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LA „TURUL

Una dintre primele vești 
primite de federația noa
stră de ciclism în anul 1970 
este confirmarea participă
rii reprezentativei Franței 
la cea de a XlX-a ediție 
a „Turului României", com
petiție internațională 
va desfășura între 18 
iunie. Menționăm, de 
menea, că înconjurul 
pe biciclete se află înscris 
în calendarul oficial al 
Uniunii Internaționale de 
Ciclism și că la ediția din 
acest an au fost transmise 
invitații federațiilor din 12 
țări. Săritură peste o „supra înălțare", care va fi urmată de simularea lovirii mingii cu capul. 

La aparat: Dobrin și Radu Nunweiller Foto : Theo MACARSCHI

’KZ1 I
• Cros in parcul „23 August" • „Cine ești d-taf d-/e Baruch

• Avem cinci mijlocași

© VEST-GERMANII FLOTH-BADER ÎNVINȘI CU 3 SUTIMI DE 

SECUNDĂ • PANȚURU — FOCȘENEANU PE LOCUL 6

CORTINA D’AMPEZZO, 5 
(prin telefon). Duminică seara, 
după o ninsoare puternică, au 
început coborîrile în manșele 
a doua și a treia, care urmau 
să decidă cîștigătorii primului 
campionat oficial de bob al 
anului. Startul a fost dat cu 
o întîrziere de o oră, pentru 
a se permite efectuarea cîtorva 
coboriri-pilot necesare for
mării unei trase (urme) pe 
zăpada care a căzut în tot tim 
pul concursului. în aceste con
diții, diferențele realizate de 
protagoniști nu au fost mari, 
ceea ce a făcut ca, în gene
ral, să nu se producă schim
bări în clasamentul zilei pre
cedente. Doar lupta pentru pri
mul loc a fost palpitantă și. 
datorită unor coborîri mai pu
țin reușite, determinate de 
nervozitatea echipajului Horst 
Floth—Pepi Bader, precum și 
cunoașterii 
de către 
Gaspari și Mario Armano, 
ceștia din urmă au reușit, in 
final, să cîștige, cu numai trei 
sutimi de secundă, și SĂ-ȘI 
ÎNSCRIE PENTRU PRIMA 
DATĂ IN PALMARES TITLUL

perfecte a pîrtiei 
localnicii Giancarlo 

a- Primii clasați la campionatele europene de bob 2 persoane, 
la citeva clipe după încheierea întrecerii: vest-germanul 
Bader, italianul Armano, vest-germanul Floth și italianul Gas
pari (de la stingă spre dreapta) Teletoto : Agerpres

JUNIORII ROMANI
LA VIAREGGIO

ROMA, 5 (Agerpres). — 16 
echipe reprezentînd 9 țări 
și-au anunțat participarea la 
tradiționalul Turneu interna
țional de fotbal pentru ju- 
niori de la Viareggio. Turneul 
se va desfășura între 30 ia
nuarie și 9 februarie. La a- 
cest turneu va evolua și echi
pa de juniori a României.

DE CAMPIONI AI EUROPEI, 
spre satisfacția miilor de spec
tatori. Pe locul trei s-au cla
sat vest-germanii Wolfgang 
Zimmerer și Peter Utzschnei- 
der, urmați, în mod suprin- 
zător, de spaniolii Eugenio 
Baturone și Guillermo Rosal, 
primul dovedindu-se un pilot 
talentat. Locul cinci a fost 
menținut de echipajul austriac 
Werner Delle Karth—Gratl, iar 
pe locul șase s-au clasat re
prezentanții noștri 
țuru și Dumitru 
Iată o poziție pe 
român nu a mai 
multă vreme.

Așa cum am amintit și în 
comunicările făcute înaintea 
campionatului, deținătorii pri
melor locuri au avut atuuri

Ion Pan- 
Focșeneanu. 
care pilotul 
ocupat-o de

greu in re- 
Echipajeie 

austriece au 
de coborîri

care au cîntărit 
zultatele finale, 
vest-germane și 
efectuat peste 30 
pe o pistă artificială, iar Gas
pari a suportat acest handi
cap prin cunoașterea perfectă 
a pîrtiei.

Echipajul nostru CTJ NUMAI 
SASE COBORÎRI DE ANTRE
NAMENT, nu s-a putut aco
moda și doar în ultimele co
borîri, de duminică, a putut 
realiza timpi buni, superiori 
chiar celor înregistrați de Gas
pari și Floth.

prof. Petre FOCȘENEANU

(Continuare in pag. a 4-a)
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1 Duminică, 4 Ianuarie, 
plină de lucru — prima 
'70 — pentru componența 
tului nostru reprezentativ 
re au pășit, de curînd, în
mai important an din activi
tatea lor fotbalistică: anul 
turneului final al celei de a 
IX-a edifii a „Cupei Jules 
Birnet", întrecere de neegala
tă amploare in sportul-rege.

Antrenamentul de diminea
ță a Început la ora 10,30, cu 
un cros de aproximativ 4 km, 
efectuat în decorul pitoreso 
(cu ramurile copacilor pudra
te din belșug cu zăpadă, cu 
Lacul înghețat) al parcului 
„23 August".

Ca să-și atingă scopul pro-

pus și să evite monotonia, 
crosul a fost fragmentat și 
punctat cu diferite forme de 
alergare și exerciții de respi
rație așa încît pentru. Rădu- 
canu, Sătmăreanu, Hălmă- 
geanu, Dan Coe, Deleanu, Lu- 
pescu, Mocanu, Ghergheli, Di
nu, Radu Nunweiller, Both, 
Dobrin, Dumitrache, Lucescu, 
Domide și Neagu timpul afec
tat primei părți a programu
lui a trecut pe nesimțite. Ce
le 16 „căciulițe“ bleu, albe 
și roșii — însoțite de prof. 
Elias Baruch — au dispărut 
în pas alergător, dîndu-și în- 
tîlnire la sala de atletism cu 
antrenorul Angelo Niculescu 
și dr. Dumitru Tomescu.

Apariția fotbaliștilor în a-

eeastă perioadă, la „stadio
nul de iarnă" al atleților este 
un fapt inedit, care, pe mo
ment. stîrnește uimirea celor 
cîțiva sportivi prezenți în sa
lă la această oră. Și, cum 
profesorul Elias Baruch și-a 
propus să lucreze cu noii,lui 
elevi la mai multe aparate, 
atleții se retrag într-un colț

al imensei săli, făcînd loc 
tricolorilor.

Toată înțelegerea, toate e- 
forturile pentru pregătirea a- 
cestei etape finale a „cam-

G. NICOLAESCU
■ ■ «wi .5 '• - - A-i-.--

(Continuare in pag. a 3-a)

CALENDARUL SPORTIV
AL ȘCOLII ÎNTRE ÎMPLINIRE

Șl EXPECTATIVA

prima duminică 
Anul Nou, Po- 
Brașov a trăit 
festivitate spor- 
deschiderea se-

ln 
după 
iana 
întîia 
tivă : ______
zonului competițional 
oficial de schi. Dra
pelele, fanfara, cuvîn- 
tul de deschidere, ca
reul sportivilor, cursa 
în grup a fondiștilor 
și concursul săritori
lor de la trambulină — 
au fost principalele 
elemente 
marcat i
Inițiativa 
române < 
a organiza un cadru 
corespunzător noului 
an competițional este

lăudabilă. Dusă la 
capăt de către CJEFS 
Brașov și ~ 
județeană de schi, 
festivitatea a cv:.‘. 
în i ' ’

Comisia

."'„Trl" i avut 
intenție de a ridi-

schiuri, care au ve
nit din orașul lor pe 
jos pentru a-și ad
mira reprezentanții.

Poiana Brașov este 
de decenii unul din-

SALT
această disciplină 
treptele seriozi- 

și importantei

/

care au 
evenimentul, 

i Federației 
de 3chi de

ca
pe 
tății .
sporturilor cu preten
ții din țara noastră. 
Dar la această fes
tivitate
prezent un oaspete: 
entuziasmul rîșnove- 
nilor, recunoscuți iu
bitori ai fondului pe

a mai fost

tre cele mal însem
nate centre ale schiu
lui. românesc, jus- 
tificlnd hotărîrea fo
rului de specialitate 
de a organiza și aici 
festivitatea inaugu
rală.

Ne-am propus — 
și o dorim din su
flet — ca schiul ro
mânesc să pășească

pe calea afirmării in
ternaționale. Vrem să 
facem un salt in '70 
și sînt speranțe, așa 
cum a demonstrat 
concursul inaugural, 
cum au dovedit-o e- 
voluțiile lui Gheor- 
ghe Cimpoiă, Gheor- 
ghe Gherea și Du
mitru Lupu. Nu tre
buie declt să luptăm 
cu toții, inclusiv pro
ducătorii de materi
ale sportive, pentru 
a înălța ștacheta per
formanței. Pentru a- 
ceasta se cuvine să 
urăm tuturor acum, 
la început de 
succes deplin.

an.

Al. DINCA

CLUJUL CRAIOVA

0 ADEVARATA ClfflflA
Nu de mult, cînd am po

posit la Cluj, am fost întîm- 
pinat de un soare primăvă- 
ratic, care, pe la ora prîn- 
zului, în totală contradicție 
cu anotimpul schiurilor și 
patinelor, te îmbia să... le
pezi paltonul. în această at
mosferă... fotbalistică (și, la 
Cluj, ecourile turului sînt 
departe de a fi epuizate), am 
abordat chestiunea sporturi
lor de iarnă.

— Să știți că de vreo zece 
ani natura s-a arătat față de 
noi tare zgîrcită în... zăpadă 
— iată primul răspuns pe 
care ni l-a oferit tov. Con
stantin Cucu, vicepreședinte 
al C.J.E.F.S. Cluj. Totuși, 
sporturile de iarnă eu mare

Dan VLAD
Judith 
valoare
gean

(TOmbri, produs 
al schiului alpin clu- 

Fotoi A. NEAGU

Am început vizita la Craiova 
cu speranța că vom avea prilejul 
să consemnăm fapte și rezultate 
pe măsura posibilităților și dorin
ței elevilor de a face sport. Dar...

O TREABA NETERMINATA

Pregătirea sportivă, parte Indi
solubilă a complexului proces de 
învățămtnt în cadrul liceului 
„Frații Buzești” este — la prima 
vedere — in deplină armonie cu 
celelalte activități didactice. Exis
tența unei bune baze sportive fa
cilitează desfășurarea orelor de 
educație fizică și a competițiilor 
școlare tn condiții optime. In a- 
fara sălii de sport (invidiată, 
poate, de alte licee) s-au amena
jat încă două săli mai mici, bine 
dotate. Grija pentru îmbunătăți
rea bazei sportive este dublată de 
dorința realizării unei activități 
cit mai susținute. In calendarul 
sportiv al școlii sînt prevăzute 
întreceri la fotbal, baschet, atle
tism, gimnastică, volei, șah și te
nis de masă. La fotbal, trei dintre 
cele șapte etape ale turului s-atț 
desfășurat, campionatul de bas
chet a ajuns în faza interclase, 
iar atletismul și-a desemnat cam
pionii (Mircea Ciublan și Maria 
Vîrjan la pentatlon șl cros). In 
noul club al școlii șahul și teni
sul de masă cunosc pe timpul 
vacanței o mai vie activitate.

Am așteptat să ni se vorbească 
și despre campionatul de volei al 
școlii, dar în zadar. Despre volei 
— nimic I Nimic, deși condiții 
sînt suficiente.

și aici o activitate deosebită. Pen
tru că atît baza materială de 
care dispune liceul, cit și „tradi
ția” îndreptățeau aceste speranțe.

De la început ne-am lovit de o 
situație bizară : atletismul (cros 
și pentatlon) este singura disci
plină sportivă practicată de elevii 
școlii ; dar. în concursuri orga
nizate la nivel de... județ. In rest, 
activitatea competițlonală pe școa-

A. TAUTU

(Continuare In pag. a l-a)

MAI MULT LA INTIMPLARE

(Continuare In pag. a l-a)

A BFa

Este exagerată, fără îndo
ială, iluzia celor ce argumen
tează cu datul : C.I.O. are 
mai multi membri decît 
O.N.U. Este poate încă de
parte nădejdea în pacea olim
pică, sacră și universală, pe 
care o exprimă din patru în 
patru ani primarii orașelor- 
sedii. Este ceva mai aproape, 
oricum, credința lui Avery 
Brundage că mișcarea olim
pică, neavînd nici soldați, 
nici bani, nu poate stăv'!! 
războaiele, dar ea poate da 
o pildă bună.

Nu e vorba de conflictul 
salvadoro-hondurasian, pe ca
re l-am mai evocat aci. Nici 
de revolta suporterilor de la 
Caserta. Nici de bătălia ce
lor două neștiute comunități 
turcești. Sînt, firește, sute de

o

Incă sub impresia climatului 
sportiv — de bună calitate, totuși — 
de la liceul „Frații Buzeștl" ne-am 
îndreptat spre liceul „Nlcolae Băl- 
cescu", bănuind că vom intimi

„Mcciur vorster-Hcrtzog pentru trofeul
„apartheidului clasic"

sportulalte pilde în care 
slujește concordia.

Pentru astăzi am 
exemplu destul de bizar, ex
plicabil doar dacă citim cu 
atentie locul unde se desfă
șoară faptele : Africa de Sud. 
Din nou, sportul s-a ames
tecat în viata oamenilor, 
parcă nu pentru a le netezi 
calea, ci pentru a ațîța intri
gile politice !

