. 
Cursa senioarelor, lipsită 
de prezența multiplei cam
pioane Marcela . Leampă, 
a făcut ca disputa pentru 
locul I să fie deschisă, 
printre pretendente numă-

rîndu-se Lucia Barabaș, 
Vilma Bogozi și Elena 
Moldovan. Ele s-au clasat 
în această ordine după ce 
au condus pe rînd 
mite porțiuni ale 
lui. Cînd ș-a < 
pentru cele peste 
junioare, am avut 
sia că s-a dat 
un adevărat 
masă, ceea ce 
și fost.

După ce în 
noului an 
ne-a oferit unul din con
cursurile celor patru tram
buline (Garmisch Parten- 
kirchen) duminică, la Po
iana, săritorii noștri au 
încercat, unii au și reușit, 
să demonstreze frumuse
țea acestei probe. Printre 
concurenți am remarcat 
o serie de cepii de 12—13 
ani care au înfruntat cu
rajos trambulina mijlocie 
— prea mare pentru ei — 
Și 
de
ce

pe anu- 
traseu-

HOTĂRÎRI ALE COMISIEI DE ORGANIZARE
A CUPELOR EUROPENE LA BASCHET

• DATELE FINALELOR MARILOR ÎNTRECERI • TURNEELE PE GRUPE ® APORTUL

JUCĂTORILOR DE PESTE OCEAN
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aiu traseu- » 
dat startul |

50 de 
impre- 

plecarea la 
concurs de 
de altfel a

prima zi a 
televiziunea

au aterizat la peste 35 
metri. Rezultate tehni- 
FOND SENIORI i 1.

Paul IOVAN
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curgînd 
curselor 
iscusință 
acum și 
venirea 
deveni furnicare de concurenți și tu- 
iiști.

Schiul, acest sport milenar, cunoscut 
la început doar ca mijloc de deplasare 
a oamenilor din Nordul înghețat, de
venit apoi o activitate la modă și prac
ticat de cei ce-și puteau procura echi
pamentul costisitor, s-a transformat în 
zilele noastre într-un sport al maselor. 
La Predeal, în Poiana Brașovului, la 
Vîrful cu Dor, la Izvoarele sau la Pălti
niș, mii de oameni, copii care nu au 
pășit încă pragul școlii sau vîrstnici 
cu părui coliliu, vin să petreacă în mij
locul naturii zile pe cît de plăcute, pe 
atît de fortifiante. Schiul, cu calitățile 
care l-au transformat într-unul dintre 
cele mai populare sporturi, și-a cucerit 
un binemeritat loc în preocupăriie co
tidiene ale omului modern. Să trăiești 
în aerul rece și pur, să-ți odihnești 
gîndurile și sufletul privind albul ima
culat al zăpezii și crestele semețe care 
te înconjoară, să simți satisfacția îm
plinirii, să te avînți pe tălpicile lune
coase și să simți că totul zboară în 
jurul tău, acesta este schiul, fie că este 
practicat de performeri, fie că este 
îndrăgit de cei ce încă bîjbîie în tai
nele cristianiilor

De ieri, cortina s-a ridicat și pentru 
performeri și pentru turiști. Pe primii 
îi. vom vedea săptămînă de săptămînă 
disputîndu-și titluri de campioni națio
nali, întîietatea în competiții cu tra
diție, vom auzi despre ei cînd se vor 
întrece cu schiori de peste hotare și 
vom afla, poate, performanțe lăuda
bile. Ii vom admira, iar copiii îi vor 
imita. Prin disputele lor, fruntașii vor 
atrage de-a lungul pîrtiilor mii de oa
meni, privitori, este drept, dar în pri
mul rînd beneficiari ai unor ore petre
cute în sinul naturii.

Srartul s-a dat. Tuturor practicanfilor 
schiului, le urăm succes I

D. STANCULESCU

i
I
I
I
I
i
I
i
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

CANADA NU MAI ORGANIZEAZĂ
C.M. DE

După cum transmit 
presă, în cadrul se-

GENEVA, 4 (Agerpres).
agențiile internaționale de ____
siunli Ligii Internaționale de hochei pe gheață 
de la Geneva, Canada a anunțat că nu va mai 
organiza campionatul lumii (grupa A), progra
mat în luna martie. Refuzul este motivat de 
faptul că L.I.G'.H. nu a acceptat, ca urmare a 
protestelor depuse de federațiile naționale eu
ropene, ca echipa Canadei să prezinte o for
mație întărită cu 9 jucători profesioniști.

în această situație s-a hotărît ca întrecerile 
campionatului mondial să fie transferate în 
Suedia. Se studiază propunerea ca o echipă 
din grupa B să înlocuiască pe cea a Canadei, 
retrasă din competiție.

LA CORTINA d’AMPEZZO,

Pronosticurile au fost confirmate
in primele două manșe ale C. E. de bob

locul I, urmați de italienii Gaspari-Armano• Vest-germanii Floth-Bader pe
• Panțuru-Focșeneanu pe locul VI, după o ieșire neSericită la virajul Cristale

s-a desfășurat, la
39-a sesiune a 
organizare a cu-

De curînd 
Miinchen, a 
Comisiei de 
pelor europene, organ com
ponent al F.T.B.A. In cadrul 
lucrărilor, s-au luat o serie 
de importante măsuri le
gate de „C.C.E.", ' .Cupa
cupelor* și „Cupa interconti
nentală" la baschet. Asupra 
tuturor acestora am solicitat 
informații prof. Aurel Pre- 
descu, membru în Comisia de 
organizare 
nentale.

a cupelor conti-

rugăm, în primul 
amintiți principa-

— Vă 
rînd, să 
Jele hotărîri luate în ca
drul sesiunii.

— După omologarea tutu
ror rezultatelor înregistrate 
în cadrul marilor competiții 
europene desfășurate sub e- 
gida F.I.B.A., s-a trecut la

grupelor pentru 
rămase în cursă 
campionilor euro- 

Pentru aceasta, s-a 
ținut seama de valoarea lor 
și, după formarea unor sub
grupe, s-a procedat la tra
gerea la sorți: grupa A i 
Ț.S.K.A. Moscova, Villeur- 

bane, Ignis Varese, Cervena 
Zvezda Belgrad; grupa B: 
Real Madrid, Akademik So
fia. Racing Bell Malines și 
Slavia Praga. In continuare, 
se vor disputa meciuri tur- 
retur în cadrul grupelor, 
iar semifinalele vor avea 
loc după sistemul cunoscut 
sub denumirea „în cruciș". 
Finala (o singură partidă) se 
va desfășura la 9 aprilie, la 
Sarajevo, unde, cu acest pri
lej, va fi inaugurată o sală 
cu capacitatea de 8000 de 
locuri. In competiția femi
nină, au fost stabilite gru-

alcătuirea 
formațiile 
in „Cupa 
peni".

A : T.T.T.
Vojvodina
Cracovia ; B : Akade-

pele :
Riga,
Wisla 
mik Sofia, Clermont Ferrand,

Daugava 
Novi Sad,

D. ASMASANDEI
x
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CORTINA D’AMPEZZO, 4 
(prin telefon). Sîmbătă, la ora 
21 (ora locală), au început în 
această 
montană 
natului 
persoane 
tul 18 echipaje. Pîrtia, lungă 
de 1 700 m, se afla într-o 
stare foarte bună. Ea fusese 
înghețată pentru ultima dată 
doar cu puțin înaintea plecă
rii boburilor pilot, iar tempe
ratura de minus 8 grade a 
menținut-o multă vreme fără 
stricăciuni. De altfel, timpii 
înregistrați au fost cu mult 
superiori celor obținuți în 
zilele de antrenament.

în ceea ce privește ierarhi
zarea echipajelor după pri
mele două manșe, previziunile 
s-au împlinit aproape întoc
mai. Vest-germanii Floth și

cunoscută stațiune 
întrecerile campio- 
european de bob 2 
la care au luat star-

Bader, beneficiari ai unei pre
gătiri speciale efectuată îna
intea „europenelor", au înre
gistrat cei mai buni timpi în 
ambele manșe. Pe locul se
cund, italienii Gaspari și 
Armano, acomodați de ani de 
zile cu pista de la Cortina. Pi
lotul român Panțuru, consi
derat, datorită excelentelor 
performanțe de pînă acum,

printre favoriți, a parcurs tra
seul primei manșe foarte bine 
pînă în apropierea liniei de 
sosire. A fost suficientă, însă, 
o mică greșeală la ieșirea din 
virajul Cristalo, pentru ca 
pînă la sosire să piardă trei 
secunde și să se vadă, astfel, 
pe locul șase în clasament.

în manșa secundă șanțurile 
formate pe pistă au echilibrat

valorile și, ca atare, Panțuru 
și coechipierul său Focșeneanu 
nu au mai putut recupera din 
handicap. Rămîne ca dumi
nică seara, cînd se vor desfă
șura manșele a treia și a pa-

prof. Petre FOCȘENEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

VIITURII PERFURMIRI ÎN ÎNTRECERE
Concursurile de patinaj viteză continuă. După „Cupa 39 

Decembrie" și „Cupa Tușnad", iată că pe pista lacului 
Ciucaș din frumoasa stațiune Tușnad începe mîine o nouă 
întrecere de amploare. Este vorba de tradiționala compe
tiție dotată cu trofeul „Cupa speranțelor", care va reuni 
pe viitorii performeri. întrecerile la care și-au anunțat 
participarea tineri viteziști din toată țara, vor constitui și 
un ultim criteriu de verificare a patinatorilor care ne vor 
reprezenta la apropiata confruntare a speranțelor olimpice 
de la Berlin. Echipajul Floth—Bader în cursa pentru locul I

Telefoto : AGERPRES
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CARNET DE ANTRENAMENT

LA „TINERETULUI , SUB TRIBUNĂ
X»a prima vedere, tribuna stadionului Tineretului nu ne reține 

cu nimic atenția. Lipsită de gălăgie, în absența spectatorilor cărora 
le suportă nu numai greutatea cl și capriciile, ea pare un obiect 
Inutil, o construcție prea costisitoare pentru asemenea... efemerisme. 
Și totuși, acolo, în interiorul ei, ceva trăiește continuu, intens. Prin 
grija directorului Administrației Bazelor Sportive Școlare, loan 
Albon, harnic și priceput gospodar, tribuna a fost detașată de uti- 
litatea-1 trecătoare, avînd amenajate sub ea un bac de canotaj și 
două săli de sport. Pe una dintre ele, datorită unei vechi șl statornice 
prietenii pe care o arată boxului, a înzestrat-o cu aparatură și 
instalații specifice „artei noblle“.

Ne aflăm într-una din cele mal 
cochete săli de box din Capitală. 
Curățenia este desăvîrșită. Două 
din laturi sînt acoperite aproape 
în întregime de scări fixe. Chiar 
la intrare, două saltele aranjate 
cu grijă, parcă te invită la o 
tumbă ; lîngă ele un rastel me
talic susține discuri de haltere 
pentru toate categoriile de ...greu
tate. Ringul, bine ancorat în pe
reți, prevăzut cu extensoare la 
colțuri, aflat într-o nișă special 
amenajată, îșl așteaptă „cocoșii", 
asemenea punching-ball-ului care, 
și el, abia așteaptă să se pună 
parcă pe șotii cînd pumnii care 
îl lovesc sînt neîndemînaticl. Cele 
trei helcometre ale căror cabluri 
se înfierbîntă serios cînd nu sînt 
lăsate în pace, constituie, credem, 
o noutate în aparatura pugilistică. 
Ceva cu totul inedit este apara
tul electric a cărui menire este — 
după cum ne declara antrenorul 
secției Clubului sportiv școlar, 
prof. Marin Diaconescu — „dez
voltarea vitezei de reacție, forma
rea și perfecționarea unor ac
țiuni stereotipe de atac sau apă
rare".

Zilnic aici se antrenează tinerii 
pugiliști ai Clubului sportiv șco
lar, club ce deține locul 3 într-un 
clasament neoficial al unităților 
sportive din care au plecat majo
ritatea celor care au cucerit me
dalii la Olimpiada de la Mexico

Antrenamentul începe. Profeso
rul Marin Diaconescu. soțul celei 
care a fost o valoroasă sulitașă — 
Maria Diți — ne invită reverențios 
să luăm loc. Privim la ceas : 18,10. 
Pe masă, caietul de evidență și 
planificare a antrenamentului nc 
prezintă — ante factum — ceva 
din ceea ce voiam să cunoaștem 
Notăm programul antrenamentu
lui : 15 minute încălzire generală 
prin alergări, sărituri, sprinturi, 
exerciții de gimnastică de bază, 
apoi specifică. Studiul indivi
dual și pe perechi, evaluat la 
20—30 de minute, găseam că este 
cam mult, lipsit de dinamismul șl 
solicitarea pe care o așteptam, la 
un antrenament de box, motiv 
pentru care am cerut antrenorului 
o scurtă explicație.