Antecedentele sînt destul 
de cunoscute. Ni le-a rea
mintit pregnant recentul tur
neu al unei echipe sud-afri- 
cane de rugby în Marea 
Britanie, unde a fost primită 
cu atîta ostilitate de pu
blicul englez, adversar înfo
cat al apartheidului, încît 
primul ministru Vorster a 
acuzat autoritățile de la

ales un

„lipsă de

uitat nici 
de cricket

curtea-

cazul 
cu ten 

cu 
Ma

I. BALAȘ-VICEPREȘEDINTE AL F.R.F. f 
VA PARTICIPA LA TRAGEREA LA SORTI 

FINAL AL C.M.PENTRU TURNEUL
în cursul zilei de as

tăzi, Ion Balaș, vice
președinte al F. R. Fot
bal, părăsește Capitala, 
pe calea aerului, 
destinația Ciudad de 
Mexico, unde VA 
SISTA, SIMBATA 10

cu

A-

IANUARIE, LA TRA
GEREA LA SORȚI, 
CARE VA HOTĂRÎ 
COMPONENȚA CELOR 
4 GRUPE 
NEULUI 
C.M. DE

ALE TUR- 
FINAL 
FOTBAL.

i REÎNCEPEM i
• ••

Imare

I
partidă.

O nouă mare partidă care 
începe de la 0—0...

O partidă pe care vrem s-o 
cîștigăm cu toții.

Din totdeauna, primul adversar în 
această partidă a fost și a rămas tim
pul. Din prima oră, din prima zi a 
noului an, am început lupta cu timpul, 
care ne'domină o bucată de vreme... 
Pe unii. Multi, probabil cei mai multi, 
au început întrecerea cu Cronos chiar 
din prima zi a noului an. Ca și în 
fotbal, cu care acordăm metafora noa
stră, are, totuși, mai puțină importanță 
„momentul marcării primului gol", ho- 
tărîtor fiind scorul final. Dar, tot ca și 
în fotbal, meciul celor 365 de zile are 
cu atît mai multe șanse să fie termi
nat cu bine atunci cînd îl începi cu 
bine.

Aceste modeste rînduri se vor — 
atîta doar — o pledoarie pentru ma
rea importanță a începutului.

înțelepciunea poporului nostru 
lectat, asezîndu-le la I

a se-
ie la loc de cinste în

I
I
I
I
I
I
I

Felicitările de rigoare după slalomul de la Hindelang: de la stingă spre dreaptă. 
Jean-Noel Augert (Franța) — locul III, Gustavo Thoeni (Italia) — învingător și 

actual lider în „Cupa Mondială" și Patrick Russel (Franța) — locul 11
Citiți tn pag. a 4-a : „Efervescență pe pistele de schi alpin’’

S.U.A. SAU POLONIA ÎN GRUPA A?

După forfaitul echipei 
de hochei a Canadei

I
I
I
I
I
I

Londra de 
zie".

N-a fost 
jucătorului 
arămiu, Basil d’Oliveira,
prilejul meciului-test 
rea Britanie—Republica Sud- 
Africană. Jucător reputat, 
care a salvat nu o dată o- 
noarea echipei britanice, 
d’Oliveira avea neșansa de a 
fi metiș și, pe deasupra, ca 
o neplăcută coincidentă, era 
născut într-un oraș sud-a- 
frican. El trebuia îndepărtat 
cu orice preț. Vorster a reu
șit pînă la urmă să-i con
vingă pe trei dintre membrii

'icter BANCIULESCU

(Continuare in pag. a ia)

Hotărîrea federației ca
nadiene de a-și retrage 
echipa de la Campionatul 
mondial și a nu mai or
ganiza întrecerile grupei 
A, suscită vii discuții în 
lumea hocheiului.

Deocamdată, argumen
tele „pro“ și „contra" în 
privința hotărîrii L.I.H.G. 
de a nu admite profesio
niști la C.M. și reacția 
violentă a gazdelor actua
lei ediții a competiției nu 
s-au cristalizat.

Suedia, care s-a pomenit 
peste noapte organizatoare

a actualei ediții, a accep
tat propunerea Ligii, iar 
un purtător de cuvînt al 
Federației de specialitate 
din această țară a anunțat 
că întrecerile vor avea 
la Stockholm (turul) 
GOteborg (returul).

In zilele următoare 
va cunoaște echipa 
grupa B care va 
Canada.

De drept, aceasta 
bui să fie formația 
retrogradată anul 
tn surse neoficiale 
CULA ȘTIREA CA HO-

loc 
Și
se 

din 
înlocui

ar tre- 
S.U.A., 
trecut.

CIR-

CHEIȘTII AMERICANI 
AR DORI, totuși, SA E- 
VOLUEZE IN GRUPA B, 
DE LA BUCUREȘTI. In 
acest caz s-a oferit să joa
ce în prima ligă a C.M. 
de hochei echipa Poloniei, 
clasată anul trecut 
(după R.D.G.) la 
jana.

Oricum, grupa B
nînd în 1 echipe ESTE DE 
PRESUPUS CA AUSTRIA 
(a 7-a la Ljubljana în 1969) 
VA RECLAMA LOCUL 
VACANT.

Să așteptăm.

a Ii-a 
Ljubl-

râmi-

I
I
I
I
I

lectat, așezi 
cartea de câpătîi a educației noastre, 
zicale de genul „Ziua bună se cu
noaște de dimineață", „Cine se scoală 
devreme, departe ajunge" etc...

Anul nou, ca și ziua bună, se 
noaste, adeseori, de la început.

Tncepînd anul nou cu... dreptul 
iatâ o altă „vorbă" cu înțelept tîlc : să 
pornești, în orice treabă, cu dreptul — 
adică prin muncă încununată de suc
ces, îți cîștigi un vot de încredere de 
la cei din preajma ta, atingînd, tot
odată, psihologic, factura omului care 
crede mai mult în el, în șansele sale, 
pentru că vede că reușește.

Am început partida noului an în con
diții, morale și materiale, bune. Așa 
cum se spune, nu o dată, în sport, 
SORTII ne avantajează, situîndu-ne în 
condiții de întrecere — cu orice adver
sar și chiar cu noi înșine — favora
bile. Rămîne să știm să folosim atu- 
urile, reale și considerabile, pe care !e 
avem, rămîne să ne lansăm, cu toată 
convingerea, cu toată seriozitatea, cu 
toată abnegația, în MAREA PARTIDA 
A ANULUI, pe care cu toții dorim s-o 
cîștigăm.

Un nou an sportiv înseamnă multe 
proiecte, multe speranțe, înseamnă o 
imensă investiție spirituală și materia
lă, înseamnă, dacă vreți, unul din ma
rile șantiere ale vieții noastre, înscrisă 
definitiv pe spirala ascendentă a con
strucției unei societăți superioare.

A început o nouă „numărătoare in
versă" în istoria faptelor noastre. Să 
nu lăsăm timpul să treacă și să ne 
întreacă. Scorul e deocamdată 0—0...

cu-

Marius POPESCU

I
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I
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I
I
I



De ce nu, Iu București,
meciul de box Bomuniu-S.U.A.?
9 Echipele puternice — evitate• Numai turnee de plăcere?•Boxul 

are (acum) dreptul să-și aleagăromânesc adversarii

! mar- 
- evo- 
primei

cîteva întîlniri bi- 
6—4 cu Danemar- 
cu Algeria, 9—2 cu

16—4 cu Franța,

1969 este anul care a adus 
țării noastre onoarea de a fi 
găzduit cea de-a 18-a ediție 
a campionatelor europene și 
care a făcut ca boxerii noș
tri fruntași să obțină cîteva 
victorii strălucite, îndeosebi 
cele repurtate de Ciucă, Du
mitrescu, Cuțov și Alexe, au
reolați cu titlurile de cam
pioni ai Europei.

1969 este anul care 
chează — totodată — 
luția ascendentă a 
noastre reprezentative, victo
rioasă în ‘ 
laterale: 
ca, 11—0 
Bulgaria, 
9—2 cu Scoția. Este, în sfîr
șit, anul în care cinci pu
gilist! români și-au adjudecat 
titlurile de campioni balca
nici. Sînt succese ce plasează 
școala românească de box 
printre fruntașe în Europa.

Oricîtă plăcere ar produce 
însă aceste performanțe 
vantajoase doar pentru 
mares), oricît de mare 
satisfacția de a învinge 
ționala cocoșului galic la ea 
acasă, nu trebuie — credem 
— să se piardă din vedere 
că în 1969, ca și în ultimii 
2—3 ani, adversarii boxerilor 
noștri de elită nu erau co
tați, prin prisma rezultate
lor, printre cei mai reduta
bili din Europa. Cu sau fără 
intenție au fost căutate și 
convinse să accepte întîlniri 
cu reprezentativa țării noas
tre, echipe de valoare medie, 
în componența cărora intrau 
unul sau cel mult doi bo-

(a- 
pal- 
este 
na

(Urmare din pag. I)

nos-

ne-a 
pri-

priză la mase în județul 
tru.

Și, drept argument, 
oferit darea de seamă . 
vind sporturile de iarnă în 
sezonul 1968—1969. Cifrele
sînt grăitoare și ne scutesc 
de comentarii. Numai la Cluj 
au funcționat 7 patinoare, 
cite unul Ia Dej. Turda, Gher
la și Huedin, fără a mai so
coti pe cele naturale din me
diul sătesc. La „Cupa tine
retului de Ia sate" — ediția 
de iarnă — desfășurată la 
schi, săniuțe, tenis de masă 
și șah, au participat peste 
12 000 de tineri, iar compe
tiția „Săniuța de argint" a 
angrenat aproape 9 000 de 
participant! în faza pe aso
ciații ! 
nerale, 
„Cupa 
„Cupa 
viteză
rat de un mare succes în 
rîndurile elevilor. Pentru e- 
levii școlilor generale 
Muntele Băișorii, Reliș, 
Secuieni, Buru, Izvorul 
șului etc., asemenea

Da nivelul școlilor ge- 
profesionale și licee, 

fulg de nea" (schi) și 
de gheață* (patinaj 
și artistic) s-au bucu-

din 
Iara, 
Cri- 
con- 

cursuri nu au lipsit nicio
dată din programul lor săp- 
tămînal, la fel cum din pro-

Inaugurarea sezonului
sportiv de iarnă

Ia Curtea de Argeș
Zilele trecute a avut loc la 

Curtea de Argeș concursul 
inaugural al noului sezon de 
schi, la care au participat 
sportivi de la asociațiile Știin
ța, Progresul, Liceul agricol 
ș.a. La startul probelor de 
schi și săniuțe s-au aliniat 
aproape 200 de tineri și ti
nere. Printre cîștigători au 
figurat: V. Popescu (Știința)
— la proba de coborîre copii, 
C. Florescu (Știința) — cobo
rîre juniori, I. Chivu (As. sp.)
— coborîre seniori, Mihaela 
Bodoc (Șc. gen. nr. 5) — să
niuțe fete și C. Ianculescu 
(Șc. gen. nr. 2) — săniuțe 
băieți 12—13 ani.

EM. STERESCU — coresp.

a trezit un mare interes
Opiniile primilor cititori

sînt concludente
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in
TIRAJUL ALMANAHULUI ESTE LIMITAT.

IN CONCLUZIE...

puternice,

xeri ceva mai cunoscuți. Cu 
sau fără intenție au fost evi
tate selecționate 
care ar fi putut solicita la 
maximum echipa țării noas
tre, fapt ce ar fi dat posibi
litate federației să cîntăreas- 
că mai precis valoarea reală 
a tricolorilor români, în com
pania unor adversari de prim 
rang. Se pare însă că s-a 
preferat angajarea unor me
ciuri cîștigate dinainte (a se 
vedea, printre altele, rezul
tatele întîlnirilor cu Algeria, 
Tunisia — 1968, R.F.G., An
glia — 1967, Scoția — 1965. 
1966. 1969).

De regulă, meciurile cu se
lecționatele acestor țări nu 
produc dureri de cap antre
norilor noștri, în schimb, per
fectarea unor partide cu ad
versari recunoscuți ca valoa
re, cum sînt echipele U.R.S.S., 
Poloniei, Italiei, R. D. Ger
mane, Ungariei, Bulgariei (ul
tima a pierdut net, în mar
tie, la Sibiu, datorită faptu
lui că a fost lipsită de apor
tul a 4 titulari !), s-ar putea 
solda, uneori, cu rezultate ne
dorite. Și, cine dorește o în- 
frîngere ? N-ar mai exista a- 
tunci prilejuri de laudă, iar 
sportivii, după cum susțin 
unii, s-ar demoraliza. Boxul 
ar avea însă alte lucruri de 
cîștigat. Selecționabilii ar cu
noaște mai bine adversarii 
cei mai buni din Europa, cu 
care este foarte posibil să se 
întîlnească la campionatele 
continentale și la J.O. Ei ar 
fi pregătiți astfel și moral
mente, lăsînd la cabină com- 

gramul cluburilor și cămine
lor culturale de la orașe și 
sate nu au lipsit concursuri
le de șah și tenis de masă. 
Tn ce privește sportul de per
formantă. rezultatele sînt, de 
asemenea, promițătoare. Ga
bor Portic (Voința Cluj) a 
obținut titlul de campion na
țional la schi alpin — cate
goria copii, iar Zoltan Ham
bric (,.U“ Cluj) a obținut lo
cul II la campionatele na
ționale de juniori, reprezen- 
tînd totodată culorile Româ
niei la ultima Balcaniadă. 
Locuri fruntașe la campio
natele naționale și universi
tare de schi au mai obținut 
schiorii de la „U“ BI?A CÎM- 
PEAN și GEORGETA BAN- 
CILA. Deși Clujul nu dispu
ne încă de un patinoar arti
ficial (fapt ce reduce perioa
da de activitate la numai 
două luni pe an). Ludovic 
Schreithofer (C.S.M. Cluj). 
Clara Mico, Romulus Roșea 
și Carol Komiatszegi (Agro
nomia) au obținut locuri frun
tașe la campionatele națio
nale și „Cupa României" la 
patinaj viteză. Chiar și re
zultatele hocheiștilor de la 
Agronomia Cluj pot fi apre
ciate ca satisfăcătoare, ținînd 
seama de condițiile vitrege 
de pregătire de care dispun.