— Poate este mult, dar în etapa 
actuală, fiind încă departe de 
startul campionatului de juniori, 
lucrăm foarte mult la elementele 
de tehnică. O dată cu ele, reali
zăm și o mare parte din pregă
tirea fizică de bază. Dacă veți 
urmări mai departe antrenamen
tul, veți vedea șl cîteva reprize 
care au menirea de a repeta ele
mentele tehnice exersate astăzi, 
în condiții tactice și de ritm spe
cifice luptei autentice.

Intr-adevăr, cele două reprize 
de luptă condiționată precum și 
exercițiile de sărituri la coardă,

lucrul la sac și punching-ball, 
încheiate cu o repriză de box cu 
umbra la oglindă, constituiau 
după părerea noastră partea fun
damentală a lecției. încheierea — 
scriptică deocamdată — antrena
mentului prin gimnastică la sol 
și la scara fixă pentru dezvolta
rea musculaturii abdominale, apoi 
exercițiile de respirație și re
laxare generală care trebuiau să 
dureze 15 minute formau elemen
tele finale ale celor două ore pla
nificate.

Am urmărit antrenamentul ce
lor 11 juniori, printre care am re
marcat și cîteva talente autentice. 
El a decurs — și ne place să cre
dem că așa se petrece de obicei — 
aproape aidoma programului, mi
cile excepții fiind solicitate de 
vîrsta sau nivelul unora dintre 
sportivi.

— După cum sîntem informați

— ne adresăm antrenorului — 
lucrați numai de un an aici. Sec
ția este relativ tînără. Este firesc 
să nu se ceară încă rezultate 
mari, răsunătoare. Ați putea 
totuși să ne menționați cîteva 
nume, poate unele isprăvi mai 
semnificative ale elevilor dv. ?

— Desigur, îmi place să cred 
că am în sală cîteva talente au
tentice. De pildă, George Agapșa, 
născut în ’53, cu un palmares de 
12 meciuri. Apoi, cel tuciuriu dar 
frumos și simpatic ca un artist 
de cinema, mai mare doar cu un 
an decît primul. îl cheamă G11- 
gore Iliescu. Deși a susținut nu
mai 10 meciuri pînă acum, totuși 
sînt foarte mulțumit de el. Mai 
are de făcut cîteva corectări de 
poziție, șl încolo... dar îl veți 
vedea la iarnă în campionat Am 
și unul tare mic, dar pus pe 
fapte mari : Gheorghe Nicuță. 
N-are încă nici un med dar e 
nemaipomenit de ambițios. Cei 
mai rutinați dintre ei sînt 
Gheorghe Florescu și Ion Vasile. 
Ambii au susținut pînă acum 
peste 20 de partide. Bilanțul mă 
mulțumește, dar' vă rog să nu 
scrieți asta în ziar. Bănuițl, desi
gur motivul...

— Am vizitat și alte săli dar vă 
mărturisesc că puține sînt ca 
aceasta...

— Nu trebuie să vă surprindă. 
Curățenia intră aici in tradiția 
sălii. Sala nu este a clubului, ci a 
administrației. Grație însă grijii 
tovarășului director Albon, care, 
la cei aproape 60 de ani, 
vine de cîteva ori pe săptă
mînă și lucrează la sac și pun
ching-ball ca un adevărat stilist, 
ne simțim în această sală ca la 
noi acasă. Este un adevărat prie
ten al boxului. Cred că și aceasta 
a contribuit la menținerea speci
ficului pugilistic de pînă astăzi al 
sălii.

— ? I
— Au fost vod care au obiectat 

chiar împotriva acestui spedfic.
— Din ce motive ?
— Puțin plauzibile. Se afirma că 

elevii nu trebuie să facă box. 
Prejudecăți absurde... Puțini știu 
însă că de aici au plecat mulțl 
pugiliști de renume, încă elevi 
fiind. Pe ultimul, sînt sigur că-1 
cunoașteți foarte bine. Este ac
tualul campion al mijlociilor mid, 
Ion Gydrffi, al cărui exemplu 
vreau să-1 fac cunoscut în rîndul 
elevilor mei. Așa, cred că vom 
izbuti să aducem șl mai mulțl 
elevi să practice nobila artă.

Gheorghe ILIUȚÂ

Sub tribuna „Tineretului", zilnic, elevii prof. Marin Diaconescu cochetează cu ringul, 
punching-ball-urile și sacii de box

Foto î V. BAGEAG

m CATEGORIA A

SE REIA CAMPIONATUL FEMININ
In plin sezon 

de iarnă, hand
balul va fi din 
nou prezent pe a- 
genda manifesta
țiilor sportive cu

caracter oficial. în anul 1970,
sezonul handbalistic va fi
deschis de campionatul pri
mei categorii feminine care, 
în noua formulă competițio- 
nală, va programa turul al 
doilea (sistem turnee, în sală) 
al campionatului, început în 
toamna anului trecut. Așa
dar, cele mai bune zece for
mații din țară, aflate la o 
treime din drumul spre ie
rarhizarea finală a campio
natului se vor prezenta în 
fața amatorilor de handbal 
din București, Timișoara și 
Cluj, pentru a susține un e- 
xamen care se anunță dificil. 
Spunem dificil deoarece ex
periența ediției trecute (a- 
tunci a avut loc primul cam
pionat în trei tururi) a arătat 
ce pondere mare au rezulta
tele din această parte a în
trecerilor în conturarea cla
samentului final. în plus, e- 
chipele supuse unor evo
luții în condiții de efort
prelungit trebuie să aibă
în afara unei pregătiri tac
tice corespunzătoare și o
pregătire fizică și psihică de
osebite. Fără îndoială că un 
alt argument care pledează 
pentru sporirea atractivității 
acestei întreceri îl constituie 
situația actuală din clasa- 
sament. Pentru primul loc, 
Universitatea Timișoara, ac
tuala lideră, va trebui să re
ziste asaltului pregătit 
(vrem să credem) de Univer
sitatea București și Confecția, 
aflate în imediata ei apro
piere, la o diferență de punc
te recuperabilă. O luptă pasio
nantă se anunță și la perife
ria clasamentului unde nu

toate atributele pentru a avea 
posibilitatea să asistăm la o 
dispută de calitate atît sub 
aspect tehnio cît și specta
cular.

Prima manșă a turneului 
(trei etape) va avea loc în 
Capitală între 9—11 ianuarie, 
apoi la Timișoara (18—20 ia
nuarie) și ultimele trei etape 
la Cluj (29—31 ianuarie).

înaintea turului doi al cam
pionatului feminin categoria

A, clasamentul se prezintă 
astfel i
1. b,U“ Mm. 9 8 1 0 102— 66 17
2. „U“ BUC. 9 7 1 1 100— 82 ÎS
3. Confecția Buc. 9 6 1 2 116— 94 13
4. Rulmentul Bv.

9 5 13 112—101 11
5. I.E.F.S. 9 3 2 4 78— 73 8
6. Voința Odorhei

IHS 88— H 7
7. C.S.M. Sibiu 9 2 2 5 73— 84 6
8. Progresul 9 2 2 6 91—118 6
9. Constructorul Timișoara

9 2 1 6 83— 94 5
10. Rapid 1 1 0 8 75—114 2

TUR DE ORIZONT

IN CATEGORIA B

mai puțin de cinci echipe vor 
căuta să evite zona pericu
loasă a retrogradării 1 Rapid, 
Constructorul Timișoara, Pro
gresul, C.S.M. Sibiu și Voința 
Odorhei.

Acest turneu constituie, de 
asemenea, un important test 
pentru handbalistele noastre 
în vederea alcătuirii selecțio
natei naționale de către spe
cialiști. Așadar, sînt întrunite

început de reglementare 
a vîrstei juniorilor

De mai mulți ani se așteap
tă din partea forului european 
de atletism precizări în regle
mentarea problemei materia
lelor și a vîrstei juniorilor 
care precum se știe este foar
te diferențiată de la o țară la 
alta, de la o competiție la 
alta.

în sfîrșit, comitetul euro
pean de atletism a făcut pri
mul pas, ca și Congresul Bal
canic, de altfel.

Pe această linie. F.R.A. va 
introduce abia din 1971 modi
ficarea vîrstei juniorilor, ast
fel •

înregistrează natatia
ROMÂNEASCĂ UN PROGRES?

1. copii cat. a Il-a
2. copii cat. I
3. juniori cat. a II-a
4. juniori cat. I
5. tineret

în întrecerile internaționale 
din 1970 juniorii noștri vor 
concura în următoarele limite 
de vîrstă :

• Campionatele europene 
Jocurile Balcanice, Crosul 
balcanic, meciul R.D.G. — 
Polonia — România, băieți 
născuți în 1951, fete născute 
în 1952 și mai tineri.

• Concursul internațional 
al speranțelor olimpice : bă
ieți născuți în 1952, fete năs
cute în 1953 și mai tineri.

• Meciul cu Grecia, Cehia, 
Slovacia — băieți și fete năs
cuți în 1951 și mai tineri.

• Crosul balcanic tineret i 
băieți născuți în 1949 și mai 
tineri.
• Meciul cu R.S.S. Ucrai

neană, băieți și fete născuți în 
1950 și mai tineri.

AVEȚI CUVÎNTUL

S-a încetățenit o părere 
greșită, după care toate con
cursurile trebuie organizate de 
către federație sau de comisii
le județene. Mai mult decît 
atît, cu prilejul tuturor con
sfătuirilor și în discuțiile pur
tate la diferite nivele, proble
ma concursurilor interne, in-

Băieți
11—12 ani
13—14 ani
15—16 ani

17—19 ani
20—21 ani

Fete
11—12 ani
13—14 ani
15—16 ani
17—18 ani
19—20 ani

suficiente, a fost mereu ridi
cată ca o cauză principală a 
rezultatelor slabe în atletism.

Din păcate, ceea ce lipsește 
tuturor celor care ridică ase
menea probleme, se pare că 
este inițiativa, pentru că se 
așteaptă mereu ca alții să or
ganizeze competiții.

O „notă discordantă" a fă
cut la sfîrșitul sezonului tre
cut. secția de atletism de la 
Viitorul (director prof. Rodica 
Siclovan. antrenor coordona
tor prof. Eugen Ducu), care, 
a realizat o frumoasă perfor
manță, organizând, săptămînă 
de săptămînă, concursuri în 
sala „23 August". întrecerile 
au fost apreciate, încât aproa
pe că sala nu mai putea face 
față sutelor de participanți.

Se vede deci că este nece
sară o mai mare responsabi
litate a secțiilor și o mai bună 
dirijare din partea forurilor 
superioare (consilii municipale 
și județene), astfel ca în fie
care săptămînă. sălile jar mai 
tîrziu stadioanele să fie gaz
dele unor concursuri deschise 
tuturor doritorilor.

Cine organizează sîmbătă 
primul concurs de atletism pe 
1970 ?

ȘCOALA POSTLICEALĂ DE ANTRENORI 
SI A ÎNCEPUT<■

Concretizînd una din sarci
nile trasate de conferința pe 
țară a mișcării sportive, din 
1967, un nou nucleu de forma
re a cadrelor pe care mii de 
tineri sportivi îl așteaptă, 
și-a început, la 20 octombrie, 
„cariera". Glasul cu care Școa
la de specializare postliceală 
de antrenori își afirmă pre
zența este încă timid, dar fi
resc oricărui început. Și nu 
rareori modestia începutului 
a determinat succesul final...

Subordonată direct Consi
liului Național pentru Educa
ție Fizică și Sport, școala 
funcționează pe lîngă I.E.F.S. 
si e împărțită pe două secții: 
serală și fără frecvență. Pro
grama de învățămînt cuprinde 
obiecte de studiu indispensa
bile celui ce vrea să devină 
antrenor, pe un schelet ase
mănător programei de învăță- 
mint a studenților de la 
I.E.F.S. Astfel, planul de în
vățămînt al secției serale 
planifică pentru elevii anului 
I nu mai puțin de 46 ore de 
anatomie cu aplicații la edu
cație fizică și sport, 60 de ore 
de fiziologie generală și bio
chimie, 45 de teoria educa
ției fizice și sportulhi, bio- 
mecanică, specializare, peda
gogie, igienă, control medical 
si prim ajutor etc.

Anul II constituie un ade
rat .set" universitar bazat pe 
materii — pînă acum — stu
diate numaj de studenții

„CARIERA"
I.E.F.S.-ului. garanție sigură a 
unei pregătiri multilaterale. 
Ne referim — în special — 
la unele materii ca : socialism 
științific, organizarea educației 
fizice și sportului, teoria și 
metodica antrenamentului 
sportiv. psihologia sportului 
etc. *

Școala și-a început activita
tea cu un număr de 61 de 
elevi, dornici să pătrundă 
tainele pregătirii pentru ob
ținerea performanțelor spor
tive.

Peste 2 ani, prima promoție 
de antrenori (categ. a III-a) 
va poposi în secțiile de lupte, 
haltere, fotbal, box, judo, at
letism, tir și scrimă, unde se 
resimte în prezent lipsa 
specialiștilor.

Un fapt deosebit de impor
tant îl constituie formarea 
unui consiliu pedagogic, al
cătuit în cea mai mare parte 
din cadrele didactice care 
au fost și sînt integrate or
ganic în activitatea sportivă.