Oare cite județe din țară 
se pot lăuda cu o asemenea 
activitate ? Și, totuși, în da
rea de seamă, la capitolul 
concluzii, am întîlnit urmă
toarea frază i „Lipsa dotării 
materiale (schiuri, patine și 
echipament) și a preocupării 
anumitor factori fac ca să nu 
putem vorbi de o activitate 
de masă în raport cu numă
rul celor ce ar dori să prac
tice sporturile de iarnă". Iată, 
într-adevăr, o apreciere rea
listă. care, desigur, îi va aju
ta pe diriguitorii sportului 
clujean să obțină în viitor 
succese și mai mari.

O dovadă, în acest sens, o 
constituie planul de măsuri 
pentru sezonul care a și în
ceput. elaborat de C.J.E.F.S. 
Cluj. „Olimpiada de iarnă"
— la patinaj, schi, și săniuțe
— este o mare competiție 
de masă care va angrena, pe 
cît posibil, majoritatea ele
vilor școlilor profesionale și 
ai liceelor din județul Cluj. 
„Cupa fulg de nea" (schi și 
săniuțe) și „Cupa de gheață" 
(patinaj) — rezervate elevi
lor școlilor generale — vor

din 1965 
Ungariei

plexele de inferioritate pe 
care adesea le manifestă îna
intea partidelor cu adversari 
de elită. într-un cuvînt, per
fectarea unor asemenea întîl
niri ar fi, realmente, în fo
losul boxului românesc.

Din păcate, astfel de con
fruntări nu figurează încă în 
calendarele federației de spe
cialitate. Cu echipa Poloniei, 
de pildă, reprezentativa țării 
noastre nu s-a mai întîlnit 
din anul 1963 (7—3 la Bucu
rești și 2—8 la Lodz) și a- 
tuncl siliți de împrejurări 
(competiția „Cupa Europei" 
în care eram angajați). Cu 
naționala Italiei tot din 1963 
(5—5), cu selecționata U.R.S.S.
— din 1954 (4—6), cu cea a 
R. D. Germane — 
(4—6), cu naționala
— din 1959 (5—5) 1

Firește că pentru 
națională care s-a distins, este 
nevoie, din cînd în cînd, și 
de efectuarea unor turnee de 
propagandă, de întîlniri cu 
selecționate de valoare medie, 
care să dea boxerilor satis
facția unor succese. Dar a 
prefera numai asemenea me
ciuri, numai turnee de plă
cere, credem că este o opti
că neavantajoasă pentru pres
tigiul unor boxeri care s-au 
impus cu brio la campiona
tele europene. Succesul rea
lizat la marea competiție de 
la București trebuie să am
plifice ambițiile, să-i facă pe 
cei £n drept să caute Insis
tent, peste hotare, adversari 
puternici, nu echipe de mina 

o echipă

începe cu faza pe clase, școli, 
localități și se va încheia cu 
finala pe județ. Nici tinere
tul de la sate nu a fost ne
glijat.

Nu mal puțin de 15 pa
tinoare naturale au fost a- 
menajate în mediul sătesc. 
Demn de semnalat este fap
tul că( pentru buna organi
zare a întrecerilor, C.J.E.F.S., 
Comitetul județean U.T.C. și 
Inspectoratul școlar al jude
țului Cluj oferă asistența teh
nică prin antrenori și arbi
tri.

Un capitol aparte în planul 
de măsuri este rezervat spor
tului de performanță. Secții
le de schi și patinaj de la 
cluburile sindicale (C.F.R. 
Cluj. Arieșul Turda, I.S. Cîm- 
pia Turzii) dispun de bugete 
substanțial mărite pentru 
procurarea materialelor și e- 
chipamentului necesar. Vor 
fi înființate echipe de hochei 
pe gheață de copii și juniori. 
Două patinoare din orașul 
Cluj vor fi puse in exclusivi
tate la dispoziția sportivilor 
de performanță, iar prin grija 
C.J.E.F.S. pîrtia de la Mun
tele Băișoara va fi dotată 
cu un baby-schi-lift portativ. 
Cum anul acesta se împli
nește un secol de la începu
turile patinajului pe maluri
le Someșului, clujenii vor să 
sărbătorească cum se cuvine 
acest eveniment. Dar despre 
aceasta, la timpul cuvenit

D
ezbaterea inițiată de 
ziarul „Sportul" pe 
această temă majo
ră a natației noastre 
a oferit un vast cîmp 
de discuții utile șl

necesare. Considerînd că au 
fost scăpate unele aspecte ex
trem de importante, care ar 
putea schimba însăși optica 
tehnicienilor federației (vezi 
articolul-răspuns al cole
giului de antrenori, semnat 
de A. Urmuzescu), mă soco
tesc dator să încerc elucida
rea acestora, pe baza unor 
date experimentale proprii. 

Un prim aspect se referă 
la necesitatea aplicării unor 
eforturi în concordanță cu 
particularitățile morfo-funcțio- 
nale ale copiilor înotători, 
cu accent pe pregătirea multi
laterală, deși practica ne 
arată deseori că lucrurile nu 
se petrec tocmai a.șa. Un 
singur exemplu : într-un stu
diu efectuat în anii 1953-1957 
(prin urmărirea unui grup de 
50 de copii) și publicat în 
revista „Cultură Fizică și 
Sport" nr. 7 din 1957, arătam 
că procentul de deficiențe 
fizice localizate la nivelul co
loanei vertebrale (cifoze. lor- 
doze. scolioze), este egal sau 
chiar superior copiilor neîno
tători, iar cei care le pre
zentau într-un stadiu relativ 
modest la luarea în observa
ție le aveau mai avansate 
după 4—5 ani de practicare 
regulată a înotului. Explica
ția consta numai în efortul 
neindivldualizat, unilateral, 
la care erau supuși acești co
pii, lipsiți de efectele favo
rabile ale unei pregătiri fi
zice complexe. Menționez că 
în articolul publicat în zia
rul „Sportul" nr. 697 din 
17.X.1969 sub semnătura sub
semnatului s-a strecurat o 
greșeală în sensul că mate
rialul citat — același de mai 
sus — atestă efectele nega
tive în ceea ce privește nu
mărul deficiențelor fizice si
tuate la nivelul coloanei ver
tebrale, dar nu și cele func
ționale. acestea apfirînd chiar 
influențate favorabil prin 
înot. Apariția unor tulburări 
cardio-vasculare la tinerii 
înotători a făcut obiectul al
tor studii și observații,

Prelucrînd recent fișele me
dico-sportive ale unui grup 
de 127 de copii înotători, care 
au un stagiu de cel puțin 3—4 
ani de înot, constatăm cam 
aceleași defi iențe. este drept 
cu 20—30 la sutâ mai puțin 

a doua. A renunța la ideea 
angajării unor meciuri cu for
mații redutabile, nu este o- 
norabil. Căci boxul românesc, 
să nu uităm, are patru cam
pioni europeni I Ce-ar fi oare 
dacă, după revanșa din luna 
februarie, de la Moscova, cu 
selecționata U.R.S.S., echipa 
S.U.A. ar fi invitată să po
posească și la București ? De
mersurile în acest sens tre
buie însă făcute din vreme.

Romeo CALARAȘANU

NAȚIONALĂ Șl CLUB
Există o incontestabilă in

terdependență între evoluția 
echipelor de club și aceea a 
naționalei. Pregătirea de bază 
a jucătorilor echipei repre
zentative se face Ia cluburi, 
cu toate implicațiile, favora
bile sau nu, ale acestei situații. 
Perioadele în care s-au obți
nut rezultate valoroase în 
„Cupa campionilor europeni" 
au coincis in mare măsură cu 
acelea în care reprezentativa 
României a atins nivelul celor 
mai bune echipe ale lumii ; 
iar noi ne bucuram și de suc
cesele cluburilor și de acelea 
ale naționalei.

Există totuși priorități. Cită 
vreme „naționala" nu se iden
tifică cu o singură echipă de 
club — și în general această 
situație nu este posibilă de- 
cît acolo unde sportul respec
tiv nu atinge, în ansamblu, 
valori deasupra mediocrității 
— nivelul voleiului dintr-o 
țară este acela pe care 11 in
dică performanțele echipei 
reprezentative. Evident, inte
resele reprezentativei au o 
întîietate indiscutabilă.

Aceste precizări mi s-au 
părut necesare datorită unor 
condiții existente la noi de 
mai multă vreme, prezente de 
altfel și în alte țări. Mai 
precis : antrenorul lotului este 
și antrenorul unei echipe de 
club : este de regulă chiar 
antrenorul echipei de club 
care oferă reprezentativei cel 
mai mare număr de jucători, 
în această situație, este impe
rios necesar ca prioritățile 
despre care vorbeam să fie

Patinoar natural 
la

De cîteva zile, tinerii iubi
tori ai sportului pe patine 
din orașul Lupeni patinează 
de zor. S-a dat în folosință 
patinoarul asociației sportive 
Minerul, amenajat pe tere
nurile de tenis și volei de la 
baza sportivă a asociației. In 
vederea inițierii copiilor în 
acest frumos sport, conduce
rea asociației Minerul l-a de
semnat pe fostul patinator 
loan Ilieș ca instructor. Zilele 
acestea vor mai fi date in 
folosință încă două patinoare, 
cele amenajate în curtea 
Școlii generale nr. 3 și la baza 
sportivă din parcul „6 Au
gust".

B. STAICU — coresp.

pronunțate față de studiul din 
1957, ceea ce probează încă 
o dată că atunci cînd antre
namentul fizic ignoră legile 
fiziologiei, chiar un factor fa
vorabil, corectiv și terapeutic 
— cum este înotul —, poate 
avea efecte nefavorabile asu
pra dezvoltării armonioase a 
organismului tînăr, deși în 
sistemul nostru de educație 
fizică scopul principal îl con
stituie dezvoltarea corectă și 
armonioasă a tineretului și nu 
performanța sportivă cu orice 
chip I Deci, încă o dată, nu 
concursuri și recorduri ea 

Tot despre copiii minune
5 ai natației noastre

vîrste socotite rela- 
(14—18 ani) în alte 
Este vorba în pri
de un stagiu înde-

scop în sine la 7—8 ani fără 
un stagiu de cei puțin 2—3 
ani de înot, ci o corectă și 
armonioasă dezvoltare a cor
pului pentru performanțele 
viitoare — iată sarcina an
trenorilor, așa ,cum aprecia
ză de altfel și A. Vasiliu în 
articolul publicat în ziarul 
„Sportul" din 23.XII.1969.

O a doua problemă este 
cea a explicației marilor 
performanțe obținute de îno
tători la 
tiv mici 
sporturi 1 
mul rînd 
lungat (7—9 ani) care în
cepe la 5—6 ani și care per
mite o acomodare a organis
mului cu apa (se știe că or
ganismele tinere au o bună 
calitate de adaptare cu apa 
— în această adaptare Inter
vin diverși factori, dintre care 
cităm numai greutatea speci
fică a corpului, forma corpu
lui. suprafața de frecare a 
apei etc.), ceea ce, prin adău
girea unei bune dezvoltări fi
zice (toți acești înotători de
pășesc ca indici morfo-func- 
ționali copiii de aceeași vîr- 
stă) și a unei însușiri corecte 
a tehnicii de înot, le permite 
obținerea de performanțe mai 
ales cînd acestor factori li se 
alătură și cei volitivi (dorin
ța de a te face cunoscut Ia

Nr. 775 (6209)

schi, foarte mulți admiratori aicu ocazia deschiderii oficialeDuminică, 
sportului alb au ținut stt fie martori

sezonului - , . .
evenimentului. In imagine, spectatorii înșirați

a
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de-a lungul traseului de schi fond, in Poiana Brașovului, tncurajînd pe concurenți

clare în primul rînd antreno
rului în chestiune. Se impune 
deci ca el să-și elaboreze se
parat metodele de lucru, 
schemele tactice și obiectivele 
pentru reprezentativă și se
parat pentru club ; se impu
ne, în sfîrșit, ca obligațiile 
sale față de club să fie res
pectate fără a se aduce nici 

-

>. /.f zCAILE
UNEI SPECTACULOASE 
RETROGRADĂRI

un prejudiciu intereselor 
echipei naționale. în practică, 
sînt implicate o serie de as
pecte ținînd în principal de 
selecție și de pregătirea tactică. 
Familiarizat cu particularită
țile acelor jucători pe care-i 
conduce ia club, antrenorul 
poate fi tentat să cheme în 
Iotul reprezentativ și să tri
mită pe teren jucători care nu 
sînt neapărat cei mai buni, 
dar sînt mai acomodați cu 
internaționalii incontestabili 
proveniți de la clubul antre
norului respectiv. Pe de altă 
parte, obișnuit în activitatea 
echipei de club cu aplicarea 
anumitor scheme tactice — jus
tificate de potențialul jucăto
rilor de la club — antrenorul 
este pîndit de Inerția de a 
transpune în jocul reprezen
tativei procedee similare, uî- 
tînd uneori că, la componen-

la Î9-

sportive. Printre ex- 
figurează numeroase 
ale sportivilor frun- 
țara noastră, precum 

sportive din

Zilele trecute s-a deschis 
în clădirea Casei de cultură 
a sindicatelor din Tg. Mureș 
o interesantă expoziție de fo
tografii 
ponate 
imagini 
tași din 
și fotografii 
străinătate. Expoziția, organi
zată de către Consiliul ju
dețean pentru educație fizică 
și sport, prin comisia de pro
pagandă, este vizitată zilnic 
de numeroși Iubitori ai spor
tului și amatori ai artei fo
tografice.