Un consiliu pedagogic, in 
care figurează numele unor 
conferențiari, lectori sau asis
tenți universitari ca Ion Șiclo- 
van (director), Andrei Iliescu, 
Andrei Demeter, N. Nic. Ceau- 
șescu, Nicolae Roșculeț, Vas- 
cul Popovici, Eustațiu Mărgă
rit sau Dumitru Hîtru consti
tuie o chezășie pentru bunele 
rezultate care se așteaptă de 
Ja această școală și că speran
țele tinerilor care-i pășesc 
pragul, vor fi împlinite.

Importanța acestui sport, so
cotit pe bună dreptate pe lo
cul secund într-o ierarhie a 
disciplinelor olimpice, ne obli
gă la o atentă analiză, ce nu 
exclude, desigur, schimbul de 
opinii. Să vedem, așadar, în 
ce mod s-au concretizat posibi
litățile existente la noi în do
meniul performanței, cum au 
evoluat înotătorii în 1969 și 
care este poziția lor în arena 
internațională la finele primu
lui an dintr-un nou ciclu olim
pic. In același timp, va tre
bui să ne oprim puțin și asu
pra sistemului de organizare a 
activității din țara noastră, din 
care decurg în mod direct o 
serie de cauze ce mențin r.a- 
tația românească la un nivel 
scăzut.

CARE ESTE ADEVĂRATA 
VALOARE A UNOR SUCCESE

Sezonul 1969 ne-a oferit cî
teva . satisfacții pe care nu 
le-am fi întrezărit cu ani în 
urmă. Naționala masculină a 
ieșit, în fine, din anonimat, 
debutînd cu o victorie (prima 
în istoria întrecerilor directe) 
la 24 de puncte în fața Ceho
slovaciei ; și-a continuat evo
luția pe'drumul ascendent, cla- 
sîndu-ss pe locul III în „Cupa 
Europei" (grupa B). și a în
cheiat, cu o la fel de frumoa
să comportare. Balcaniada de 
Ia Izmir. Practic, am putea a- 
firma că înotătorii fruntași, ca 
și antrenorii care i-au pregătit, 
și-au realizat integral obiecti
vele propuse în luna Ianuarie. 
Mai mult chiar, echipa româ
nă a fost. în întrecerea de la 
Varșovia, la un pas de o veri
tabilă afirmare : clasarea pe 
locul secund (doar 4 puncte au 
despărțit-o de reprezentativa 
țării gazdă) și promovarea în 
prima grupă a titanilor natației 
europene. Dacă Costa nu ar 
fi greșit tactic în cursa de 200 
m bras, cedînd în fața iugosla
vului Kurbanovici (pe care la 
Balcaniadă l-a învins de o 
manieră indiscutabilă), iar bă
ieții din ștafetele de craul și 
mixt — pierdute Ia fotografie 
— ar fi avut cite o zvâcnire 
în plus, astăzi, reprezentativa 
noastră s-ar fi aflat în pluto
nul fruntaș continental.

Să fim însă realiști și să 
judecăm problema sub toate 
aspectele ei. Am învins Italia, 
Cehoslovacia, Finlanda, Iugo
slavia, țări cu o tradiție și po
sibilități de practicare a îno
tului incomparabil mai mari. 
Dar dincolo de scorurile res
pective, vom putea oare spune 
că victoriile s-ar datora unei 
superiorități în dezvoltarea 
natației noastre comparată cu 
cea din țările respective 7 Ar 
fi o greșeală.

Nu avem intenția de a mi
nimaliza meritele unor sportivi 
ca Marian Slavic, Vasile Cos
ta. Albert Covaci, Agneta Ster
ner sau ale unor antrenori ca 
Gh. Dimeca, I. Tothpal, P. Lo- 
vas, care prin priceperea și 
străduințele lor de zi cu zi au

pus pe picioare nucleul actua
lei echipe reprezentative. Să 
recunoaștem însă că între acest 
grup al fruntașilor și masa 
celorlalți înotători, chiar și a 
altor componenți ai loturilor 
naționale, există diferențe sesi
zabile, ce pun în adevărata lu
mină nivelul înotului românesc.
BAZA PIRAMIDEI CONTINUA 

SA FIE ȘUBREDA

Experiența țărilor avansate 
în domeniul pe care îl anali
zăm subliniază — fără nici un 
fel de echivoc — că treptele 
ce se înalță spre piscurile per
formanței pornesc, de regulă,

9 Să nu fetișizăm unele 
succese

• Plătim tribut unor con
cepții greșite

• Selecția la înot
o iluzie

de la o largă bază de selecție, 
Practicarea înotului în școală, 
urmărită îndeaproape de teh
nicieni, ca și organizarea unei 
activități competiționale per
manente, cu caracter stimula
tiv pentru tinerii sportivi, ofe
ră cîmp larg depistării elemen
telor talentate. Asemenea e- 
xemple ne-au fost oferite in
tr-o serie de țări europene 
(printre care R. D. Germană, 
U.R.S.S., Spania, Ungaria. Bul
garia), care au marcat în ul
timii ani salturi spectaculoase. 
Și chiar dacă ne-am limita la 
regiunea balcanică am avea 
multe lucruri de învățat. Iugo
slavul Miloș Nenad, proaspătul 
campion european al spatiștilor 
juniori, este o descoperire a 
concursurilor de juniori ; în 
Bulgaria, numărul participan- 
ților la întrecerile școlărești 
este de ordinul miilor, iar în 
Grecia, mal mulți antrenori 
străini, în frunte cu Lance Lar
son, vicecampionul olimpic al 
„sutei" de la Roma, colindă tot 
timpul piscinele vechii Elade 
și adună, într-o pregătire co
mună, tot ce au ele mal va
loros.

La noi însă — și aceasta nu 
mai este de mult un secret — 
ÎNOTUL NU ARE O BAZA 
(DE MASA) CORESPUNZĂ
TOARE UNEI DEZVOLTĂRI 
NORMALE. Numărul școlari
lor care îl practică este extrem 
de redus (chiar și în centrele 
unde sînt oferite posibilități 
superioare), iar concursurile 
rezervate lor sînt foarte rare. 
Un prim sondaj efectuat Ia 
Galați, Brăila și Cluj ne-a pus 
in fața unor procente derizorii

și a unor cauze precise, gene
rate de o optică cu totul gre
șită privind dezvoltarea nata- 
ției.

Normal ar fl ca, în primul 
rînd cluburile, și apoi consi
liile orășenești și județene 
pentru educație fizică și sport 
sau chiar federația de specia
litate, să pună accentul in per
manenta lor activitate pe a- 
tragerea unui număr tot mai 
mare de tineri în jurul pisci
nelor, și angrenarea lor — 
pentru ca munca de pregătire 
să aibă totuși o satisfacție — 
într-o continuă activitate com- 
petițională. O asemenea preo
cupare, avînd la bază cîteva 
norme organizatorice precise, 
ar duce în mod implicit către 
atingerea scopului principal de 
a lansa tot timpul in circuitul 
performanței elemente de per
spectivă. Dar lucrurile se pe
trec exact invers; atenția 
primordială se îndreaptă spre 
Înotătorii care au realizat deja 
o performanță, iar problema 
împrospătării necontenite a 
rîndurilor, in care selecția teh
nicienilor să poată opera per
manent, este lăsată undeva pe 
un plan cu totul secundar.

Centrele de inițiere, excep- 
tindu-le poate pe cele din Ca
pitală, au o activitate spora
dică. Ca urmare, antrenori cu 
vechi state de serviciu au a- 
juns la concluzia că, adesea, 
sînt nevoițt să lucreze nu cu 
tineri ce ar vădi aptitudini ex
cepționale, ci doar cu copii 
care vin zilnic la bazin.

Tn asemenea condiții se mai 
poate vorbi, oare, despre un 
progres substanțial al natației 
românești ? Să nu fetișizăm u- 
nele succese și să ne amintim, 
de pildă, că la finalele cam
pionatelor naționale din 1969 
am avut doar 70 de participanți, 
că au fost probe cu cite 3—4 
concurenți, iar sportivii noștri 
fruntași iau Îndeobște mai 
multe starturi peste hotare de
cît în propriile lor bazine I...

Adrian VASILIU

PREMIERĂ
(Urmare din pag. 1)

familii de munteni, alții sînt 
prima generație a unor vii
toare tradiții. Și unii și alții, 
la fel de înzestrați, au cucerit 
publicul prin dezinvoltură și, 
în același timp, prin seriozi
tatea cu care și-au privit mi
siunea, prin modestia cu care

Concursul inaugural de pa
tinaj viteză dotat cu „Cupa 
30 Decembrie", s-a desfășu
rat în condiții atmosferice 
neașteptat de favorabile. Cei 
peste 100 de concurenți din 
București, Brașov, M. Ciuc, 
Cluj, Sibiu și Tg. Mureș și-au 
disputat întîietatea pe o vre
me splendidă și pe o gheață 
de o calitate excepțională 
pentru viteziștii noștri. A- 
cest cadru a oferit multi
ple posibilități de verificare 
a stadiului pregătirilor efec
tuate de patinatori.

Este îmbucurător să con
semnăm faptul că rezultate
le, de la seniori și pînă la 
copii, au fost mai mult decît 
mulțumitoare pentru început 
de sezon. Elevii antrenorilor 
Zoltan Szekely (Agronomia

DUPĂ PRIMUL CONCURS DE PATINAJ VITEZĂ

SEMNE
Cluj), Ernest Urlich (Dina
mo Brașov) și Carol Gall 
(Mureșul Tg. Mureș) ne-au 
lăsat impresia că sînt capa
bili de noi performanțe, iar 
o serie de juniori au reușit, 
în unele probe, să-i depă
șească pe seniori. Astfel, Ro
dica Nimereală, Sanda Băr- 
bulescu, Gh. Varga, Lauren- 
țiu Căplescu, Ladislau Co- 
roș, Ludovic Schreithofer, ca 
să amintim doar pe cîteva 
dintre speranțele noastre o- 
limpice, s-au dovedit mai ra-

BUNE...
plzi pe diferite distanțe de
cît colegii lor mai mari.

în disputa celor mai tineri 
patinatori au apărut, de la 
un an la altul mai bine pre
gătiți, juniorii și copiii an
trenați de tînărul profesor de 
desen din Sibiu, Petre Ti- 
vadaru. Micii patinatori si- 
bieni au cucerit, grație am
biției și seriozității cu care 
se pregătesc, 5 locuri I.

Este necesar, credem, să 
spunem că dacă primul con
curs al sezonului a marcat

Deși la ora actuală 
atenția iubitorilor de hand
bal este îndreptată — cum este 
și firesc — spre tricolorii noș
tri, aflati în febra pregătiri
lor pentru campionatul mon
dial, o scurtă privire retro
spectivă asupra campionatelor 
categoriei B nu este lipsită 
de interes. O serie de jucă
tori care nu de mult s-au a- 
firmat în categoria secundă 
sînt astăzi componenți de ba
ză ai echipelor din »A“ și 
chiar ai primei reprezentative 
(de exemplu Birtolom) sau a 
selecționatei B și de tineret, 
în plus, întrecerile celor două
zeci de echipe masculine (îm
părțite în două serii), au mar
cat în actualul campionat un 
evident progres atît sub as
pect tehnio cît și spectacular, 
sporind totodată interesul 
pentru ocuparea celor două 
locuri, din prima categorie 
care vor rămîne vacante la 
primăvară. Creșterea calitati
vă a multor partide disputate 
de-a lungul celor 9 etape a 
campionatului a reprezentat, 
fără îndoială, rodul muncii 
depuse de jucători, antrenori, 
de comisiile județene de 
handbal.

Să trecem în revistă situa
ția existentă în cele două se
rii ia sfîrșitul turului. In se
ria I, luptă extrem de pasio
nantă. După 9 etape, trei 
echipe se află în fruntea cla
samentului, la egalitate de 
puncte i Politehnica Galați, 
Tractorul Brașov și Ghimia 
Făgăraș, departajate numai 
de golaveraj. Conduce Politeh
nica Galați (antrenor Dumitru 
Sîrbu), participantă anul tre
cut în prima divizie, pe care 
a părăsit-o pe... linia de sosi
re — al cărei golaveraj activ 
mai bun cu 30 de gdluri decît 
al Tractorului (antrenor E. 
Pahan) și cu 55 de goluri 
mai bun decit al Chimiei (an
trenor D. Lupescu), o reco
mandă, cel puțin în momentul 
de față, ca o echipă cu un 
atac incisiv și cu un plus de 
eficacitate, atu care poate a- 
vea un rol hotărîtor în conti
nuarea disputelor pentru re
venirea în divizia A. Să nu 
omitem însă următoarele două 
clasate — A.S.A. Tg. Mureș 
și Cauciucul municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej — aflate la 
două și, respectiv, patru punc
te de studenți, capabile, după 
evoluțiile avute, să producă 
surprize. Nu înțelegem însă 
cum în acest campionat e- 
chipa handbaliștilor de la 
Cauciucul (antrenor Mihai 
Pintea) se mulțumește numai 
cu locul 5 I Să sperăm că este 
o situație de provizorat. în 
cealaltă extremitate a clasa
mentului trei formații — Vo
ința Miercurea Ciuc, A.S.A. 
Ploiești și Medicina Tg. Mu
reș — se zbat pentru a ră-

mîne în divizia B, dar numai 
una va putea evita retrogra
darea. Se pare că șansele sînt 
de partea Medicinei, care sus
ține acasă, în retur, ambele 
jocuri cu „principalele urmă
ritoare".