C. ALBU — coresp.

această vîrstă prin înot) așa 
cum se petrec lucrurile în 
S.U.A., R.D.G., Japonia, Aus
tralia etc. unde se alătură 
obligatoriu și decisiv con
dițiile organizatorice.

Un al doilea element con
dițional al acestor performan
țe, de astă dată pe plan bio
logic, îl constituie evoluția 
capacității de efort a înotă
torului. Se cunoaște că din 
punct de vedere energetic 
probele de înot (excepție fac 
oarecum probele de 100 și 
200 m) sînt caracterizate prin- 
tr-o componentă aerobă (in

dicele de apreciere al aces
teia îl constituie determina
rea absorbției de oxigen), 
care în probele mai lungi de 
4 minute realizează chiar sta
rea de ..steady-state" (o stare 
de echilibru biologic în care 
se consideră că aportul de 
oxigen ar acoperi cheltuielile 
necesitate de efort), întretă
iată de mici momente anaero
be — la sprint în general, 
finiș — cînd organismul lu
crează în datorie de oxigen, 
pe care o va plăti după e- 
fort. Studiile efectuate în cî
teva laboratoare din țară și 
străinătate au arătat că evo
luția capacității aerobe de 
efort ar atinge un vîrf că
tre 16—18 ani, după care n-ar 
mai crește 
ce-ar părea 
nerea unor 
loroase la 
poate trage 
la această vîrstă apare o pla
fonare a performantelor bio
logice sau tehnice ? Desigur 
că nu 1 Pentru a realiza acest 
deziderat înseamnă că în con
tinuare — în concordanță și 
cu legile longevități’ sporti
ve — trebuie acționai asupra 
altor fartori. cum ar fi capa
citatea anaerobă pentru îm
bunătățirea vitezei finale la 
sprint finis (lucru în lipsă de 
oxigen pauze scurte) perfec
ționarea motrice (tehnica 

semnificativ, fapt 
să confirme obți- 
performanțe va- 

aceste vîrste. Se 
oare concluzia că

ța totuși diferită a lotului na
țional, orientarea valabilă 
pentru echipa de club ar pu
tea fi inadecvată. Se pun deci 
unele întrebări specifice. Se 
justifică prezența în 
zentativă a fiecăruia 
jucătorii aduși de la 
pregătit de antrenor ? 
părerea mea nu, căci

repre- 
dintre 
clubul
După 

numai

acomodarea cu unii titulari 
incontestabili nu poate fi un 
criteriu. Este aplicabilă și la 
jocul reprezentativei tactica 
preferată de antrenor pentru 
echipa de club ? Răspunsurile 
se dau în funcție de condițiile 
concrete, de la caz la caz, dar 
următoarea Idee are un ca
racter axiomatic t este nece
sar ca activitatea la club să 
nu impieteze cu nimic asupra 
pregătirii naționalei, ca antre-

Calendarul sportiv al școlii
(Urmare din pag. I)

lă se desfășoară la Intlmplare. 
Profesorii de eduoațle flxlcă for
mează selecționate ale claselor 
la care predau, Iar acestea se în- 
tîlnesc pentru cucerirea titlurilor 
de campioane pe școală, ceilalți 
elevi participlnd (dacă participă) 
ca... spectatori. Să se fi uitat 
oare că scopul organizării cam
pionatelor pe școală are menirea 
de a angrena pe dt mal mulțl 
elevi In practicarea sportului T

Față de această situație nu ne 
mirăm că din 1176 de elevi, numai 
500 sînt membri susținători al or
ganizației sportive din școală, că 
fotbaliștii Ișl vor Începe activita
tea »bl* la... primăvară, că nu 
există — tn ultimă Instanță — nici 
un fel da calendar sportiv t

ODISEEA CELOR ><

Incerclnd a afla explicația 
cestul „sistem de organizare" > 
ne-am adresat prof. Nlcolae Gor- 
nea, director-adjunct, care sa ocu
pă de activitatea sportivă din li
ceu : j,CM 36 de membri al co
misiei sportive — ne-a spus in
terlocutorul nostru — nu au reu
șit, de 
(I), «ă 
scurtă 
diferit

a-

1« Începutul anului școlar 
«a Intîineaacă, pentru o 

dlicuțl». Motivul T Orarul 
(I). Pentru viitor, credem

sportivă). pregătirea psiholo
gică, refacerea organismului 
după efort etc. unde intervin 
în permanență noutăți, iar 
cercetările efectuate asupra u- 
nor înotători care mai smulg 
secunde sau zecimi la vîrste 
mal avansate atestă că aceș
tia mai obțin cîștiguri de 
performanță tocmai la nivelul 
acestor parametri. în aceas
tă idee, trebuie menționat că 
metodele moderne de cerce
tare, pe care le utilizăm și 
noi la Centrul de Medicină 
Sportivă în investigarea spor
tivilor fruntași, ne permit e- 

va luarea obiectivă a capaci
tății de efort (prin determi
narea capacității aerobe și 
anaerobe), cît și a economiei 
funcționale a organismului 
(prin calcularea indicilor o- 
xigen/plus maxim și Watt/ 
plus maxim) și a rezervelor 
sale de performanță (prin 
calcularea indicilor volum 
cardiac/kg corp și volum car- 
diac/oxigen — plus maxim).

Iată de ce am considerat 
extrem de important să fur
nizăm antrenorilor și tehni
cienilor unele din explicațiile 
majore pe plan biologic ale 
acestor performanțe la vîrste 
mici, de-a le face cunoscute 
cîteva din posibilitățile noas
tre obiective de evaluare a 
performantelor și a rezerve
lor de performanță, de-a ară
ta că nu există înotător pla
fonat. ci numai greșit antre
nat. deoarece înotătorul sănă
tos chiar cu o capacitate de 
efort și rezerve funcționale 
limitate este încă apt de-a 
obține performante sportive 
prin intervenția altor para
metri < ompensatori. în aceas
ta constă, de altfel, marea 
măiestrie a antrenorului con
temporan. adevărat creator și 
cercetător I

dr. loon DRAGAN
Directorul Centrului 

de Medicină Sportivă

de 
de 
in

norul să nu fie afectat nici 
sentimentalism șj nici 
rutina' activității de club 
munca de pregătire a lotului 
reprezentativ. Este poate mo
tivul pentru care soluția idea
lă ar fi probabil aceea ca an
trenorul naționalei — un teh
nician foarte competent — să 
nu activeze și pe lîngă vreun 
club.

Facem aceste reflecții por
nind de la ultimele evoluții 
ale naționalei noastre mascu
line. Antrenorul Tănase Tă- 
nase a pregătit și pregătește, 
după cum se știe, și echipa 
Steaua, iar această echipă a 
dat lotului un număr destul 
de mare de jucători. Deficien
țele evidente ia ultimele evo
luții ale naționalei se dato- 
resc în oarecare măsură și 
prezenței nejustificate în lotul 
reprezentativ a unora dintre 
jucătorii steliști, fără îndoială 
utili în echipa clubului lor, 
dar sigur inutili în națională. 
Și s-ar mai putea adăuga că 
nici procedeele tactice — cu 
care steliștii sînt acomodați — 
n-au convenit sută la sută ce
lorlalți componenți.

Măreai RUSESCU

ci trebuie sâ se reduci numărul 
membrilor comisiei la jumătate".

O explicație asemenea Întregii 
activități. Intr-adevăr, s-ar putea 
ca prlntr-o astfel de soluție mem
brii comisiei să se găsească mal 
ușor. Dar, oare, aceasta este sin
gura măsură ce trebuie luată 
pentru îndreptarea situației T

Dl bNUMAI" DOUA LUNL-

Ne-am adresat,- in continuare, 
tovarășului Florea Marinescu, șe
ful comisiei sportive a Comitetu
lui U.T.C. al Județului Dolj. Stu
poare 1 Dtnsul nu știa nimic din 
ceea ce se tntlmplă la liceul cra- 
lovean. Astfel Incit, vrînd-ne- 
vrlnd, am discutat despre altceva. 
Am consemnat cauzele joblectl- 
ve“ care au generat această Upsă: 
„Sînt numai do două luni tn 
această funcție" șl sAm avut în
credere tn cal de la liceul Nloolaa 
Bălcescu".

Aceste argumenta se Întorc, do 
fapt, Impotrlvă-i i tn cele două 
luni să nu îi existat posibilitatea 
de a parcurge o distanță da două 
minute I Cit despre încrederea 
atotllnlștltoare...

★
Zilele vacanței pot fi iun sfet

nic bun". Dar nu numai pentru 
meditație, d șl pentru acțiune. 
De acord ?

■

AȘA CUM SE 
1MAJ\ 

ARITMETICA...

I — știu 
preconi- 
unui ba- 

incinta

pe teren 
noi

■ La Școala generala nr. 3 
din Capitală înotul tinde 
să devină obiect de studiu 
obligatoriu ■ Elevii din 
clasele I — A, B și C 
să înoate ■ Se | 
zează amenajarea 
zin de înot în 

școlii
Reporterul, plecat . 

tn căutarea de subiecte 
care să ilustreze pasiunea e- 
levllor pentru sport, a avut 
plăcuta surpriză de a găsi la 
Școala generală nr. 3 din Ca
pitală ceea ce Ii trebuia. Niș
te țlnci — aceștia fiind elevii 
din clasa I (A, B șl C) — 
știu să înoate l La prima ve
dere s-ar părea că nimic nu 
este spectaculos tn această 
constatare. Și totuși...

„Descoperirea" este de na
tură să rețină atenția. Un 
profesor — Vladimir Agarlci — 
mare pasionat al înotului șl 
Jocului de polo șl-a propus 
ca — așa cum se Învață arit
metica — elevii să deprindă 
„mersul" prin apă, conslderînj 
că acesta le va 11 util in 
viață Constitui ndu-se într-o 
„coaliție" cu alțl dascăli (Pe
na Mihalcea. Doina Stelea șl 
Irlna Mediana) — șl după un 
prealabil consult cu părinții — 
profesorul Agarlci a trecut la 
acțiune.

încă de la începutul anului 
școlar șl-a organizat grupele 
de elevi, în funcție de cunoș
tințele fiecăruia. De fapt, nu 
se putea vorbi despre niște 

’.cunoștințe, Intructt nici unul 
dintre copil nu știa să înoate. 
Așa că împărțirea pe grupe 
avea mal mult darul să de
limiteze rezistența fizică a 
viitorilor înotători. Acum (cu 
mici întreruperi acțiunea con
tinuă și pe timpul vacfanțel). 
elevii claselor amintite de la 
Școala generală nr. 3 știu să 
înoate. învățarea tnotulul a 
devenit tn așa măsură o preo
cupare. îneît și directorul șco
lii, prof. Nlcolae Alexandres- 
cu, a ajuns la concluzia că 
acest sport va face din copil 
oameni sănătoși la trup șl la 
minte, fn consecință, intențio
nează să _ propună introduce
rea Înotului drept obiect o- 
blfgatoriu de studiu. Ar fi. 
după părerea noastră, un pas 
mare în aplicarea unor pre
vederi din Legea sportului.

La rîndul lor. Inspectoratul 
de învățămînt al Capitalei și 
conducerea C.N.E.F.S.. tmbră- 
țfșînd ideea, se străduiesc să 
obțină aprobări pentru ame
najarea unui bazin de înot 
în incinta școlii. (Acum copiii 
se antrenează In bazinul mic 
al sălii Floreasca). Fondurile 
necesare acestei inițiative nu 
sînt mari. Vor fi, însă, foarte 
importante consecințele pen
tru sănătatea copiilor.

Ion GAVRILESCU
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„Profesorul" in Bucutejii

INTiLNIRE

»

CONSTANTIN
I Ajun d« Revelion I Agio 
merație în magazine, oameni 
grăbiți, incărcați de pachete. 
Și iată surpriza : întîlnire ab
solut întîmplătoare, ți prin 
aceasta cu ații mai plăcută, 
cu Constantin.

„Profesorul" avea citeva 
zile de odihnă și a dat fuga 
acasă, In țară. Era cu tatăl 
său prin oraș. La fel de gră
bit ca toți cei din jur. Așa 
că, după felicitările de ri
goare, abia de am putut 
schimba citeva cuvinte.

— Stai mult ?
— Nu 1 Plec imediat îna

poi la Kaizerli. Am venit 
numai pentru citeva zile...

— Așa de scurt concediul f
— Trebuie. Sintem pe lo

cul secund in divizia B și 
dorim să realizăm calificarea 
in prima categorie a campio
natului Turciei.