In seria a II-a numai pro
blema ultimelor două clasate 
este mai clară. Chimia Tr. 
Măgurele, doar cu două punc
te acumulate, nu. mai poate 
emite practic pretenții de ră- 
mînere în divizia B. Alături 
de ea, cam cu aceleași .șan
se", Timișul (Lugoj (cu 4 punc
te), care în campionatul tre
cut a activat în A ! Ce au de 
spus conducătorii echipei și 
comisia județeană de handbal 
Timiș de „coborîrea" rapidă 
a acestei formații, care nu de 
mult se confrunta cu Steaua 
și Dinamo 1 Pentru primul 
loc în clasament lupta este 
poate mai acerbă decît în 
prima serie. Nu mai puțin de 
6 echipe sînt diferențiate 
doar de trei puncte, iar ocu
pantele locurilor 7 și 8 se 
găsesc la numai 4 puncte de 
prima clasată. Deocamdată 
conduce Tehnometal Timișoa
ra (antrenor I. Wibiral), dar 
avantajul minim realizat pînă 
în prezent este departe de a 
o scuti de emoții căci urmă
toarele «lasate Și îndeosebi 
Universitatea Craiova și Ști
ința Petroșani — care au avut 
o frumoasă comportare în a- 
cest sezon — nu vor renunța 
ușor la ocazia de a pro
mova în divizia A.

Așadar, în ambele serii lup
ta este atractivă și numai re
turul va stabili care formații 
sînt mai bune, pentru a fi 
prezente alături de fruntașele 
handbalului nostru tn viito
rul campionat al primei di* 
Vizit GK RANGU '

La sfîrșitul turului clasa
mentele celor două serii se 
prezintă astfel i

SERIA I

1. Pollt. Galați
2. Tractorul Bv. » • » •
3. Chim. Făgăraș 9 7 0 2
4. A.S.A. Tg. M.
5. cauciucul Mun.

Gh. Gh.-DeJ I
6. Agron. Iași I
7. Inst. Pedagogic

Bacău I
8. Med. Tg. M. I
9. A.S.A. Pl. 1

10. Voința Miercurea
Ciuc t:

0 7 0 2 208-137 14 
0 7 0 2 178-187 14 2 ----- - ț
0603 130-120 11

9 5 0 4 151-117 
0 4 1 4 170-141

0 3 1 8 138-145
9 2 0 7 123-191
9 2 0 7 158-191
“ZL
fi»i m-Mi

ii

1
4
4

a

SERIA a II-a 1
Tehnometal
Timișoara

2. Unlv. Cv.
3. Știința

Petroșani
4. Metalul C. M.
5. Independența 

Sibiu
6. C.S.M. Reșița
7. Șt. Lovrin
8. Taxt. CLsnădte
9. Timișul Lugoj-----

10. Chim. Tr. Măg. HI I

1.
9
9

ii612 128-105 
6 0 3 111-141 11

513 156-161 11* . _
19 0 4 146-141 U

159-130
149-127
133-133
146-151 
151-165 
127-317

9 4
9 4
9 4
9 4
9 a

2 3
2 3
1 4
1 4
0 7

10
19
9
B
4
1

POIANA BRAȘOVULUI
ÎN HAINE FESTIVE

(Urmare din pag. 1)

Gh. Cimpoia (A.S.A. Bra
șov), 2. Moise Stoian 
(A.S.A. Brașov), 3. Dumi
tru Soiu (A.S.A. Brașov), 4. 
Stelian Drăguș (A.S.A. Bra
șov), 5. Gh. Cercel (A.S.A. 
Brașov), 6. Gh. Bădescu (Di
namo Brașov); tineret: T. V. 
Papu (Dinamo), 2. N. Veștea 
(A.S.A.), 3. I. Șovăială (Di
namo) ; juniori I : 1. V. Di- 
hoiu (A.S.A.), 2. I. Tudor 
(A.S.A.), 3. N. Dudu (Dinamo); 
juniori II: 1. Fr. Forica (Șc. 
sp. Energia), 2. Gh. Kerozi 
(Miercurea Ciuc), 3. Al. Ger- 
gheli (Șc. sp. Gheorghieni) ;

junioare : 1. Rodica Clinciu
(Tractorul), 2. Luminița Gher- 
ghieși (Șc. sp. Rîșnov), 3. Ma
ria Toci tu (Sinaia); senioare:
1. Lucia Barabaș (Tractorul),
2. Vilma Bogdzi (Dinamo), 3. 
Elena Moldovan (Politehnica 
Brașov); SĂRITURI, seniori: 
1. Dumitru Lupu (Dinamo) 
— 53,5—53m — 2. V. Mărgi- 
neanu (Tractorul 53 —53), 3. 
I. Eros (Dinamo) 51—51,5 ; 
juniori mici: 1. Gh. Gerea 
(Dinamo), 2. M. Florea 
(A.S.A.), 3. Șt. Arsu (Trac
torul); juniori mari: 1. I. Bun- 
ghez (Tractorul), 2. I. Haiduo 
(A.S.A.), 3. I. Voinea (Trac
torul).

ALPINĂ LA
au înfruntat primele lor a- 
plauze. A fost un spectacol 
reușit.’ Și ca să nu regretați, 
vă invităm la următoarei a 
concursuri.

Rezultate tehnice: copii 
3—r5 ani: 1. Norocel Popescu, 
2. Bujor Almășan, 3. Ion Mă- 
lușel; 6—8 ani: 1. Mihai Bîră, 
2. Radu Drăgan, 3. Florian

— din punct de vedere teh
nic — un reviriment mult 
timp așteptat, organizarea în
trecerilor nu a satisfăcut. 
Am numărat pe degetele unei 
singure mîini arbitrii cali
ficați (în lipsa acestora au 
fost folosiți antrenorii clu
burilor participante), a lip
sit pînă și tabela de numă
rătoare a turelor. Oricît de 
activi s-au dovedit arbitrul 
principal, Valeriu Marchievici, 
și ceilalți cîțiva oficali de 
meserie au rămas, totuși, ne
rezolvate probleme ca anun
țarea concurenților pentru 
start, securitatea pistei și 
altele care, _ sperăm, că vor 
fi eliminate în viitoarele 
competiții.

Tr. IOANIȚESCU

PREDEAL
Vintilă ; 9—10 ani — fete : i. 
Olga Almășan, 2. Doina Fră- 
țilă, 3. Dana Mărginean u; 
BĂIEȚI : 1. Lucian Cârpim, 
2. Nadin Eschinaze, 3. Nicolae 
Ioniță. Patrulă militară : l. 
Patrula comandată de lt. Du
mitru Iancu 37:00.0. 2. Pa
trula comandată de It. Mihai 
Burlacu 37:10.0. 3. Patrula co
mandată de sblt. Leonte Suclu 
37:15,0.

SLALOM SPECIAL — SE
NIORI : 1. Dan Cristea (Di
namo Brașov) 71,6, 2. Virgil 
Brenci (A.S.A. Brașov) 72,2, 3. 
Gheorghe Bălan (A.S.A. Bra
șov) 75,5; senioare : 1. Mihaela 
Sandu (Dinamo Brașov) 34,7, 
2. Eva Markos (Dinamo Bra
șov) 38,0, 3. Ghizela Morres 
(Politehnica Brașov) 40,3; ju
niori : 1. Paul Ivănescu (Di
namo Brașov) 40,0, 2. Alexan
dru Bogdan (Club sp. Sinaia) 
41,0, 3. Mihai Bălan (A.S.A, 
Brașov) 41,9; junioare: 1. Danie
la Munteanu (A.S.A, Brașov) 
36,1, 2. Minodora Zerman (Șc. 
sp. Predeal) 41,8, 3. Eva Naf- 
tan (Dinamo Brasov) 43,1.
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• în ultimele meciuri susținute în Grecia: două victorii și o înErîngere
In cadrul turneului de pre

gătire în Grecia, echipa na
țională de juniori a Româ
niei a susținut săptămînă tre
cută trei partide amicale.

Marți, la Atena, pe sta
dionul Panionios, în prezen
ța a peste 4 000 de spectatori, 
selecționata de juniori a e- 
voluat în compania echipei 
naționale de amatori a Gre
ciei. Juniorii români, desfă- 
șurînd un joc de bună cali
tate, avînd o apărare de ne
trecut și un atac în vervă de 
șut și-au întrecut net adver
sarii : 4—0 (2—0). Punctele 
au fsst 
gheli 2, 
această
Gh. Ola
torii jucători : Purcaru — 
Sameș (Dobrău, min. 41), De- 
heleanu, Sătmăreanu, Hajnal, 
Sandu, Vișan, Atodiresel,

realizate de Gher- 
Helvei și Vlad. In 
partidă antrenorul 
a folosit pe urmă-

Ghergheli, Helvei, Năstase 
(Vlad).

în prima zi a noului an, 
echipa noastră de juniori s-a 
deplasat la Kavăla unde a 
întîlnit selecționata de tine
ret a Greciei. La capătul ți
nui joc viu disputat, mult a- 
plaudat de cei 15 000 de spec
tatori, tinerii fotbaliști greci 
au cîștigat cu scorul de 2—l 
(2—1). Unicul gol al echipei 
de juniori a României a fost 
marcat de Helvei.

A doua zi, vineri, selecțio
nata de juniori a susținut ul
timul meci din cadrul acestui 
turneu. Partida a avut loc la 
Kardița, cu echipa locală 
Atletik-Club, care activează 
în campionatul diviziei se
cunde a Greciei și, in pre
zent, se află pe locul 4. Din 
nou, juniorii români au prac
ticat un joc bun și au ter-

minat partida cu un rezultat 
favorabil : 2—1 (1—0). Au
torii golurilor pentru echipa 
română : Helvei și Ghergheli

Cu prilejul convorbirii te
lefonice avută, prof. Gh. Ola, 
antrenorul echipei naționale 
de juniori a României, ne-a 
mai declarat următoarele : 
„Turneul a fost util pentru 
selecționată, care se pregă
tește în vederea următoarelor 
partide din preliminariile 
turneului U.E.F.A. Concomi
tent cu susținerea celor 4 
partide amicale, am efectuat 
și antrenamente, folosind din 
Plin această perioadă de pre
gătire cu întregul lot. Per
sonal, sînt mulțumit de evo
luția jucătorilor și de bilan
țul meciurilor disputate în 
Grecia. Am cîștigat 3 jocuri 
și am pierdut unul la limi
tă. Vreau să subliniez faptul 
că in aceste partide înainta-

șii au 
scheme 
rezultatul scontat. Adică, 
început să crească eficacita
tea liniei de înaintare : în 
cele 4 meciuri s-au înscris 8 
goluri. Spuneam mai înainte 
că sînt mulțumit de compor
tarea majorității jucătorilor, 
însă trebuie să-i evidențiez 
în mod deosebit pe înainta
șii Helvei, care a fost cel 
mai bun jucător din acest 
turneu, Ghergheli, mijlocașul 
Vișan și pe fundașii Sătmă- 
reanu și Dobrău. în înche
iere, țin să arăt că turneul 
din Grecia a constituit o e- 
tapă în pregătirea 
așa cum spuneam 
inte, fiecare zi a 
silă din plin".

aplicat bine cîteva 
tactice, care au dat 

a

echipei și 
mai îna- 

fost folo-

Printre gazetarii sportivi 
străini care urmăresc evo
luția fotbalului românesc 
cu vizibil interes, confratele 
francez Jean-Philippe Re
thacker se arată, mai ales 
în ultimii doi ani, un veri
tabil campion.

Avind avantajul neade- 
ziunii sentimentale — 
J. Ph. Rethacker ne 
mărturisea că a ajuns 
să nutrească o sim
patie pentru țara 
noastră, pentru locui
torii ei și pentru fot
balul românesc — 
reputatul gazetar 
francez se poate o- 
biectiva cu cea mai 
mate ușurință, el 
fiind în situația con
sumatorului de fot
bal care judecă — 
rece — produsul finit, 
nesuportind eventuale 
influențe sugerate de 
„procesul de fabri
cație".

Acesta fiind, în cazul 
respectiv, raportul gazetar- 
fenomen fotbalistic, vă su
punem judecății una din 
concluziile lui J. Ph. Retha
cker privind echipa națio
nală a României,, concluzie 
inserată într-un amplu ar
ticol de prezentare a team- 
ului român calificat pentru 
Mexic.

Echipa României — spu
ne gazetarul francez — ar» 
dificultăți mai mari în dez-

de ți

voltarea jocului său în par
tidele susținute pe teren 
propriu, decît în cele dis
putate in străinătate.

în raționamentul său, 
J. Ph. Rethacker are în ve
dere, în primul rînd, parti
da cu Grecia, dar și meciu
rile cu Elveția și Portugalia 
— atunci cînd se referă la

JEAN PHILIPPE
RETHACKER

ochi sigur principala virtute 
a evoluției naționalei româ
ne în partidele disputate în 
străinătate : „Un excelent
joc Ia mijlocul terenului". 
Așa este. Gazetarul francez 
a pus, cum se spune, punc
tul pe „i“.

Referindu-ne, 
comparația 
o face — 
ultima i 
evoluțiilor 
României
Rethacker, 
tem opri

reîncepe marți

După o activitate Îndelun
gată, soldată cu multe bucu
rii dar și cu unele decepții, 
Ilie Oană a predat, In toam
nă, ștafeta conducerii tehnice 
a echipei Petrolul Ploiești. 
Aceasta n-a însemnat totuși 
o retragere din sportul că
ruia i-a consacrat întreaga sa 
activitate. La solicitarea clu
bului Panseraikos din Seres 
(oraș situat la 95 de km de
părtare de Salonic), Ilie 
Oană antrenează echipa cu 
același nume ce activează în 
prima divizie a campionatu
lui de fotbal al Greciei. Zia
rele din țara unde activează 
ne-au ținut tot timpul la 
curent cu rezultatele din fie
care etapă și poziția deținu
tă de Panseraikos.

Ilie Oană a revenit In 
București zilele trecute pen
tru a sărbători Anul Nou în 
sînul familiei.

De aceea n-am scăpat pri
lejul de a afla amănunte des
pre echipa ce o pregătește 
și perspectivele pe care le 
are aceasta în 
Greciei.

— Ce rol 
seraikos în 
cute ale campionatului ?

— Un rol neînsemnat, de
oarece a fost o formație mo
destă, fără veleități. Ani 
de-a rîndul a supraviețuit în 
„A“, cînd datorită unui go
laveraj mai bun, cînrl jucînd 
in barai. De aceea și pentru 
ediția actuală, 'bonducerea 
clubului și-a fixat ca țel 
rămînerea în prima divizie.

— După cum sîntem in
formați și după cum 
s-au dus „ostilitățile" în 
campionat, n-ați acceptat 
acest nunct de vedere...

— Intr-adevăr, Panseraikos 
a început să-și spună cuvin - 
tul și încearcă, cu mulți sorți 
de izbîndă, să intre în grupul 
celor mai bune echipe. Mă 
refer, in special, la cele 6 
formații din Atena, care de-a 
lungul anilor, au dominat 
campionatul. Era și normal. 
Aproape toate au atins o 
bună valoare și au ca antre
nori tehnicieni cu renume : 
Panathinaikos este antrenată 
de Petropoulos, Olimpiakos de 
Robek, iar Panionios de Ru-

jak. Deocamdată, Panseraikos 
ocupă după 13 etape locul 
6, cu 27 de puncte. Am cîș
tigat 5 partide, 4 le-am ter
minat la egalitate și 4 le-am 
pierdut. Vreau să fac o pre
cizare in legătură cu acor
darea punctelor t 3 pentru 
meci cîștigat, 2 — rezultat de 
egalitate și 1 — partidă pier
dută. Să revin la situația 
echipei in acest tur. La un 
moment dat, mai exact după 
etapa a VllI-a, am ocupat 
locul intii, apoi poziția a 
treia (etapa a IX-a), 11 (eta
pa a Xl-a). Căderea pe acest 
loc s-a datorat singurului e- 
șec suferit pe teren propriu, 
în fața lui Olimpiakos, cu 
0—1. Dar, sînt bucuros pen
tru că pînă acum am cîștigat 
7 puncte în deplasare. Âja 
că...

REFLUX...

campionatul

a jucat Pan- 
edițiile tre-

— Rezultatele dovedesc 
că s-au schimbat multe în 
echipă...

— Sînt doar la început și 
nu am avut timp suficient 
pentru a schimba prea multe. 
In prezent, la Panseraikos 
toți jucătorii participă la cite 
5 antrenamente săptămînal 
și au o bună pregătire fizică. 
De asemenea, am imprimaț o 
concepție de joc adaptată la 
posibilitățile și la calitățile 
jucătorilor. In plus, am pro
movat cîțiva tineri, lată nu
mele lor: Kelesidis, 19 ani, 
portar, titular al echipei na
ționale de juniori a Greciei 
și care a fost convocat de 
2 ori la lotul A ; Țirikas. 19 
ani, fundaș central și Țikos, 
19 ani, extremă stingă

— Ce program aveți 
pînă la sfîrșitul turului ?

— Mai avem de susținut 4 
meciuri, cu echipe de va
loare mai modestă. Chiar du
minică (n.r. ieri) evoluăm a- 
casă. în compania formației 
Vizas, care se află la peri
feria clasamentului. După 
calculele hîrtiei, un program 
avantajos. Dacă ținem 
ma însă și de faptul că 
fața lui Panseraikos se 
sesc 3 echipe cu cîte 
puncte, am toate motivele să 
fiu optimist și să vizez un 
loc fruntaș...

P. VINTILA

Personalitatea est» o granit» 
intre realizări obișnuita și ade
vărata performanță. Șl o echipă 
de fotbal, oricîtl jucători valo
roși ar avea, nu poate reprezen
ta o echipă adevărată, cu o 
concepție bine stabilită dacă per
sonalitatea antrenorului nu 11 
poate asambla șl coordona pentru 
ca virtuțile jucătorilor să creez» 
valoarea colectivă.

Făcînd un tur de orizont 
prin cîteva echipe de divizia A, 
la antrenamente șl la jocuri, 
antrenorii federali au constatat 
că In general, personalitatea an
trenorilor începe să-șl pună 
amprenta. La Steagul roșu, Pe
trolul și Jiul, de pildă, antre
norii și-au cîștigat prin per
sonalitatea lor un prestigiu bine 
meritat, iar unii jucători răs
pund tot cu personalitate la în
crederea ce U se avansează. Ne 
permltSm să dezvăluim în cele 
ce urmează cîteva opinii perso
nale asupra celor trei antrenori 
de la cluburile mal sus amin
tite.

La Steagul roșu, inimosul Va
lentin Stănescu, vesel dar șl în
cruntat, „bariton" cînd îșl mus
tră copiii, Impunător prin fizi
cul robust atrage jucătorii cu 
intuiția pe care o are. Cu „de
mascări" pe față, dar șl’cu laude 
părintești, el îl ține numai tem
porar la distanță pe cel care

ARE DREPTATE

jocurile de acasă —, xși par
tidele de pe s.
Wembley (1—1 cu 
Karaiskakis (2—2 
cia) și Pontaise
Elveția) — atunci 
referă la jocurile 
în deplasare.

Comparația îi dă — evi
dent — dreptate confratelui 
nostru.

Am mai adăuga, cu măr
turisită stimă, că J. Ph. Re- 
thacker detectează

stadioanele 
Anglia), 

cu Gre
ii—1 cu 
cînd se 

susținute

însă, la 
pe care 
judecind 

perioadă a 
• echipei 

— J.
, nu ne 

gindul să 
călătorească cu 3—5 
ani în urmă, cînd pe 
toate 
toate 
toate 
elenii 
mentau de incapaci
tatea fotbaliștilor ro
mâni de a juca la 

nivelul posibilităților lor 
pe terenurile din străi
nătate.

Paralela aprecierilor — 
din trecut și actuale — asu
pra aceleiași teme ar putea 
să invite la meditație oa
menii de fotbal din țara 
noastră.

pregătirea

Ph. 
pu-

drumurile, la 
ședințele și în 
gazetele, tehni- 

noștri se la-

sen
in 

ffd- 
29 de

va-
II-a

C.S.M. Sibiu
începînd de

După o binemeritată 
canță, liderul seriei a 
a diviziei B, 
își va relua
mîine pregătirile în vederea 
returului. Cum înainte de a 
intra în concediu fotbaliștii 
sibieni au fost suousi unui 
sever examen medical, tre
cut cu brio de toti compo- 
nenții lotului, prof. Mircea 
Negru va putea începe „cam
pania promovării", încă de 
la început, cu motoarele în 
plin.

ILIE IONESCU — coresp. 
principal

Programul turneului echipei

olimpice in Australia
După cum am mai anunțat, 

echipa olimpică a României 
va întreprinde, în urma so
licitărilor forurilor sportive 
australiene, un turneu la 
antipozi.

Debutul îl va constitui jocul 
de la Melbourne (25 ianua
rie), în compania selecționatei 
Australiei. In ziua următoare 
(26 ianuarie) jucătorii români 
vor evolua la Adelaide, unde 
vor întîlni selecționata sta
tului Victoria de Sud. Urmă
toarele două partide pe care 
echipa noastră olimpică le 
va disput^ în Australia vor a-

vea ca loc de desfășurare 
calitățile Newcastle (29 
nuarie, cu o selecționată 
cală) și Sidney (1 februarie, 
meciul revanșă cu reprezen
tativa Australiei).

In prima jumătate a lunii 
februarie, lotul olimpic se va 
reîntoarce in țară, data exac
tă fiind în funcție de contrac
tarea posibilă a încă două 
meciuri.

Pînă la plecarea în turneul 
din Israel și Australia (12 
ianluarie) Iotul olimpic va 
efectua cîte două antrena
mente zilnic.

lo 
ia- 
lo-

Centrul de copii și juniori 
Dinamo București este unul 
din primele înființate de 
F.R.F. Primul coordonator al 
acestui centru a fost unul 
dintre cei mai reputați an
trenori de juniori din țară, 
Petre Steinbach, care a des
coperit și a pregătit de-a lun
gul anilor numeroși fotbaliști 
de clasă. împreună cu Petre 
Steinbach, au mai activat, în 
primul an de existență al 
acestui centru, antrenorii Ște
fan Stănculescu și Gheorghe 
Timar. Munca a început cu 
patru grupe de copii, plus 
una de inițiere și 4 echipe 
de juniori. In total, 140 de 
copii și juniori. Chiar în pri
mul an de existență, echipa I 
de juniori a reușit să obțină 
un meritoriu loc trei la tur
neul final al campionatului 
republican de juniori, iar e- 
chipa a II-a, titlul de cam
pioană a orașului București.

Dar, așa cum ține să pre
cizeze actualul coordonator al 
centrului de la Dinamo Bucu
rești, prof. Gh. Timar, rostul 
activității desfășurate de ju
niori nu este obținerea unor 
performanțe în sine. Adevă
rata performanță a unui an
trenor de juniori este pro
movarea a cît mai mulți ju
cători de valoare în echipa 
de seniori. Din acest punct 
de vedere, centrul de juniori 
de la Dinamo și-a 
deplin datoria cu toate că 
— poate să pară 
dox — în echipa 
dinamoviștilor bucureșteni nu 
evoluează decît un singur ju
cător provenit de aici. Este 
vorba de Florea Dumitrache. 
Născut la 22 mai 1948, Du
mitrache a fost legitimat la 
13 septembrie 1961 la Rapid. 
Dar, la 28 martie 1963, ac
tualul „nouar" al naționalei, 
a fost transferat la T.U.G., fi
ind socotit un fotbalist lip- 
rist de perspectivă. Aici. Du
mitrache a rămas pînă la 22 
septembrie 1964, cînd a tre
cut la Dinamo București. Du
mitrache nu este însă sin
gurul produs al acestei ade
vărate uzine de fotbaliști. 
Alți 4 jucători crescuți în 
șos. Ștefan cel Mare acti
vează azi în divizia A. Este 
vorba de Strîmbeanu (Uni
versitatea Craiova), V. Xor«

făcut pe

un para
de azi a

Marius POPESCU

PATRU ANI

să

COLȚUL JUNIORILOR

dache (Steagul roșu Bra
șov), Velicu (Dinamo Ba
cău) și Gabriel Iordache („U" 
Cluj). Tot atîția evoluează la 
echipe de divizia B — T. 
Profir, Iorgulescu, Zdrăilă 
(Politehnica Galați), Roxin 
(Ripensia Timișoara) și Ciu- 
pitu (Progresul Brăila) —, 
iar în divizia C, șapte — 
S. Enache, P. profir (Elec
tronica Obor), Răchinoiu 
(Mașini unelte), D. Enache 
(Sirena), Frunză, Costaehe și 
Dicu (Voința București). în 
sfîrșit, pentru că tot am fă
cut o statistică, e cazul 
menționăm și pe cei 7 ju
cători din echipa de tineret- 
rezerve a lui Dinamo Bucu
rești, proveniți toți din a- 
ceastă pepinieră : S. Mocanu 
și A. Mocanu, Moldoveanu, 
Drăgan, Eugen Popescu, Poe- 
naru și P. Matei, care bat 
cu tot mai multă Insistență 
la porțile primei

Acestora, li se 
în curînd prima 
centrului de care 
în toți cei patru 
sorul Gh. Timar, 
de prima echipă de juniori — 
toți născuți în 1953, deci 
mai au un an de juniorat — 
care ocupă în prezent locul II 
în seria respectivă, după Me
talul București. „Cu această 
echipă — ne-a spus prof. 
Gh. Timar — nu mi-am pro
pus, anul acesta, să obțin 
vreo performanță deosebită. 
Dar, sînt convins, peste un an. 
titlul de campion național de 
juniori va poposi în vitrina 
clubului nostru. Am cîțiva 
jucători care, dacă vor con
tinua să se pregătească cu 
aceeași conștiinciozitate ca 
și pînă acum, vă vor obliga 
să folosiți destulă cerneală 
pentru descrierea isprăvilor 
lor : V. DOBRĂU — titular 
în naționala de juniori, DEA- 
CU — un vîrf înzestrat cu 
calități fizice ji tehnice ne
obișnuite, selecționat deja în 
lotul II U.E.F.A. —, RAUTU, 
BATACLIU, MILITARU, MI- 
TRICA — un viitor... RA- 
DUCANU — și STANCU. 
Asemenea talente avem și în 
grupele : ’54 (MillALA CHE, 
BOGACIU. BANCIU, STOI- 
CHIȚA. C. POPESCU), ’55 
(CARAIVAN, LUCUȚA, DO 
ROBANȚU, NADRAGEA) și

formații, 
va alătura 
promoție a 
s-a ocupat 
ani profe- 
Este vorba

’56 (BALAN, VRINCEANU, 
VIRGIL POPESCU, VLAD. 
BELDIE) de care se ocupă 
antrenorii EUGEN IORDA- 
CHE și TRAIAN IVANESCU.