— Veți reuși ?
— Greu de spus. Lotul de 

care dispune clubul este slă
buț valoric. Facem eforturi 
și eu și Jenei să organizăm 
jocul, să-i dăm „culoare", să 
imprimăm echipei un stil, o

.„Profesorul" în acțiune I Așa 
cum l-au păstrat în inimă iu
bitorii de fotbal din țara 

noastră

orientare tactică, dar nu-i u- 
șor. In plus, și in Turcia di
vizia B este o competiție di
ficilă, cu meciuri tari, in care 
angajamentul fizic primează. 
De aceea se înregistrează 
frecvente surprize...

— Ți-e teamă de surprize T 
, — Sincer să fiu, da 1

— Ce proiecte de viitor ai? 
. — Deocamdată, promovarea.
* Apoi...
I — Apoi si vină acasă — 

a intervenit prompt tatăl, 
care urmărea cu interes dis
cuția noastră.

Un „La mulți ani f* și sim
paticul Gică s-a pierdut In 
mulțime. (cjO

ISTVAN ZSOLI
VĂ ARBITRA PARTIDA

DINAMO BACĂU — 

KILMARNOCK
Federația maghiară de fot

bal a comunicat numele ce
lor trei arbitri care vor con
duce la 13 ianuarie, la Ba
cău, partida dintre Dinamo și 
Kilmarnock, din cadrul „Cu
pei europene a tîrgurilor".

Arbitrul întîlnirii va fi re
numitul Istvan Zsolt, ajutat la 
linie de Tibor Votava și Șan- 
dor Petri.

loto - PRONOSPORT
ÎN ATENȚIA CÎȘTIGĂTO- 
RILOR DE LA TRAGERILE 

REVELIONULUI

Concurs special Pronoexpres 
din 1 ianuarie 1970 :

Depunerea biletelor cîști- 
gătoare în orașele reședință 
de .județ se mai poate face 
și astăzi 6 ianuarie 1970 pînă 
la ora 13.

Omologarea premiilor va 
avea loc sîmbătă 10 ianua
rie 1970.

Plata premiilor se va face 
astfel : în Capitală, începînd 
cu data de 16 ianuarie a.c. 
pînă la data de 16 februarie 
1970 inclusiv; în tară, înce
pînd aproximativ de La 19 
ianuarie a.c. pînă la data de 
16 februarie 1970 inclusiv.

Tragerea specială Loto din 
2 ianuarie 1970.

Depunerea biletelor cîsti- 
gătoare se va face pînă joi 
8 ianuarie 1970 la ora 13 în 
orașele reședință de județ,

In decorul plăcut al parcului „23 August", selecționabilii efectuează exerciții pentru mobilitate Foto : B. VASILE

ZI (PLINĂ) DE LUCRU, LA TRICOLORI
(Urmare din pag. 1)

paniei mexicane" care se a- 
propie, se apropie...

„La primele antrenamente 
— ne pune în temă prof. Eli
as Baruch — accentul a fost 
pus pe îmbunătățirea suple
ței, deoarece indicii obiectivi 
arătau valori destul de scăzu
te. Am insistat, deci, pe mo
bilitatea articulară și pe su
plețea diferitelor grupe mus
culare, angrenînd și trenul 
superior. In ceea ce mă pri
vește sînt un adept al pregă
tirii axate pe îmbunătățirea 
factorului forță. Desigur, în 
cazul fotbaliștilor este vorba 
de forța picioarelor, de mus
culatura abdominală, a ridi
cătorilor coapsei, a spatelui 
etc. Mai este nevoie de sări
turi, calitativ superioare, e- 
fectuate, deci, în viteză, în- 
trucît la fotbal contează, în 
primul rînd, cine e primul la 
minge.

Și-apoi, fotbalul fiind un 
joc în care se aleargă mult, 
vreau să-i ajut pe băieți să facă 
față la cele peste 100 de sprin
turi de cîteva zeci de metri, 
care se... ivesc pe parcursul 
a 90 de minute".

Apreciind că în materie de 
pregătire fizică esențialul a 
fost împărtășit și reporterului, 
profesorul Elias Baruch sim
te nevoia să se apropie de 
fiecare aparat la care exer
sează băieții pentru a supra
veghea mai îndeaproape co
rectitudinea săriturilor, a sal
turilor, a ridicării halterelor 
etc., etc. Profesorul este deo
sebit de exigent cu elevii săi, 
pretinzîndu-le să execute co
rect o serie de exerciții, re
petată fiecare în cîte 5—6 re
prize. După mai bine de o 
oră de lucru intens, antrena
mentul de sală se încheie cu 
sărituri la înălțime „stil Fos
bury", bineînțeles aterizarea 
tricolorilor efectuîndu-se pe 
o saltea destul de pufoasă. 
In final, ca divertisment, în
treg lotul asistă la o cursă 
de viteză Intre Răducanu și 
cunoscuta pentatlonistă Cor
nelia Popescu ; divertisment, 
desigur, mai mult pentru bă
ieți și mai puțin pentru por
tarul Rapidului, care a pier
dut și startul și... cursa. „Sin
gurul cîștig pentru Necula —

Cu Florin Cheran 
despre... atletism 

și fotbal
Pe Florin Cheran, tinărul 

fundaș dreapta al echipei Di
namo București, l-am întîl- 
nit în ajunul Anului Nou, in 
casa compozitorului Vasile 
Vasilache. Și nu era pe po
ziții de musafir, ca noi cei
lalți, ci de... amfitrion. Ceea 
ce nu m-a surprins insă, ca 
unul care știam că Florin 
Cheran este fratele mai mic 
(va împlini 23 de ani în a- 
prilie) al compozitorului. In 
fața acestei întîlniri, oricum 
neașteptate, reporterul spor
tiv a încetat să se mai con
sidere în vacanță, revenind 
pentru cîteva minute în lu
mea fotbalului.

iar în celelalte localități pînă 
miercuri 7 ianuarie 1970 la 
ora 13.

Omologarea premiilor va 
avea toc sîmbătă 17 ianua
rie 1970.

Plata premiilor se va face 
astfel : în Capitală, începînd 
din 23 ianuarie 1970, pînă la 
data de 16 februarie a.c. in
clusiv ; în tară, începînd a- 
proximativ de la 26 ianuarie 
1970, pînă la data de 16 fe
bruarie 1970 inclusiv.

Amintim participantilor că 
astăzi este ULTIMA ZI în 
care vă mai puteti procura 
biletele pentru primul con
curs Pronoexpres obișnuit al 
anului de miercuri 7 ianua
rie 1970. Tragerea va avea 
loc 1a București în sala Clu
bului Finanțe Bănci din stra
da Doamnei nr. 2 cu înce
pere de la ora 19. Tragerea 
va fi radiodifuzată după ca
re va urma un film artistic. 
Rețineți I în orele care au 
mai rămas, procurati-vă bi
letele pentru concursul Pro
noexpres de tnlitie. 

ne spune dn. Dumitru Tomescu 
— este acela că a mai dat 
jos ceva din surplusul de 
kilograme..."

★
In conducerea tehnică a lo

tului nostru reprezentativ, 
prof. Elias Baruch este un 
nume nou.

„CINE EȘTI DUMNEATA., 
D-LE BARUCH 7" se întrea
bă un cititor, parafrazînd ti
tlul Unui film. Să-i răspun
dem : Elias Baruch a făcut 
sport de performanță, practi- 
cînd mai întîi fotbalul și a- 
poi atletismul, sport în care 
s-a și realizat. A fost cam
pion și recordman al țării la 
triplu-salt, a cucerit medalii 
la campionatele internaționa
le ale României. De o bună 
bucată de vreme, după ce a 
agățat in cui pantofii de a- 
tletism, este unul dintre an
trenorii echipei naționale, 
„specialitatea" lungime și tri
plu-salt. în perioada 1961 — 
1964, a pregătit-o în vederea 
J.O. de la Tokio pe Viorica 
Viscopoleanu (lăsînd-o la 6,46 
m — cifră record, pe atunci), 
iâr în ultimul timp îi antre
nează pe Mihai Zaharia (pri
mul român care a depășit 
granița celor 8 m în proba 
de lungime), Șerban Ciochină 
(multiplu campion și record
man la triplu-salt), Carol 
Corbu (medaliat cu bronz la 
campionatele europene de sa
lă, locul 4 la europenele de 
la Atena — In proba de tri
plu-salt) etc.

Aceasta este — stimate ci
titor — cartea de vizită a 
profesorului Elias Baruch, că
ruia i-a fost încredințată, de 
curînd, pregătirea fizică a e- 
chipei noastre naționale.

★
După-amiază, în jurul te

renului II al Complexului 
sportiv „23 August" animația 
este mai mare. La jocul se- 
lecționabililor (două reprize a 
30 de minute) asistă și juni
orii profesorului Constantin 
Ardeleanu. Cîțiva dintre ei 
completează una din echipe, 
așa încît la fluierul lui Ange
lo Niculescu se aliniază for
mațiile i ALBAȘTRI : Ion Ga
briel — Sătmăreanu, Hălmă- 
geanu, Dinu, Deleanu, Dumi
tru, Both, Neagu, Dobrin, Du- 
mitrachc, Lucescu ; ROȘI 1

— Ce proiecte ai pentru 
noul an 1

— Să devin titular la Di
namo. Ce alt vis ar putea 
avea un tînăr fotbalist de
bit să joace intr-o echipă 
fruntașă, alături de jucători 
pe care el însuși continuă 
să-i privească ca pe niște 
idoli ? Dumitrache... Lucescu... 
Radu Nunweiller... Dinu... 
Pîrcălab...

— Care crezi că este prin
cipala d-tale calitate ?

— Deocamdată, viteza. Nu 
știu care din aripile noastre 
m-ar putea întrece la acest 
capitol.

— In cit timp faci „suta" ?
— In 11,3—11,4 secunde.
— Cu puțin antrenament, 

ai putea deveni un bun „su- 
tist“ 1

— Am și fost. începuturile 
mele la Dinamo nu sînt le
gate de fotbal, ci de atle
tism, unde am înregistrat și 
un promițător 1,95 m la să
ritura în înălțime. In căuta
re de sportivi care nu și-au 
găsit adevărata vocație, prac- 
ticînd alte sporturi 3ecît fot
balul, Traian Ionescu... a pus 
ochii pe mine. Și, cum are 
darul convingerii ca nimeni 
altul, iată-mă trădind atle
tismul și făcînd acum jură
minte de credință fotbalului

— Pe care le vei ține, spe
răm...

— Vă asigur! Un an am 
„trăit" pe calitățile mele a- 
tletice : viteza și detenta. A- 
cestea nu sînt însă suficiente, 
dacă vrei să joci la Dinamo, 
pe postul pe care l-a deți
nut ani de zile Cornel Popa, 
unul dintre cei mai buni 
fundași ai fotbalului nostru. 
N-aș vrea să vă dezmint nici 
pe d,v., cronicarii sportivi, 
care mi-ați încurajat începu
turile.

— Cu alte cuvinte ?
— Voi munci pentru a 

transforma speranța in cer
titudine...

Jack BERARIU 

Răducanu — Oancea, Lupes- 
cu, Boloni, Mocanu, Glierghe- 
li, R. Nunweiller, Deacu, Do- 
nose, Domide, Dănilă.

Față de lotul care s-a an
trenat dimineața, lipsește Dan 
Coe (învoit, suferind de amig • 
dalită subacută), a apărut în 
schimb Dumitru, venit de la 
un examen susținut înainte 
de amiază.

Deși se joacă pe un teren 
acoperit de zăpadă, meciul 
este vioi. Toți băieții mani
festă poftă de joc, se mișcă 
cu ușurință, spre satisfacția 
colectivului de tehnicieni. Tî- 
năra pereche de mijlocași 
Dumitru-Both, folosită la „în-

DIVIZIONARELE A LA STARTUL NOULUI SEZON
RAPIDUL AR VREA SĂ 
EFECTUEZE UN TURNEU 

ÎN STRĂINĂTATE
Ieri, rapidiștii s-au prezen

tat la club pentru un prim 
contact. Azi și mîine ei se 
vor supune unui control me
dical. Pînă la 12 ianuarie, 
pregătirile lor se vor desfă
șura la București. Apoi, timp 
de două săptămîni, întregul 
lot se va deplasa la Predeal, 
unde vor continua antrena
mentele. în luna februarie, 
Rapid are o invitație pentru 
un turneu în Liban. Siria și 
Kuweit. în cazul cînd acest 
turneu nu se va realiza. Ra
pidul va susține o suită de 
jocuri amicale în tară. în 
privința lotului, în afară de 
Both, nimic nou.
A.S. ARMATA TG. MUREȘ 
VREA SĂ EVITE... ULTIME

LE DOUĂ LOCURI
Ieri, fotbaliștii de la A. S. 

Armata Tg. Mtu-eș s-au pre
zentat la club pentru relua
rea pregătirilor în vederea 
returului. După obișnuitul 
control medical, ei vor înce
pe antrenamentele chiar de azi. 
Antrenorul Petre Steinbach 
a fixat o primă etapă, ce se 
va desfășura în localitate,, 

pînă la 31 ianuarie, în care 
se va pune accentul pe pre
gătirea fizică generală. Va 
urma apoi perioada meciu
rilor de verificare, care se 
va termina la 8 martie, o 
dată cu desfășurarea primei 
etape a returului.