în grupa de inițiere a an
trenorului Iosif Szoke, unde 
pentru prima dată au fost 
acceptați și copii de 10—11 
ani, se află foarte multe ta
lente. Pregătindu-se de 2—3 
ori pe săptămînă (în timpul 
anului școlar, fiindcă în va
canțe fotbalul este pentru ei 
o îndeletnicire cotidiană) sub 
îndrumarea unor specialiști, 
acești copii se vor prezenta 
la vîrsta junioratului cu un 
bogat bagaj de deprinderi 
tehnice și tactice. Or, tocmai 
acest lucru a lipsit pînă nu 
de mult fotbalului nostru.

E drept, mai sînt și unele 
neajunsuri (gazonul este 
deteriorat, lipsește un teren 
de dimensiuni reduse pentru 
copii), dar, așa cum spunea 
și coordonatorul centrului, 
pînă în primăvară o bună 
parte din ele vor fi reme
diate. O singură chestiune e 
mai greu de rezolvat. Aceea 
a materialelor sportive spe
ciale pentru copii și ju
niori.

In concluzie, în cei patru 
ani de existență de pînă a- 
cum, centrul de copii și ju
niori de la DINAMO BUCU
REȘTI și-a dovedit din plin 
rentabilitatea. Calea pe care 
s-a pornit este cea bună. Sin
gurul îndemn pe care i-1 pu
tem adresa este să perseve
reze pe acest drum.

Dan VLAD

Pentru „tricolori" pauza 
prilejuită de sărbătorirea 
Anului Nou a fost mai scur
tă. Simbătă componența lo
tului național au șt răspuns 
prezent la apeltu' antrenorului 
federal Angelo Nicrulescu.

Fotoreporterul nostru, T. 
Macarschi, a surprins pe pe
liculă un aspect de la antre
namentul de ieri dimineață 
din sala Complexului sportiv 
,.23 August". In prim plan: 
Domide și Radu Nunweiller.

ARBITRII CRAIOVENI
VOR ÎNCEPE PREGĂTIRILE

județean Dolj de 
organizat un curs

VESTI DE LA METALUL BUCUREȘTI1 «

Metalurgiștii bucureșteni, 
ocupanții locului 3 în campio
natul categoriei B, seria I, 
au intrat într-o binemeritată 
vacanță de la 24 decembrie 
pînă la 8 ianuarie 1970 cînd 
vor relua antrenamentele la 
complexul sportiv Panteli- 
mon. După cum ne-a infor
mat conducerea secției de 
fotbal se intenționează a se 
da dezlegarea următorilor 
jucători; Bălănescu, Cristian

și Ion Niculae. Locul lor va 
fi luat de Rădoi, Zupcu, și 
Vință (reveniți după satisfa
cerea stagiului militar) și de 
juniorii Rădulescu, Savu și 
Stan promovați din formația 
proprie de juniori. Jucătorii 
Niculescu și Voinea M. au 
părăsit activitatea competițio- 
nală și în viitor se vor ocu
pa de juniorii și copiii ace- 
luia'i club.

OCTAVIAN GLȚU, coresp.

Colegiul 
arbitri a 
de perfecționare pentru ca
valerii fluierului care se vor 
prezenta la examenul de a- 
vansare în categoria a Il-a 
ți I.

începînd cu data de 14 ia
nuarie, arbitrii divizionari 
din Craiova vor începe, în

mod obligatoriu, pregătirea 
fizică în vederea reluării ac
tivității competitionale. Con
comitent vor 
tii teoretice, 
rora se vor 
cile primite 
central al arbitrilor.

ȘT. GURGUI — coresp. 
principal

avea loc si lec- 
în cadrul că- 

dezbate temati- 
de la Colegiul

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA — V. Juventus — Bari 1
CU 13 REZULTATE EXACTE VI. Lanerossi — Milan 1
LA CONCURSUL PRONO VII. Lazio — Brescia 1

SPORT NR. 1 ETAPA VIII. Napoli — Verona 1
DIN 4 IANUARIE 1970 IX. Atalanta — Monza 9

X Genoa —• Catania Î
I Bologna — Roma X XI.Livorno —• Reggina ■J

II. Cagliari — Torino I XII. Varese — Fogg i a 1
III. Fiorentina — Palermo 1 XIII. Reggiam — Mar,I. va X
IV. Internazionale — FOND Dh PREMII 212.435
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deși lingă el, slnt „rătăciți". în
tărește personalitatea jucători

lor, puterea lor de creație. 
lvanccscu, Pescaru, Adamache si 
alții ,au inițiativă în jocul echi
pei dar se subordonează ideii 
antrenorului.

La Petrolul, tlnărul Constan
tin Cernâlanu are o personali
tate matură, solidă. Gtndește 

cu calm, pătrunde cu abilitate 
In secretele jucătorilor, trecînd 
prin sită faptele ce ar putea 
produce conflicte în sînul echi
pei. Le combate apoi cu argu
mente, ascultînd argumente. Gă
sește căi (fără compromisuri) 
pentru Însănătoșirea situației. 
Folosește cu înțelegere perso
nalitatea jucătorilor de bază ea 
Grozea. Mocanu, Mlhal lonescu 
șl alții, estontpînd numai minu
surile acestora șl stimulează 
dezvoltarea personalității tineri
lor Bădin, Cringașu, Moraru, 
avînd ... răbdare.

La Petroșani, Titus Ozon, cu 
neuitata sa fantezie șl persona
litate a fostului mare Jucător, 
a făcut ca apele Jiului să-șl ri
dice cota, pînă la locul V t.n 
clasament, iar unii jucători ca 
Ion Constantin, Stan sau Achtm 
să fie adeseori evldențlațl. Știind 
că Ozon nu este un adept al 
buchiselll tratatelor de fotbal, 
evoluția meritorie a Jiului se 
explică prin calitățile lui de pe
dagog Înnăscut șl istețimea lui 
caracteristică cu care a știut 
să-și ridice flecare elev la o 
treaptă puțin întrevăzută de 
alții. Bineînțeles că simțul lui 
pedagogic a fost mult ușurat de 
marea valoare tehnică a fostu
lui jucător Ozon, dar șl de va
loarea oarecum limitată a unor 
componențl din lot, fiindcă este 
mal ușor să-ți etalezi persona
litatea față de personalități ne
confirmate încă, decît față de 
cele eclatante.

O altă grupă de antrenori 
cuprinde pe acel care au con- 

, tribult Ia teleghidarea echipe
lor lor pe locuri fruntașe ale 
clasamentului, cum ar tl, de 
pildă. Rapid șl F.C. Argeș.

Marin Bărbulescu, necunoscut 
față de cel mal sus-amlntlți și 
poate prea tînăr la 45 de ani 
pentru divizia A, întrucît pînă 
de curînd nu activase decît In 
categorii Inferioare, șl-a dovedit 
personalitatea chiar prin fap
tul că a acceptat conducerea 
tehnică a echipei feroviare, echi
pă de tradiție. Meșteșugar serios 
șl oarecum pedant, M. Bărbu
lescu a moștenit un lot foarte 
valoros (cu cîteva luni înainte 
Rapid cucerise campionatul;, 
dar a făcut ordine în disputa 
pentru supremație a unor „per
sonalități", a completat lotul cu 
cădeți din pepiniera proprie și 
Rapidul a revenit pe un loc 
fruntaș. Pînă aci totul a fost 
bine, dar, fluxul șl refluxul 
personalității antrenor-jucători 
se resimte uneori. Din ambele, 
părți valurile pornesc cam In 
același timp și, undeva la mij
loc, se sparg, cîteodată cu zgo
mot. In timpul jocului Steaua— 
Rapid din această toamnă, ca 
să ne referim doar la un exem
plu, antrenorul Bărbulescu la 
pus pe Rămureanu să facă în
călzirea pentru a_l înlocui pe 
Răducanu care evoluase necon
vingător. Cînd Rămureanu s-a 
dus în spatele porții anunțîndu-1 
pe Răducanu de înlocuire, aces
ta l-a spus că tot el apără în 
continuare. Rămureanu a reve
nit pe banca rezervelor comunl- 
cîndu-1 antrenorului cele întîm- 
plate. La care, Marin Bărbu
lescu l-a spus : „Bine Rămurică, 
stai tu, să joace el". Atitudinea 
lui Răducanu, lipsită de respect 
față de antrenor șl necoleglală 
față de Rămureanu, este con
damnabilă, sau, dacă vreți, o 
manifestare a personalității gre
șit înțeleasă și greșit manifes
tată. Dar șl atitudinea antreno
rului Bărbulescu este în aceeași 
măsură criticabilă întrucît el nu 
trebuie să admită compromisuri. 
Compromisurile minează plat
forma de respect ce trebuie să 
existe in relația antrenor-jucători.

Constantin Teașcă (F.C. Argeș) 
are, desigur, personalitate, este 
harnic, ambițios dar cîteodată 
(cam des 1) se află în conflict 
cu personalitatea jucătorilor. În
deobște, nu-1 place să lucreze 
cu Jucători consacrațl șl nu ad
mite nici urmă de personalitate 
a acestora în jurul iul. In tu
rul campionatului l-a pus la 
punct pe Dobrin pentru o gre
șeală a acestuia. A trecut însă 
cam mult de cînd reputatul In
ternațional șl-a Ispășit pedeapsa, 
Iar Teașcă continuă să nu-1 la 
în seamă pe jucătorul său nr. 
1. Recent, la sfîrșitul jocului 
Universitatea Cratova—F.C. Ar
geș, l-am cerut lui Teașcă să-1 
trimită pe Dobrin la București, 
la lot. Teașcă ml-a răspuns tex
tual : „Vorbește cu conducăto
rul clubului, pentru că eu nu 
cunosc pe jucătorul Dobrin".

Atitudini de acest gen nu 
ajută nici fotbalul șl nici nu 
contribuie la o desfășurare nor
mală a relațiilor ce trebuie să 
existe intre antrenor șl jucători, 
chiar dacă este vorba de cele 
mal contradictorii personalități.

Vinfilă MARDARESCU
antrenor Iedera)



„Sînt pentru baschetul spectaculos 
in viteză, nu de luptă

declară antrenorul echipei Dinamo Moscova, EVGHENI
Cu cîtva timp în urmă, cu

noscuta echipă 
Dinamo Moscova 
fața spectatorilor 
Oaspeții au lăsat 
presie prin jocul prestat, prin 
comportarea frumoasă pe care 
au avut-o. Ducă ulti
ma partidă, am avut o con
vorbire cu antrenorul forma
ției moscovite, EVGHENI 
GOMELSKI (frate cu Alek
sander Gomelski, antrenorul 
echipei U.R.S.S). Jovial, 
prompt în replici, partener 
excelent de discuție, Evgheni 
Gomelski a suportat cu dezin
voltură „atacurile" reporte
rului.

— De cînd sînteți în pos
tura de antrenor ?

— Activez la Dinamo Mos
cova din anul 1964. Am 31 
de ani, aș mai fi putut juca 
baschet, dar, cum toți antre
norii caută jucători de peste 
2 m, eu — cu cei 1,70 m ai 
mei — trebuia să stau cam 
mult în postură de rezervă.

— Apropo de înălțime (nu 
este o aluzie la statura dv.), 
cum apreciați tendința „gi- 
gantizării" echipelor de bas
chet ?

— Tuturor antrenorilor li 
se cere să obțină rezultate cu 
formațiile pe care le pregă
tesc. Ca atare, fiecare caută 
să realizeze ceva deosebit. In 
baschet, acest „ceva" sînt . ju
cătorii giganți, care asigură 
un procentaj ridicat de puncte 
înscrise, iar în apărare for
mează un zid, 
ladat, în jurul panoului pro
priu. Datorită 
cestor sportivi,

de baschet 
a evoluat în 
bucureșteni. 
o bună im-

greu de esca-

gabaritului a- 
baschetul de-

vine mai lent, neplăcut chiar, 
pentru un ochi mai versat. 
Eu sînt adeptul jocului în 
viteză, spectaculos, în care 
să primeze virtuozitatea teh
nică.

— De acord, dar am văzut 
și în echipa dv. 5—6 
peste 2 m. Așa că, 
tehnica...

— înțeleg. Vreți să 
că mă contrazic. Vă 
credeți că și eu trebuie să 
obțin rezultate cu sportivii 
mei, așa că... Nikitin și Petrov 
(2,10 m). Izviski (2,01 m), So
kolov (2,00 m) și Balașov 
(2,05 m) sînt oamenii mei de 
șoc. Dintre aceștia, doar ulti
mul este baschetbalistul ideal. 
Tehnică excelentă, 'ușurință 
în deplasare și alergare (deși 
are 2,05 m), îndemînare ex
cepțională. De altfel, fratele 
meu l-a selecționat în echipa 
U.R.S.S. (la fel ca și pe co
legul său Zastuhov — 1,84 m). 
Alături de „înălțimi", eu am 
în formație și baschetbaliști 
tehnici. Cred că i-ați remar
cat pe Zastuhov și Avramov, 
care au un grad ridicat de 
măiestrie. Să știți, însă, că 
preocuparea majorității an
trenorilor este de a forma și 
la jucătorii giganți deprinderi 
deosebite. Mulți au reușit și 
astfel au apărut baschetbaliști 
excepționali. Americanii
Chamberlain (2,18 m), Alcin- 
dor (2,15 m), Lucas (2,08 m), 
spaniolul Luic (2,04 m), iugo
slavii Kosici (2,13), Rajkovici 
(2.06 ). cehoslovacii Zidek 
(2,06), Novicki (2,03), italianul 
Bovone (2,10), sovieticii An
dreev (2,15), Balașov (2,05).

GOMELSKI
puțin adevărat 

forma un jucă-

jucători 
viteza,

spuneți 
rog să

Nu este mai 
că, pentru a 
tor excelent dintr-un sportiv 
de peste 2 metri, este cu mult 
mai dificil decît dacă ai face 
acest lucru cu unul de înăl
țime medie. Cu toate aces
tea, avînd în vedere rezulta
tele pe care le dau baschet- 
baliștii înalți, fiecare antre
nor se orientează ca atare.

— In București ați întîlnit 
trei formații. Ce părere aveți 
despre ele șl despre baschetul 
românesc în general ?

— Românii au un baschet 
frumos, dacă pot să spun așa, 
deoarece nu prea au „giganți“. 
Acest lucru este și bun șl rău. 
Bun deoarece se joacă rapid, 
cu realizări tehnice deosebite, 
asa cum place spectatorilor. 
Rău fiindcă rezultatele mari 
se obțin cu... pivoții. Or, la dv. 
aceștia sînt destul de rari. 
Cu toate acestea, campioana 
României ne-a întrecut doar 
cu un sineur pivot (Cernea), 
dar cu Albu, Diaconescu si 
Dragomirescu în mare formă. 
Așa că. vedeți, uneori se poa
te obține victoria și fără gi- 
ganți, dar aceasta, reține-ți, 
numai uneori. Aveți jucători 
tehnici. Tn echipele pe care 
le-am întîlnit am remarcat 
no Pîrsu. Antonescu. Dumi
tru (I.E.F.S.), Cr. 
Predulea (Rapid), 
rezultate mari vă 
apărat, și cîțiva 
metri.

— In 1970, la
are loc o nouă ediție a cam
pionatelor mondiale de bas
chet. Ce echipe credeți 
vor ataca prima treaptă 
podiumului de premiere ?

— Iugoslavia, U.R.S.S. 
probabil, S.U.A.

_  ? ?
— Nu am greșit. Am spus 

probabil S.U.A., deoarece pe 
americani nu-i interesează 
campionatele mondiale. Ei tri
mit, de regulă, la aceste în
treceri echipe ale piloților de 
la Polul Nord, ale marinari
lor din flota nu știu care etc. 
La J.O., însă, ei sînt favoriți 
sută la sută, fiindcă acolo au 
interese deosebite. Așa că la 
campionatele mondiale din 
acest an finala cred că și-o 
vor disputa " ' '
U.R.S.S.

Popescu, 
dar pentru 
trebuie, ne- 
de peste 2

Ljubljana,

HOTĂRÎRI ALE COMISIEI DE ORGANIZARE
A CUPELOR EUROPENE BASCHET

(Urmare din pag. 1)

Sparta Praga. Sistemul de ca
lificare este același ca ia 
băieți, dar finala va cuprin
de un meci dublu programat 
pentru zilele de 25 aprilie 
și 2 mai 1970. S-au tras la 
sorți și partidele „Cupei cu
pelor" unde, după cum s-a 
mai anunțat, Steaua va juca 
cu Polonia Varșovia, iar în- 
vingătoarea dintre aceste e- 
chipe va întîlni pe deținătoa
rea trofeului. Dinamo Tbilisi.

Sao Paulo-Brazilia. S-a pro
pus ca finala să se dispute 
între 11—14 iunie, la Roma.

— Ce alte probleme au 
fost dezbătute ?

— In cadrul sesiunii s-a 
discutat și despre „Cupa 
intercontinentală**. Ce s-a 
decis asupra acestei în
treceri 7

— Aflată la a patra* ediție 
(pînă acum a fost cîștigată 
în 1966—1967 de Ignis Va
rese. în 1967—1968 și 1968— 
1969 de Goodyear Wingfoots 
Akron — S.U.A.), „Cupa in
tercontinentală" se va dispu
ta între următoarele formații 
împărțite în două grupe : A: 
Ț.S.K.A. Moscova, Real Ma
drid, Ignis Varese ; B : Good
year Akron, Corinthianos

— S-a discutat, de pildă, 
despre interesul tot mai mare 
manifestat de cluburile oc
cidentale pentru ridicarea va
lorică a echipelor participan
te la „C.C.E." șl la „Cupa 
cupelor", interes concretizat 
prin întărirea majorității for
mațiilor cu pivoți importați 
de peste Ocean Evoluția a- 
cestora în rîndul team-urilor 
europene a dus, implicit, la 
ridicarea valorică a însuși 
baschetului din țările respec
tive. In plus, s-a creat o 
mare atractivitate, simțită din 
plin în numărul impresionant 
de mare al spectatorilor. Mai 
trebuie amintit apelul făcut 
de Comisia de organizare a 
competițiilor europene pen
tru ca federațiile naționale să 
înscrie pe listele înaintate la 
F.I.B.A. pe cei mai în for
mă arbitri, capabili să facă 
față meciurilor extrem de 
dificile.

A

PRONOSTICURILE AU FOST CONFIRMATE
(Urmare din pag. 1)

tra, echipajul român să în
cerce să realizeze un salt în 
clasament.

De menționat că sportivii 
noștri au fost printre cei cu 
cele mai bune starturi crono
metrate pe 50 m. Ei au reali
zat al treilea timp (5,87), după 
Gaspari — Armano (5,58) și 
Floth — Bader (5,71). Al doi
lea echipaj român, alcătuit din 
tinerii Niculescu și Pascu, s-a 
clasat pe locul 12. Dar, iată 
rezultatele după primele două 
manșe :

1. R.F.G. I (Floth — .Bader) 
2:37,61 
Italia I
2 : 38,29 
R.F.G.
schneider) 
1:21,15), 4. Spania I (Batu- 
rone—Rosal) 2:41,40 (1:19,84 
—1:21,56), 5. Austria II (Delle 
Karth—Gratl) 2:41,69 (1:20,41 
—1:21,28), 6. România I (Pan- 
țuru — Focșeneanu) 2:42,72 
(1:21,98—1:21,74), 7. Franța I

(Parizot—Monrazel) 2:44,72, 8. 
Austria I (Gruber—Ober- 
hauser) 2:44,84, 9. Suedia II 
(Eriksson—Willson) 2:45,26, 
10. Suedia I (Hoglund—Hed- 
blom) 2:45,35, 11. Anglia I 
(Walker—Powdrill) 2:47,00, 
12. România II (Panaitescu— 
Pascu) 2:47,01, 13. Franța II 
(Luigi—Morda) 2:51,29, 14.

japoneze

Anglia II (Michael de Kent
— Duff) 2:52,69.

Echipajele Italia II (pilot
Zardini) și Spania II (Sag-
nier) s-au răsturnat Și au a-

cele
în manșa se-

(1:18,92—1:18,69), 2.
(Gaspari — Armano) 
(1 :18,98—1 : 20,01), 3.
II

care telefonez,

(Zimmerer— Utz-
2:41,0 (1:19,85—

bandonat, iar 
au abandonat 
cundă.

La ora la
în stațiune ninge ușor, tem
peratura este scăzută, astfel 
că sînt asigurate premise 
pentru ca ultimele două 
manșe să se dispute în con
diții bune, iar pista să se 
mențină astfel și luni seară 
pentru ca boberii să poată 
începe antrenamentele pen
tru campionatul european re
zervat echipajelor de 4.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^

Să fi sosit vremea clarificărilor 2
Meciul Peralta-Ellis n-a mai avut loc
Ce fac cei trei campioni • Numai

500 de spectatori la eventualul meci
Frazier-Clay • Promisiuni că pugi
lismul va avea doar un singur campion

ca
de
A- 
fie

vremea 
John-

JOE FRAZIER

Iugoslavia și

I. PAUL

Pentru sportul cu mănuși 
profesionist, anul 1969 a fost 
poate prea calm. Putem chiar 
afirma că mascarada care 
pare a fi așa-zisa luptă a colo
șilor ringului pentru centura 
mondială a discrediat „no
bila artă" în ochii milioanelor

PE TEME DE SEZON
WIRKOLA 
CÎȘTIGAT

VICTORIOS LA INNSBRUCK • BERNI RAUTER 
SLALOMUL DE LA OBERSTAUFEN • REZULTATE 
DIN LUMEA CROSEI Șl A PUCULUI

La Innsbruck, în cadrul manșei 
a treia a concursului internațio
nal de sărituri „Turneul celor 4 
trambuline”, victoria l-a revenit 
norvegianului Bjorn Wlrkola cu 
248,5 p (98+92,5 m), urmat de 
Queck (R.D. Germană) — 246.0 p 
(99 + 91,5) și de Jeglanov (U.R.S.S. 1 
— 237,8 p (82,5+92,5). Campionul 
cehoslovac Raska s-a accidentat 
șl a abandonat. In clasamentul 
general conduce Horst Queck cu
691.2 ' — ' '
688.3 
675,2

p, urmat de Wlrkola — 
p șl de sovieticul Napalkov 
P.

In _____  ______ ___ ___
de la Oberstaufen (R.F. a Ger
maniei), proba de slalom special 
a fost cîștdgată de Bernl Rauter 
(Austria), care a realizat timpul 
total de 91,01, urmată de Isabelle 
Mir (Franța) — 91,63 șl Franțoise 
Macchl (Franța) 93,78. Concursul 
a contat pentru -Cupa Mondială",

concursul feminin de schi

în al cărei clasament 
Michele Jacot (Franța) 
urmată de Barbara 
(S.U.A.) cu 55 p.

conduce 
eu 71 p, 
Cochran

In cea de-a doua întîlnlre In
ternațională de hochei pe gheață 
desfășurată la Halle, echipa R.D. 
Germane a învins-o cu 5—2 (1—1. 
4—1, 0—0) pe cea a Norvegiei. In 
primul Joc, gazdele cîștlgaseră cu 
6—1.

La Augsburg. echipa ceho
slovacă de hochei, Slovan Bra
tislava a învins cu 10—6 (0—1, 
3—0, 7—5) formația Ev Augsburg, 
iar la Bad Nauheim echipa Tj 
Gottwaldow a întrecut cu 8—4 
(3—0, 4—2, 1—2) formația locală 
VfL Bad Naubeim.

La Helsinki. în „Cupa Ahearne" 
la hochei, I.F.K. Helsinki a dis
pus cu 6—4 (3—2, 0—0, 3—2) de 
Sparta Praga.

Fotbal meridiane
RIO DE JANEIRO. 4 

(Agerpres). Ziarul brazilian 
„Sport Herald", care apare la 
Rio de Janeiro, a alcătuit cea 
mai bună echipe de fotbal 
din lume pe anul 1969. A- 
ceastă echipă are următoarea 
componență : Mazurchiewicz 
(Uruguay), Gemmel (Scoția), 
Perfumo (Argentina), Șester- 
nev (URSS), Fachetti (Italia), 
Beckenbauer (R. F. a Ger
maniei), Rivera (Italia), Bay- 
lon (Peru), Tostao (Brazilia), 
Pele (Brazilia), Riva (Italia).

ROMA, 4 (Agerpres). — 
Feruccio Valcareggi, directo
rul tehnic al echipei Italiei 
și Fino Fini, secretarul fo
rului de specialitate italian, 
au plecat la Ciudad de Me
xico. Valcareggi va alege lo
cul de cantonament al echi
pei Italiei în vederea turneu
lui final al campionatului 
mondial, va studia alimen
tația mexicană, va lua legă
turi cu forurile medicale din 
această țară și va contracta 
stadioanele care urmează să 
stea la dispoziția fotbaliști-

lor italieni pentru antrena
mente.