în lot au fost promovați 
cinci jucători din echipa de 
juniori. Fotbaliștii din Tg. 
Mureș sînt hotărîți să facă 
totul pentru a ieși din pasa 
neagră în care s-a aflat e- 
chipa în toamnă și să reu
șească, la sfîrșitul campio
natului, evitarea ultimelor 
două locuri, care, de fapt, 
înseamnă... divizia B.
U.T.A. VA SUSȚINE NOUĂ 
MECIURI ÎN 30 DE ZILE !

Textiliștii doresc ca în pri
măvară să risipească amără
ciunea din sufletul numero
șilor lor suporteri. Pentru 
aceasta ei au și început, de 
ieri, pregătirile, care se vor 
desfășura numai la Arad. în 
luna ianuarie accentul se va 
pune la început pe pregă
tirea fizică generală, apoi, 
treptat si pe cea specifică, 
începînd de la 5 februarie, 
U.T.A. va susține partide de 
pregătire din trei în trei zi
le. după următorul program, 
care a și fost definitivat: 5 
februarie — cu o echipă din 
campionatul județean; 9 fe
bruarie : cu Olimpia Oradea, 
la Oradea ; 12 februarie : cu 
o echipă din campionatul ju
dețean ; 15 februarie : cu Ri- 
pensia, la Timișoara ; 19 fe
bruarie : cu Orișul, la Ora
dea : 22 februarie : cu Olim
pia Oradea, la Arad ; 25 fe
bruarie : cu .echipa de tine
ret : 1 martie : cu Vagonul 
și 5 martie: cu Petrolul, la 
Ploiești. După cum se poate 
vedea, este vorba de un ade
vărat tur de forță I

In ceea ce privește lotul, 
Regep și-a manifestat dorin
ța de a primi dezlegare, iar 
secția de fotbal a fost de a- 
cord. In prezent se duc tra
tative cu Vagonul pentru ob
ținerea jucătorului Boroș și 
se pare că problema se va 
rezolva favorabil pentru e- 
chipa campioană. De aseme
nea. antrenorul Dumitrescu 
(care a revenit la cîrma e- 
chipei) intenționează să com
pleteze actualul lot, destul 
de restrîns, cu cîtiva jucă
tori din echipa de tineret.

RIGUROS CONTROL 
MEDICAL 

AL JUCĂTORILOR 
DE LA PETROLUL

Pupă scurta și binemeritata va- 
canță de Iarnă, jucătorii Petro
lului s-au prezentat luni diminea- 

tîia“, acționează cu o dezin
voltură de titulari, impulsio- 
nînd și tandemul de vis-â- 
vis, Ghergheli — Radu Nun
weiller. Nu se marchează 
nici un gol, dar jocul e deo
sebit de antrenant. La sfîrșit, 
facem o singură socoteală : 
avem patru mijlocași și cu 
Diau... cinci. Ceea ce este 
bine !

★
Și astfel, tricolorii încheie 

o zi de antrenament; o zi 
plină, de acumulări, ca și ce
lelalte ce vor urma și care 
vor înlesni în Mexic saltul 
calitativ.

Sperăm...

Se pare că Lied Nunweiller, reîntors din Turcia in preajma
Anului Nou, va opta, din nou, pentru prima sa dragoste ; 

Dinamo București
Foto t V. BAGEAC

ța la club. Au lipsit cloar, acei 
care se află Ln pregătire la loturi: 
Mocanu (lotul A), Bădln, Crînga- 
șu, Moraru și Grozea (lotul olim
pic). Pînă în ziua de 11 ianuarie 
jucătorii s-au supus unui riguros 
control medical și, concomitent, 
vor participa la unele exerciții 
pentru adaptarea la efort, apoi 
între 12 și 25 ianuarie lotul se va 
deplasa în stațiunea Sinaia, in- 
trînd în tabără de pregătire. Spre 
sfîrșitul lunii, echipa se va an
trena la Ploiești. După întoarcerea 
Ia club a jucătorilor din loturile 
naționale, se va ține analiza des
fășurării turului. Conducerea sec
ției (președinte IVI. Ungureanu) a 
luat din timp toate măsurile, in
clusiv cele de ordin administrativ, 
ca pregătirile în timpul iernii să 
se desfășoare, în cele mai bune 
condiții. Deocamdată, pentru re
turul campionatului, nu vor fi 
legitimați noi jucători. Antrenorii 
continuă să fie C. Cernăianu 
(principal) și N. Marinescu (se
cund) la echipa divizionară A și 
A. Maroși la tineret.

F.C. ARGEȘ SE VA PRE- 
GĂTI LA PITEȘTI DACĂ...

Peste două zile si fotbaliș
tii de la F.C. Argeș vor în
cepe pregătirile în vederea 
noului sezon. De data aceas
ta întreaga perioadă pregă
titoare se va desfășura la 
Pitești dacă. între timp, se 
vor asigura condițiile nece
sare (terminarea sistemului 
de încălzire, finisarea terenu
lui cu zgură). Antrenorul 
Constantin Teașcă a stabilit 
patru etape distincte de pre
gătire : 8—14 ianuarie : an
trenamente pentru readap
tarea organismului la efort ; 
15—31 ianuarie : antrenamen
te pentru formarea profilului 
de efort: luna februarie : 
turneu de pregătire în Israel 
sau Turcia : 1—7 martie : 
readaptarea la clima tării 
noastre și pregătiri speciale 
în vederea reluării campio
natului.

Referitor la lotul pe care 
antrenorul Teașcă îl va avea 
La dispoziție în retur, am a-

TURNEUL DINAMOVISTILOR
J

BĂCĂUANI iN LIBAN
Patru jocuri 

victorii în
Aseară, cursa TAROM-ului 

care a sosit în București de 
la Beiruth a avut printre pa
sageri și pe fotbaliștii de la 
Dinamo Bacău.

După cum am mai anunțat, 
echipa băcăuană a întreprins 
un scurt turneu de pregătire 
in Liban în vederea susține
rii meciului-retur cu for
mația scoțiană Kilmarnock, 
din cadrul „Cupei europene 
a tîrgurilor". In decursul a 
7 zile, băcăuanii au disputat
4 partide, înregistrînd tot a- 
tîtea victorii.

Primul meci a avut loc 
marți, 30 decembrie 1969, la 
Beiruth, Dinamo întîlnind e- 
chipa locală Racing-Club. Jo
cul s-a terminat cu rezultatul 
de 2—0 (2—0) în favoarea 
dinainoviștilor, în urma golu
rilor înscrise de Pană și 
Dembrovsehi.

Următoarea partidă s-a 
disputat tot Ia Beiruth, ca de 
altfel și celelalte meciuri, pe 
stadionul Municipal. întilni- 
rea a avut loc în prima zi a 
noului an. băcăuanii evoluînd 
de astă dată în compania 
fotbaliștilor de Ia Nișmi. In 
acest joc, înaintarea a marcat
5 goluri, stabilind scorul fi
nal la 5—1 (2—1). Autori : 
Neumaier 3, Băluță și Pană.

A doua zi, un nou meci ; 
dinainoviștilor le-a fost opusă 

flat că se duc tratative pen
tru legitimarea a trei jucă
tori din divizia B, dar »e 
întîmpină greutăți în obți
nerea dezlegărilor.

JIUL VA ÎNCEPE ABIA 
LUNI ANTRENAMENTELE

Minerii vor începe pregă
tirile în ziua de 12 ianuarie 
cu un sever control medical, 
care va dura nu mai puțin 
de 3 zile ! In continuare, 
pregătirile se vor desfășura 
în Valea Jiului pînă la I fe
bruarie, cînd întregul lot se 
va deplasa pentru două săp- 
tămini la Herculane. A doua 
parte a lunii februarie a fost 
rezervată pentru un turneu 
de cîteva jocuri în Iugosla
via sau, în caz că acest lu
cru nu se va realiza, vor fi 
angajate mai multe partide 
de verificare cu echipe din 
tară. Antrenorul Titus Ozon 
intenționează să promoveze 
în lot o serie de jucători pro- 
veniți de la echipe de cate
gorii inferioare, dar asupra 
numelor acestora se păstrea
ză, deocamdată, discreție.

ANTRENORII CRAIOVENI 
VOR LANSA NOI NUME

Zilele acestea, antrenorul 
Ștefan Coidum a definitivat 
planul de pregătire a echipei 
sale, care a fost defalcat în 
trei etape. Prima perioadă 
între 10 și 14 ianuarie, se va 
desfășura la Craiova și va 
continua pină la 30 ianua
rie la Sinaia, căutîndu-se în 
special asigurarea unei bu
ne pregătiri fizice generale. 
Cea de a doua etapă (1—20 
februarie) coincide cu sesiu
nea de examene și se va des
fășura în localitate, urmărin- 
du-se menținerea acumulă
rilor din perioada preceden
tă. în sfîrșit, ultima etapă a 
pregătirilor (20 februarie — 
8 martie) se va desfășura tot 
la Craiova, cînd se va ur
mări intrarea in formă spor
tivă si definitivarea forma
ției. în această perioadă, U- 
niversitatea Craiova va sus
ține mai multe partide de 
pregătire cu Ripensia Timi
șoara, Electrppulere, Politeh- 

și tot atîtea 
șapte zile
o echipă cu mulți simpati- 
zanți în Liban : Homenmen. 
In prima parte, elevii lai V. 
Neagu au desfășurat un joc 
bun, înscriind patru goluri. 
După pauză, insă, ei n-au 
mai insistat în atac, mareînd 
doar un singur punct și în 
același timp primind unul. 
Deci, din nou rezultatul de 
5—1 (4—0). Realizatorii go
lurilor : Hrițcu 2, Pană, D. 
Ene și Rugiubei.

Dinamo Bacău a susținut 
duminică ultimul meci din 
cadrul turneului jucind cu 
formația Nișmi Safa. La flu
ierul final al arbitrului, ta
bela de marcaj a arătat sco
rul de 3—0 (1—0) in favoa
rea dinainoviștilor, prin go
lurile inscrise de Dembrov
sehi, Pană și Duțan.

Solicitîndu-i părerea despre 
acest turneu, antrenorul V. 
Neagu ne-a declarat că „a 
folosit roarte mult echipei 
pentru menținerea jucătorilor 
intr-o activitate apropiată 
perioadei competiționale. Sus
ținerea meciurilor la scurte 
intervale mi-a dat posibili
tatea să rulez pe toți jucă
torii și. in același timp, să 
elimin unele carențe din jo
cul echipei".

nica Galati. Jiul Petroșani 
etc.

Consecvenți politicii de 
promovare a talentelor cres
cute în propria pepinieră, 
cuplul Coidum—Frînculescu 

va lansa și in acest retur ci
teva nume, care, după cum 
ni se spune, vor reuși să se 
impună pe prima scenă fot
balistică a țării.

LA TELEFON : V. VLAD.
ANTRENORUL CRISULUI 

ORADEA
Un microinterviu telefonic 

cu Vasile Vlad, antrenorul e- 
chipei Crisul Oradea :

— Ce-au făcut băieții după 
întreruperea campionatului 
și pină acum ?

— Pot să afirm, spunea 
interlocutorul nostru, că toți 
jucătorii au petrecut cu fo
los zilele ce au urmat după 
încheierea turului campiona
tului. Pînă la 18 decembrie, 
de exemplu, cu toții au ur
mat diferite tratamente la 
Băile 1 Mai, după care au 
luat o scurtă vacantă, care a 
expirat luni, 5 ianuarie. In 
ultimele zile ale anului tre
cut si în primele zile ale lui 
’70, unii dintre elevii mei au 
fost în excursii în străinătate 
împreună cu familiile lor, ca 
de pildă Tomeș, Naghi, Su- 
ciu, Catena I care au vizitat 
Polonia. Cehoslovacia si Un
garia, iar alții. cum sînt 
Baumgartner, Dărăban, Bul- 
chi, au fost pe la rudele lor, 
prin comunele din apropie
rea Oradei.

— Cu ce incepeți pregă
tirile ?

— Firește, cu obișnuitul 
control medical, apoi, în ziua 
de 6 ianuarie vom ieși pe 
teren pentru aclimatizarea 
cu temperatura scăzută și 
adaptarea la efort. Vom 
practica pentru început aler
gări ușoare în zăpadă, exer
ciții de gimnastică etc. Pre
gătirea va fi continuată în 
stațiunea Ținea, unde vom 
sta 12 zile și vom efectua 
zilnic cîte două antrenamen
te pentru dezvoltarea fizică 
generală.

— Pe cînd primele jocuri 
de verificare ?

— Primul adversar al e- 
chipei Crișul pe 1970 va fi, 
ca si în anii trecuti. forma
ția Olimpia din divizia B, 
cu care jucăm la 8 februa
rie. Apoi la 11 februarie ne 
vom deplasa pentru cîteva 
zile la Timișoara, unde vom 
avea ca partenere de antre
nament echipele C.F.R., Mi
nerul Anina și C.S.M. Reșița, 
toate din campionatul se
cund.

— Pe cine veți promova 
în echipă în retur ?

— Sigur îi vom avea în 
prima formație pe Catona 
II și Birta, ambii crescuți la 
centrul nostru de juniori, 
componenti ai formației de 
tineret-rezervă. Acestora li 
se adaugă si acei care în 
tur au jucat un meci sau 
două, cum sînt Bolocan 
(portar), Ceaușu si Bule.