PARIS, 4 (Agerpres). —- 
Continuîndu-și turneul 
Franța, echipa cehoslovacă 
Slavia Praga a jucat la An- 
gouleme cu echipa locală 
F. C. Angouleme. Fotbaliștii 
francezi au obținut victoria 
cu scorul de 1—0 (1—0).

MOSCOVA, 4 (Agerpres). 
Titlul de cel mai bun fotba
list sovietic pe anul 1969 a 
fost decernat jucătorului Vla
dimir Muntian de 
pedo Moscpva. El 
vîrstă de 23 de ani 
cut parte de mai 
din echipa U.R.S.S. La an
chetă au participat 106 zia
riști sovietici de sport.

VARȘOVIA, 4 (Agerpres). 
Echipa Legia Varșovia ur
mează să întreprindă în luna 
februarie un turneu de mai 
multe jocuri în Bulgaria, 
Franța și Spania. La rîndul 
ei, o altă echipă poloneză, 
Gornik Zabrze, va juca în 
Peru, Ecuador, Columbia și 
Venezuela.

în

la Tor- 
este în 
și a fă- 

multe ori

x-c-x^'X-Xv^wX; . 'j^y^x-Xs<xy~>:

Autogol ! Fundașul Frank Gregg (dreapta) a contribuit direct la înfringerea echipei sale (fază din meciul Crystal Paiace 
Walsall 2—0, contînd pentru „Cupa Angliei")

ei de suporteri. Cassius Clay 
a fost pus la index de organi
zațiile sportive americane ca 
urmare a refuzului de a face 
serviciul militar Tn Vietnam, 
iar alți doi pugiliști de culoa
re, Joe Frazier, măcelarul 
care a cucerit la Tokio titlul 
olimpic, și fostul sparring
partner al lui Clay, vicleanul 
.Timmv Ellis împart coroana 
mondială recunoscută de 
W.B.A. și de alte 7 organizații 
sportive cu nume pompoase 
din S.U.A. Este inadmisibil ca 
pînă la ora aceasta să conti
nue echivocul în ceea ce pri
vește deținătorul titlului mon
dial la cea mai comentată 
tegorie din istoria plină 
peripeții a pugilismului. 
ceastă isterie a început să 
tratată mai serios pe 
celebrului ..socolatiu**
son, dar seriozitatea ei pare a 
fi luat sfîrșit atunci cînd ra
pidul și iscusitul Clay l-a în- 
genunchiat de două ori pe 
Sonny Liston, „Ursul", ultima 
oară învins prin k.o „în cru
ce" în mai puțin de un minut.

După izgonirea neînvinsului 
Clay din fruntea categoriei, în 
urma unor penibile turnee au 
fost proclamați campioni ai 
lumii Frazier, de asemenea 
neînvins ca profesionist, și 
Jimmy Ellis. Acești boxeri ur
mau să se întîlnească la sfîr- 
șitul lui 1969, dar managerii 
lor s-au certat din cauza bur
sei. întrucît termenul de a-și 
pune titlul în joc expira la în
ceputul lunii decembrie, 
Jimmy Ellis și-a ales imediat 
un challenger ad-hoc, pe ar
gentinianul Peralta, cu care 
trebuia să încrucișeze mănu
șile 
nul 
s-a 
na,

la Buenos Aires. Campio- 
mondial versiunea W.B.A. 
deplasat rapid în Argenti- 
dar. întrucît cu 24 de ore 

înaintea începerii galei nu 
primise garanția de 75.000 de 
dolari promisă de organiza
tori, a și luat (Ia fel de rapid) 
primul avion spre New York I 
Adevărul este că argentinienii 
nu s-au prea îngrămădit la 
casele de bilete, deoarece Pe
ralta nu l-ar fi putut oferi o 
ripostă serioasă lui 
blicul a știut să se 
și nu s-a lăsat tras 
de manageri I Ajuns
York, Jimmy Ellis a mai pri
mit o prelungire pentru a-și

Ellis. Pu- 
orienteze 
pe sfoară 
la New

pune titlul în joc în fața lui 
.Toe Frazier, pe care, de altfel, 
lasă impresia că-1 evită. Fra
zier a declarat însă că este 
gata oricînd să lupte cu Ellis, 
pe care-1 va face k.o. în nm- 
dul 8 sau 9 ! Să fie oare vorba 
doar de o reclamă 7

între timp, Cassius Clay, 
campionul detronat, evoluează 
pe scena unui teatru de pe 
Broadway, iar în timpul liber 
transpiră în fața sacului eu 
nisip. Muhammad Aii, cum îl 
cheamă de fapt pe Clay., aș-, 
teaptă răspunsul unor organi 
zații sportive din Florida, care 
l-au asigurat că îi vor facilita 
reintrarea, la Miami, în ziua 
de 10 ianuarie.

Trecînd în revistă comenta
rii] p diferitelor agenții inter
naționale de presă, reiese că 
diversele forur] pugilistice in
tenționează să elucideze. în 
sfîrșit. problema campionului 
mondial, organizînd meciul 
Frazier — Clay. Un reprezen
tant al unei firme londoneze 
a anunțat că a primit licența 
de a transmite în direct un 
meci Clay — Frazier, care ar 
urma să aibă loc în sala unui 
studio de televiziune putînd 
găzdui cel mult 500 de specta
tori. Organizatorul acestei ori
ginale întîlniri le-a declarat 
reprezentanților presei că 
biletul de intrare va costa 
aproximativ 2 000 de dolari ! 
Clay a acceptat imediat me
ciul cu Frazier, însă acesta 
din urmă nu s-a pronunțat 
încă. Pe de altă parte, lucrînd 
la concurență, direcțiunea ce
lebrei arene „Madison Square 
Garden" a comunicat că a șl 
încheiat contractele pentru ca 
în ziua de 16 februarie Fra
zier să se întîlnească cu Ellis, 
urmînd ca învingătorul să pri
mească replica lui Clay, care 
este și astăzi recunoscut cam
pion al lumii de prestigioasa 
publicație 
patronată 
Fleischer.

Pînă în 
deci optimiste. Există promi
siuni că 
avea. în 
campion

boxul profesionist va 
sfirșit, un singur 

mondial, și nu trei I

prezent, veștile sînt

Paul OCHIALBI

„Ring Magazine**, 
de octogenarul Nat

I

CASS1US CLAY

JIMMY ELLIS

-

C-

ACTUALITĂȚI PUGILISTICE
Primul campionat mondial 

pe anul acesta se va desfășura 
la 6 Ianuarie la Tokio și va 
opune deținătorului centurii la 
categoria „pană", franco-aus- 
tralianul Fapnechon, pe japone
zul Harada. World Boxing 
Union (W.B.A.) a stabilit ca 
învingătorul acestui meci să-l 
întîlnească, în decurs 
zile, pe mexicanul 
Saldivar.

mică“, vest-germanul Gerhard 
Piaskowski, își va pune la 24 
ianuarie titlul în joc în fața 
challengerului său oficial, Jean- 
Baptiste Rolland. Meciul se va 
desfășura la Frankfurt pe 
Main'

In cadrul unei anchete, zia
riștii sportivi din Neapole au 
desemnat pe boxerul italian 
Nino Benvenuti, campion mon
dial la categoria mijlpcie, și 
pe fotbalistul brazilian Pele, 
drept cei mai buni sportivi din 
lume din ultimii 10 ani.

de 90 de 
Vicente

★
Boxerul italian de

grea Tomasoni, care a fost de
posedat de centura de cam
pion național de către Dante 
Cane, urmează să susțină două 
meciuri în R. F. a Germaniei. 
Tomasoni îl va întîlni la 23 
ianuarie, la Frankfurt pe Main, 
pe Schimidke și la 20 februa
rie, la Koln, pe Blin.

ANCHETE, ANCHETE...
categorie

★

Campionul european profe
sionist la categoria „mijlocie

STOCKHOLM, 4 (Ager
pres)' — Ca urmare a anche
tei întreprinse de ziarul sue
dez „Aftonbladet**, la care 
au participat 125 de ziariști 
de peste hotare, titlul de cel 
mai bun sportiv din lume pe 
anul trecut i-a revenit ciclis
tului belgian Eddy Merckx 
cu 281 p. Au urmat în cla
sament Rod Laver (Australia) 
— tenis cu 234 p. și fotbalis
tul brazilian Pele cu 181 p.

DIN LUMEA BALONULUI OVAL
• SELECTIONABILII FRANȚEI ÎNVINȘI DE REZERVE!
• „SPRINGBOKS" "----------- --- ------------------AU CÎȘTIGAT LA GOSFORTH

rugby a 
pregătește

Selecționata de 
Franței, care se 
în vederea viitoarelor întîl
niri contînd pentru „Turneul 
celor cinci națiuni**, a sus
ținut la Toulouse un meci 
de verificare în compania 
echipei secunde. Rezervele au 
obținut victoria cu scorul 
de 10—8 (5—8) !

Echipa de rugby a Repu
blicii Sud-Africane și-a con
tinuat turneul în 
tanie, jucînd la Gosforth în 
compania unei
regionale. Oaspeții au termi
nat învingători cu scorul de 
24—11 (5—8).

Marea Bri-

selecționate

JUNIORII SOVIETICI-CAMPIONI EUROPENI

LA HOCHEI PE GHEATA
GENEVA, 4 (Agerpres). — 

La Geneva a luat sfirșit cam
pionatul european de hochei 
pe gheață (grupa A). Titlul de 
campioană i-a revenit echipei 
U.R.S.S., care a învins în fi

nală cu scorul de 5—3 (2—0, 
2—2, 1—1) echipa Cehoslovaciei. 
Pentru locul trei Suedia a sur
clasat Finlanda cu scorul de 
6—0 (1—0, 4—0, 1—0).

PARIS, 4 (Agerpres). — în 
urma tradiționalei anchete 
întreprinse de ziarul „L’Equi- 
pe“, care apare la Paris, at
leta Nicole Duclos a obți
nut primul loc în clasamen
tul celor mai buni sportivi 
francezi pe anul 1969, totali- 
zînd 156,5 p. Au urmat-o Ca
therine Lacoste (golf) — 
114,5 p, Colette Besson (at
letism) — 104 p, Jean-Pierre 
Beltoise (automobilism) — 
74 p, Daniel Morelon (ci
clism) — 71 p. etc.

PORTISCH LIDER
LA HASTINGS

LONDRA, 4 (Agerpres). — 
In runda a 5-a a turneului in
ternațional de șah de la Has
tings, tînărul jucător englez 
Martyn Corden a întrerupt în 
poziție favorabilă partida cu 
fostul campion mondial Vasili 
Smîslov (U.R.S.S.). Unzicker 
(R. F. a Germaniei) a cîștigat 
la Drimer (România), Portisch 
(Ungaria) a remizat cu Gligo- 
rici (Iugoslavia), Medina (Spa
nia) a pierdut la Timman 
(Olanda), iar Levy (Scoția) l-a 
învins pe Littlewood (Anglia), 
în clasament conduce Portisch 
cu 4 p, urmat de Gligorici, 
Unzicker, Timman — cite 3 țț p, 
Smîslov 3 (1) p, Medina' — 
2‘/j P, Levy — 2 p, Drimer 
— 1 p etc.

7H£X-7HfX'THfX'7H^
• Campionul olimpic șl record

manul mondial la 400 m plat, 
Lee Evans (S.U.A.) a fost in
vitat de către Federația de at
letism din Kenya, să ocupe pos
tul de antrenor principal al at- 
lețiloi din această țară. Evans a 
acceptat invitația.
• Turneul Internațional de te

nis de la Port Elizabeth a fost 
cîștigat de australianul Hewitt, 
care l-a învins în finală cu 4—6, 
6—3, 8—6 pe englezul Cox.

a în finala campionatului mas
culin vest-german de handbal

s-au Intîlnlt la Frankfurt echi
pele Frischauf Goeppingen șl 
VfL Gummersbach, Handballștll 
de la Frischauf au obținut vic
toria cu scorul de 22—18, cuce
rind titlul pentru a 8-a oară.
• Aflată în turneu' în R.F. a 

Germaniei, echipa masculină de 
baschet Spartak Bratislava a 
pierdut cu 80—84 în fața echipei 
Tus Leverkusen.
• In semifinalele turneului in

ternațional masculin de tenis de 
la New Delhi, jucătorul sovietic 
Metreveli l-a învins cu 6—3, 6—4,

6—2 pe indianul Mukerjea. In 
finală. Metreveli se va întîlni cu 
Lall. care l-a eliminat cu 6—2, 
6—2, 6—2 pe sovieticul Kukulia.

• Uzinele de automobile „Fe- 
rari“ au anunțat oficial că vor tri
mite 4 echipaje la competiția de 
24 de ore de la Daytona Beach, 
care se va desfășura în zilele de 31 
ianuarie șl 1 februarie. Pentru 
această cursă, Ferrari, care va 
utiliza automobilul 512 — Sport, 
a angajat 4 plloți ; Andretti, 
Sehetty, Vaccarella șl Merzarlo.

<.
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