VIZA ANUALA
A LEGITIMAȚIILOR 

JUCĂTORILOR DE FOTBAL
Federația română de fot

bal a stabilit ca in perioada 
15 ianuarie—20 februarie 
1970 toate cluburile si asocia
țiile sportive, care au echipe 
in campionatele divizionare 
A, B și C, precum și în cam
pionatul republican de juni
ori, să se prezinte pentru vi
za anuală necesară pe legi
timațiile jucătorilor. Vizele 
se vor face Ia sediul F.R.F., 
din str. V. Conta nr. 16.
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• Impresii și mici destăinuiri ale antrenorului M. Zografi

chipa de juniori a Ro
mâniei a participat pen
tru prima dată în acest 

an la campionatul european 
de hochei, în grupa B.

Anticipată inițial ca o pre
zență simbolică, în care sin
gura pretenție formulată de 
federație era ca formația să 
nu fie ultima, evoluția tineri
lor noștri jucători a fost, în 
cele din urmă, peste așteptări, 
mai ales dacă ținem seama de 
condițiile precare pe care le-au 
avut în timpul pregătirii și, 
în general, de preocuparea mi
nimă de care beneficiază ju
niorii hocheiului din partea 
cluburilor sportive.

Discutăm la înapoiere cu an
trenorul Nicolae ZOGRAFI, o- 

’mul care și-a asumat misiunea 
ingrată și niciodată răsplătită 
de a supraveghea destinele 
mlădițelor crosei, îl vedem 
paradoxal .— încrezător în 
itor, plin de speranțe, plin 
optimism.

— Am trecut Ia un pas 
lingă un mare succes, care 
fi rămas memorabil în istoria 
hocheiului nostru, spune Zo
grafi. Juniorii români puteau 
cîștiga acest turneu secund al 
campionatului european. Și 
iată pe ce îmi axez afirmația:

în drum spre Austria am 
întîlnit în două jocuri de ve
rificare formația Iugoslaviei, 
pe patinoarul artificial din 
Celin (lingă Ljubljana). Două 
victorii 
deschis 
petitul

Deși 
ne-a fost favorabilă 
cat într-o grupă de . 
chipe și cele mai bune), for
mația română a abordat cu 
curaj și hotărîre competiția, 
terminînd neînvinsă seria pre
liminară.

VOI RECAPITULA REZUL
TATELE : 3—0 cu Ungaria (au 
marcat Bandaș, Ioniță și Axin
te), 1—1 cu Austria (Costea), 
1—1 cu Norvegia (Axinte), care 
ne-au adus pe locul II, la e- 
galitate de puncte cu Norve
gia, dar avînd un gol mai pu
țin marcat. Dacă ținem sea
ma de faptul că în repriza a 
IlI-a a meciului cu Austria 
am jucat aproape tot timpul 
în 4 și 3 oameni din cauza 
unui arbitraj părtinitor, iar în 
jocul cu Norvegia adversarii 
noștri au apărat cu disperare 
rezultatul de egalitate 
avînd nu mai puțin 
bare), vom vedea cit 
dreaptă a fost Fortuna 
mația noastră.

în grupa cealaltă s-a 
dus o mare surpriză

Poloniei, mare favorită (20—0 
cu Iugoslavia !), a pierdut jo
cul decisiv cu Italia (5—7) la 
care jucătorii se prezentaseră 
după un... Revelion foarte pre
lungit.

acum, închipuiți-vă 
soartei : Italia pierde 
pentru locul I

Și 
ironia 
finala _
8—0 in fața Norvegiei 
care suferise crunt in 
noastră), iar Polonia 
vinge România cu 7—1 
pă ce noi condusesem a-

cu 
(cea 
fata 
in- 
du-

(13—1 și 6—4). care 
tinerilor hocheiști 

pentru altele.
tragerea la sorti 

(am 
patru

IONIȚĂ
proape două reprize
1—0, iar în cea de a treia 
i-am pierdut pe Ioniță (e- 
puizat de efort) și Turea
nu (patină ruptă), atu- 
urile de bază ale formației 
României.

— De acord cu dv, tovară
șe Zografi, dar toate acestea 
rămîn de domeniul amintiri
lor. în statistici echipa noas
tră va figura ca ocupanta lo
cului IV. Restul lucrurilor sînt 
amuzante pentru un volum 
de culise ale sportului, ale 
performanței, ale rezultatului. 
Vă rugăm să ne spuneți care 
a fost valoarea REALĂ a com
petiției 1

— După părerea mea, bună. 
S-au prezentat formații, în ge
neral, omogene, riguros 
gătite, jucători cu 
tebnice deosebite și 
tă erudiție tactică, 
echipele — 
Austriei 
vîrstnici 
de regulament (tineri născuți 
în anul 1951 n.r.). Dar, repet, 
mi s-au părut. S-a distins ca 
valoare formația Poloniei, ma
tură, incisivă, eficace. Nu 
joacă rău norvegienii, italie
nii, austriecii, care, spre de
osebire de noi, beneficiază de 
foarte mulți metri patrați de 
gheață artificială. Spre pildă, 
la Kapfenberg (unde am ju
cat), Bruck, Leoben, mici lo
calități de munte, există pati
noare excelente, intens popu
late de copii și juniori. în a- 
cest timp, lotul nostru repre
zentativ de seniori se pregă
tește in străinătate pentru un 
campionat mondial pe 
va găzdui România !

— Lucrurile acestea 
nosc Și există speranțe că vor 
fi, treptat, remediate.. Spu- 
neți-ne cum vedeți viitorul e- 
chipei pe care o pregătiți ?

— Avem cîțiva juniori de
osebit de talentați. Să men
ționez aici faptul că Ioniță a 
primit Cupa pentru cel mal 
bun fundaș al campionatului. 
S-au distins, de asemenea, 
Tureanu, Axinte, Bandaș, Her
ghelegiu, Mireioiu, Chemeneș. 
In general, echipa a dat do
vadă de o mare voință și pu
tere de luptă, calități esenți
ale in hochei. Cred că va tre
bui să depunem mult mai mul
te eforturi în pregătirea juni
orilor. Această competiție la 
care am participat este foarte 
stimulativă. Dar, să nu uităm 
că aproape jumătate din com- 
ponenții Iotului de acum își 
termină stagiul de juniorat și 
noi nu vom admite pentru ni
mic în lume 
stele și cit 
Ne-am fura 
Secretul este

Poloniei, 
mi s-au 
decit

pre- 
aptitudini 
o eviden- 
Cîțiva în 
Norvegiei, 

părut mai 
limita admisă

care-1

se cu-

să trișăm cu vir
anii de naștere, 
singuri căciula, 

să pregătim alțl 
copil, al ți juniori, 
vea mulțl hocheiști 
mare valoare. Este 
nobilă pentru care 
fort nu ml se pare a fi prea 
mare.

spre a a- 
maturi de 
o misiune 

nici un e-

—V

PE PISTELE
ALPINDE SCHI

FATALITY?"

McCoy a
1842, 

dece- 
prin

In urma acestor rezultate, Eî 
CLASAMENTUL INDIVIDUAL AL 
„CUPEI MONDIALE” CONDUCE 
GUSTĂvd THOENI CU 70 p, ur
mat da Patrick Russel — 65 p Șl 
Jean-Noei Augert — 56 P.

• Michtto Jacot și-a dominat 
adversarele la Oberstaufen

OBBBaTAUFEN, | (Agerpres). 
— Concursul internațional femi
nin de schi de la Oberstaufen 
[3J. a Germaniei) a continuat cu 
desfășurarea probei de slalom 
uriaș. Victoria a revenit «chioa
rei Mlch^Io Jacot (Franța), cro
nometrată ta 1:38,86. S-au clasat 
pe locurile următoare Franțolse 
MaochI (Franța) — 1:39,05 și Bar- 
ban Cochran (SUA) — 1:40.18.

DENUMIRII

EFERVESCENTA

• Italianul Thoeni — lidar 
în „Cupa Mondială"

Proba masculină de slalom spe- 
cial din cadrul concursului inter
național de schi de la Hiudelang 
(Bavaria) a fost cîștig atâ de spor
tivul Italian Gustavo Thoenl, care 
a realizat în cele două manșe 
timpul total de 97,88. Pe locu
rile următoare s-au clasat Patrick 
Russel (Franța) — 98,74, Jean- 
Noel Augert (Franța) — 99.19,
Henri DuvUlard (Franța) — 99.36, 
Billy Kid (SU*A) — 101,12 etc. 
Austriacul Karl Schranz s-a cla
sat pe locul 7, compatriotul său 
Heiiii Messner a ocupat Jocul 9» 
iar americanul Bob Cochran s-a 
situat pe locul 10.

La startul acestei curse s-au a- 
liniat 106 concurențl din 17 țări.

• Tragedia de la Barcelona • Nigerianul Dandu — 
victima lăcomiei altora • Septembrie 1842 — decern' 

brie 1969 : istoria deceselor în ring.

IATĂ elocventa justificare
„1CARI AI ZĂPEZII" cu care sînt deseori desemnați săritorii 
cu schiurile. Iar decorul poate unic al Innsbruck-ului (Eergi- 
sel) nu face decit să pună in valoare splendida săritură imor
talizată pe peliculă cu ocazia celei de a treia manșe a „Tur

neului celor patru trambuline
trei 
ne- 
for-

pro- 
echipa

(Ioniță 
de 
de 
cu

Valerio CHIOSE

ATLETISM

IN PUNA IARNA
• CARLOS IN FORMA

CAMPIONATE

ei? tige 
dasa- 
Evar-

de- 
an-

de 1—0 pe Pierikos. Alte rezultate: 
Olymplakos Cipru — Egaleo 0—3; 
Panlonlos — Prudei'jtlkl 0—0; AEK 
— Kavala 1—0; Paok — Ethnlkos 
1—1; Arts — Heraklls 2—0.

LONDRA, 5 (Agerpres).
mare surpriză a fost Înregistrată 
In „32-lmile“ Cuped Angliei. Echipa 
Sheffield United, care activează 
In liga a doua, a reușit să 
cu 2—1 jocul cu fruntașa 
meniului primei categorii, 
ton.

RIO DE JANEIRO, S (Ager- 
preș). — Pel6 nu va părăsi 
fotbalul după ce își va Încheia 
activitatea competițională. Ce
lebrul jucător brazilian s-a 
înscris la un Institut de Edu
cație Fizică, urmînd ca după 
terminarea cursurilor să 
vină director tehnic sau 
trenor.

Uruguay, Peru, R.F. a Germaniei, 
Italia, Belgia, Suedia, Cehoslova
cia, România, Bulgaria, URSS, 
Israel, Maroc și Mexic.

• Pele va deveni antre
nor

• Crește „febra mexica 
na

CIUDAD DE MEXICO, 5 (Ager- 
pres). — Toate biletele de intrare 
la semifinalele și finala turneu
lui campionatului mondial de 
fotbal au fost practic epuizate — 
a anunțat lntr-o conferință de 
presă Ramon Alatorre, secretarul 
comitetului de organizare. Tot cu 
acest prilej s-a comunicat că au 
fost arborate cele 16 steaguri ale 
țărilor participante la ultimul act 
al acestei competiții. Steagurile 
flutură Ia balcoanele hotelului in 
care la 10 ianuarie se va efectua 
tragerea la sorți pentru alcătui
rea celor 4 grupe. Cupa „Jules 
Rimet” va sosi la Ciudad de Me
xico la 8 ianuarie, urmind să fie 
predată Intr-un cadru festiv de
legatului mexican. In sfîrșit, Ra
mon Alatorre a anunțat pe zia
riști că s-a Instituit un control 
anti-doping. In legătură cu aceas
tă problemă atît de importantă, 
forurile medicale de specialitate 
vor ține o ședință la 9 ianuarie 
cu delegații celor 16 țări partici
pante la turneu : Anglia, campi
oană mondială. Brazilia, Salvador,

ASEARA A PLECAT spre 
Ciudad de Mexico, pe ca
lea aerului, „Cupa Jules 
Rimet", care va fi prezen
tată cu prilejul tragerii la 
sorți a grupelor turneului 
final al C.M. de fotbal 
1970. Trofeul, care de data 
aceasta este asigurat pen
tru suma de 5 000 de lire 
sterline, va rămîne sub di
recta responsabilitate a fe
derației mexicane de spe
cialitate pînă la înmînarea 
ei, la finele campionatului 
lumii,

ITALIA. Rezultate : Bologna — 
Roma 1—1 (au înscris : Savoldl 
pentru Bologna șl Rovers! — 
autogol pentru Roma); Cagliari 
— Torino 2—0 (Gori și Riva); Fio
rentina — Palermo 3—1 (Maraschl, 
Amarildo șl De Sisti, respectiv 
Bercellino II); Inter — Sampdoria 
3—2 . (Facchetti — 2 și Bertini, 
respectiv Corni și Negrlsolo); Ju
ventus — Bari 1—0 (Leonard!) ; 
Lanerossi Vicenza — Milan 1—0 
(Facchin); Lazio — Brescia 1—0 
(chinaglla); Napoli — Verona 
2—1 (Hamrin șl Improta, respectiv 
Bui). In clasament : Cagliari 22 P, 
Juventus, Inter și Fiorentina 19 
p, Milan și Lanerossi 17 p. In cla
samentul golgeterilor conduce Vi
tali (Lanerossi) cu 10 goluri, ur
mat de Chiarugl (Fiorentina) — 9, 
Riva (Cagliari) — 8. Altafini 
poli) și Bertini (Inter) — 6, 
raschi (Fiorentina), Chinaglla 
zio) și Bui (Verona) — 5.

în seara Anului Nou, într-o 
modestă căsuță din Barcelona, 
un tinăr de 28 de ani, Carlos 
San-Jose II, plîngea și se văi- 
ta ca un copil. Printre sus
pine, izbucnea, din cînd în 
cînd, văicăreala : „Nici dușma
nii mei să nu pățească așa 
ceva..." Și totuși, durerea lui 
era provocată de un motiv 
(aparent) de bucurie : cîștigase 
un meci, ceea ce pentru un 
profesionist al ringului repre
zintă întotdeauna ceva. Dar, 
cu ce preț ? Adversarul său, 
nigerianul Bernard Dandu, a- 
flat spre sfîrșitul carierei, pus 
k.o. în rundul 8, nu se mal 
ridicase de la podea. Inter
nat la spital, operat fără suc
ces, Dandu a intrat în comă 
și,. în mai puțin de 24 de ore, 
a murit, lăsînd pe drumuri o 
soție, un copil și doi părinți 
bătrîni...

Iată faptele care, l-au în
tristat pe nefericitul învingă
tor, altminteri pugilist de mo
destă valoare dar posesor 
(măcar) al unu „pumn" dina- 
mitant, fapte care au aruncat 
din nou într-o lumină urîtă 
boxul profesionist. Dar de ce 
să fi devenit oare îndoliat 
încă din prima zi a celui de 
al optulea deceniu ringul pro
fesionist î ~ 

spus unii 
întotdeauna cînd se întîmplă 
așa ceva. Așa să fie oare 7 
Nu, desigur că nu I

Ancheta a relevat din pri
mul moment lucruri foarte 
grave. Vinovat este și arbitrul, 
care nu a oprit la timp lupta. 
Dar cei mai vinovați sînt par- 
ticipanții din umbră: mana
gerii și organizatorii. Ei i-au 
permis lui Dandu urcarea în 
ring fără avizul medical de 
rigoare și, mai mult încă, în 
pofida faptului că nigerianul 
mai fusese învins prin k.o. cu 
două săptămini înainte! Evi
dent, conform regulamentului 
și avîndu-se la dispoziție e- 
lectroencefalograma, meciul nu 
trebuia admis, dar lipsa de 
scrupule a dus la deznodă- 
mîntul tragic sus-amintit.

Trista istorie a deceselor în 
ringurile profesioniste consem
nează multe cazuri de eluda
re a ' ‘ ’____ '__
guli, permițîndu-se accesul în 
ring și disputarea meciurilor. 
Dar dacă pe vremuri (de e- 
xemplu, la primul caz înre-

„Fatalitate"... au 
manageri, ca mai

gistrat, în 13 septembrie 
cînd „ușorul" .
dat în urma înfrîngerii . 
k.o. suferite în fața lui Chick 
Lilly) controlul medical era 
un simplu deziderat (ca să nu 
mal vorbim de mijloacele de 
investigație de care se dis
punea), în zilele noastre ase
menea „accidente" ne apar ca 
autentice crime. Și totuși, din 
anul 1947 pînă astăzi s-au în
registrat mai mult de 300 de 
morți între corzile careului 
magic...

In goana după cîștig, exploa- 
tînd sîngeros tinerele talente 
sau glorii în decădere, mana
gerii nu țin seama de nimic și 
explică lapidar accidentele 
grave, prin veșnicul „fatality". 
Să fie vorba de așa ceva ? 
Faptele contrazic: celebrul 
Ray „Sugar" Robinson l-a ucis 
în 1947 pe Jimmy Doyle pen
tru că arbitrul nu a pus ca
păt unei lupte evident ine
gale ; Kid Parett a sucombat 
în aceleași condiții, în fața lui 
Emile Griffith, iar cu un an 
mai tîrziu Davey Moore a 
murit și el pentru că, deși 
starea de „groggy" era perfect 
vizibilă, oamenii din colț nu 
au aruncat la timp prosopul. 
In 1968, vest-germanul Jupp 
Elze, martelat pur și simplu 
de Carlos Duran, a plătit cu 
viața faptul că s-a dopat în 
cabină (nici pînă azi nu s-a 
făcut lumină în acest caz: 
totul s-a mușamalizat).

Aceste exemple, alături de 
celelalte, au, de fapt, aceeași 
cauză : goana după cîștig. U- 
neori, sumele imense investi
te in pariuri determină truca
rea meciurilor; alteori, do
rința de a-și impune elevii 
prematur îi împinge pe ma
nageri să contracteze meciuri 
cu adversari mult superiori. 
Iar deasupra celor mai multe 
asemenea manevre veghează, 
din culise, sumbră șl necru
țătoare, Maffia ringului. Și 
chiar dacă tragedia recent con
sumată pe ringul din Barce
lona nu are o asemenea „re
gie”, ea nu face decit să re- 
dovedească existența unor in
divizi certați cu morala, pen
tru care moartea deseori ne
vinovatului pion de pe eșichie
rul afacerilor nu prezintă nici 
un fel de importanță...

Europenele de bob s-au soldat și cu accidente. Iată-l 
imagine, pe pilotul britanic William Walker, accidentat, in 

timp ce este ridicat spre a i se acorda primul ajutor

ECHIPAJUL ITALIA I

SAN FRANCISCO, 5 (Agerpres). 
— Sprinterul american de culoare 
John Carlos a ctștlgat două prooe 
in cadrul concursului desfășurat 
pe teren acoperit la San Francis
co. El a realizat în proba de 300 
yarzi timpul de 31,5, iar pe W 
yarzi a fost cronometrat In 6,0. 
Proba de 1 000 yarzi a revenit 
americanului Mark Wlnzenreld în 
2:08,1. Cehoslovacul Plachy s-a 
clasat pe locul doi cu 2:08,5.

Recordmanul mondial in proba 
de decatlon. Bill Toomey, eare-șl 
continuă eu succes activitatea 
sportivă, s-a clasat pe primul loc 
in cadrul unui pentatlon disputat 
pe teren acoperit, după regu
lamentul asociației americano de 
specialitate.

• Surpriză în Cupa An 
gliei

(Urmare din pag. 1)

Intr-un interviu aoordat zi
arului „La Gazzetta dello 
Sport", Eugenio Monti afirma 
că ESTE IMPOSIBIL, ÎN MOD 
NORMAL, SĂ TE PREZINȚI 
LA UN CAMPIONAT OFICIAL 
CU MAI PUTIN DE ZECE 
COBORÎRI DE ANTRENA
MENT. Noi sperăm însă ca, 
în continuare, la campionatul 
european de bob 4 persoane, 
ale cărui antrenamente încep 
luni seara, Panțuru să obțină re
zultate pe măsura valorii lui 
și a aprecierii de care se 
bucură la Cortina d'Ampezzo.

în general, organizarea cam
pionatului european a fost 
bună, cu toate defecțiunile 
pîrtiei care, din motive obiec-

tive, nu a corespuns integral, 
în încheiere, voi menționa ac
cidentul grav suferit de echi
pajul englez Walker—Powdrill 
care, în penultima 
a ieșit din virajul 
făcînd un salt in aer 
30 m.

Rezultate s 1. Italia 
pari—Armano) 5:23,12 
1:23,16), 2. R.F.G. I 
Bader) 5:23,15 (1:23,23—1:22,31), 
3. R.F.G. II (Zimmerer—Utz- 
schneider) 5:25,07 (1:22,05—
1:22,02), 4. Spania I (Baturone— 
Rosal) 5:27,19 (1:23,32—1:22,17),
5. Austria II (Delle Karth— 
Gratl) 5: 27,29 (1:22,10—1:23,50),
6. România I (Panțuru—Foc-
șeneanu) 5:29,08 (1:22,88—
1:22,48),... 11. România II (Pa- 
naitescu-Pascu) 5:35,21 (1:23,22- 
1:24,98).

• MARTINEZ CONFIRMA

coborîre, 
Cristalo, 
de peste

I (Găs
ii :20,96— 
(Flotil

SAO PAULO, 5 (Agerpres). — 
Cu prilejul concursului Internațio
nal atletic desfășurat la Sao Pau
lo, proba de 10 000 m a revenit 
mexicanului Juan Martinez In 
30:04.6. Martinez clștigase în sea
ra de 31 decembrie tradiționalul 
cros desfășurat pe străzile orașu
lui Sao Paulo. Celelalte rezultate 
Înregistrate : 1 500 m Mike Wiggs 
(Anglia) 3:56,0; 3 000 m Reilly
(SUA) 8:41,5; 5 000 m Karica (Iu
goslavia) 14:29,6. Japonezul Sawakl 
s-a clasat pe locul doi cu 14:29,8.

• BEAMON ... 7,43 M

SPANIA. — In etapa a 17-a a 
campionatului spaniol, Atletico 
Bilbao a Întrecut cu 1—0 pe Gra
nada, iar Atletico Madrid a ter
minat la egalitate 2—2 în depla
sare cu Las Palmas. Alte rezul
tate : Pontevedra — Saragossa 
0—1 ; Real Madrid — Elche 3—1 ; 
Coruna — Barcelona 0—0; Sevilla
— Valencia 4—2 ; Real Sociedad
— Palma de Mallorca 2—0. Cla
sament : 1. Atletico Bilbao — 
P; 2. Atletico Madrid — 24 p; 
Real Madrid 22 p.

Paul OCHIAL3I

celor mai elementare re-

NEW YORK, 5 (Agerpres). 
Campionul olimpic in proba

PORTUGALIA. — Rezultate în
registrate In etapa 14-a a campio
natului portughez : Varzlm — 
Guimaraes 4—1 ; Tomar — Cuf 
0—0; Benfica — Leixoes 3—0; Bar- 
redrense — Academica 4—1 ; Braga 
— Sporting 1—3; Porto — Bele- 
nenses 0—0; Setubal — Boavlsta 
2—1.

In clasament conduce Sporting 
cu 24 p, urmată de Benfica — 21 
p, Setubal șl Varzim — 18 p etc.

■ DOUA VICTORII ROMA
NEȘTI ÎN FRANȚA

_________ _ _  ,____ de 
săritură in lungime Bob Beamon 
(SUA), care deține recordul lumii 
cu 8,90 m, și-a făcut reintrarea 
cu prilejul unei reuniuni desfășu
rate pe teren acoperit la New 
York. El >-a clasat pe primul loo 
cu un rezultat modest 1 1,13 m.

Sportul și luptele intestine
(Urmare din pag. I)

proteste 
publice 
a aces- 
echipei

comitetului britanic de selec
ție să-l înlăture pe d’Oliveira 
din echipa națională. Aceste 
manevre au iscat un adevă
rat scandal diplomatic și au 
provocat vehemente

m partea opiniei 
britanice. Ca urmare 
tor proteste, turneul
britanice nu a mai avut loc. 
Așa Incit — conchidea un 
comentator — Vorster a tri
umfat la cricket pe teren 
propriu, prin neprezentarea 
adversarului, dar a pierdut 
încă o rundă în fața opiniei 
publice.

Lecția nu a fost zadarnică, 
pentru că, vrfnd să nu mai 
piardă încă o rundă externă, 
premierul sud-african Vor
ster a riscat să piardă doar 
una Internă.

Totul a fost declanșat de 
anunțul unul turneu în 
Africa de Sud al unei echipe 
de rugby neo-zeelandeze, ca
re aliniază și doi jucători de 
culoare, bineounoscuții mî- 
nuitori al balonului oval din 
tribul maori. In cadrul unui 
miting electoral, la Pretoria, 
Albert Hertzog, liderul nou
lui partid rasist sud-african, 
s-a ridicat împotriva ho- 
tărîril guvernului de a a- 
proba intrarea unei aseme
nea echipe „mixte". înfoca
tul segregationist l-a acuzat 
pe Vorster de abuz de putere 
și de politică de „trădare a 
apartheidului" I Bineînțeles 
că Vorster a protestat ener
gic împotriva unei astfel de 
acuzații nefondate, lamentîn- 
du-se că a devenit un „ne
înțeles" pentru ceilalți ra
siști, deoarece politica sa nu

vizează în nici un caz mo
dificarea „clasicelor" princi
pii rasiste, ci numai 
aspecte neesențiale.

Trăirăm s-o vedem 
asta I Sportul băgînd zâza
nie în rîndurile rasiștilor, In- 
citînd lupta pentru putere, 
întreținînd conflicte I

Hotărît lucru, autoritățile 
de La Pretoria au șanse tot 
mai mici de a-si readuce 
sportivii în familia olimpică. 
Ultima încercare de la Du
brovnik. s-a soldat lamenta
bil pentru ei. Cu efectele 
recentelor episoade din „me
ciul" Vorster—Hertzog, pro
babil că la sesiunea C.I.O. 
de la Amsterdam, sud-afri- 
canil (sau mai bine zis 
tinătorii apartheidului, 
sic sau neclasic), ca si 
frații lor rhodesieni, vor 
din nou ușile închise.

BELGIA. — Etapa a 17-a a cam
pionatului belgian s-a soldat cu 
următoarele rezultate : Beerschot 
— St. Gillolse 1—0; Ostende — Ra
cing White 4—2; F.C. Bruges — 
Schaarbeek 2—1; Waregem — St. 
Trond 3—1. Celelalte partide au 
fost aminate. In clasament con
duce Standard cu 24 p, urmată 
de La Gantolse — 22 p.

GRECIA. — După disputarea a 
14 etape, în campionatul Greciei 
continuă să conducă echipa Pa- 
nathlnaikos cu 40 p, urmată de 
Olymplakos Pireu — 36 p. In eta
pa a 14-a, Panathlnaikos a dispus 
cu 3—0 de Panahaiki, iar Olym
plakos Pireu a învins cu scorul

PARIS, 5 (Agerpres). — Proba 
de simplu bărbați din cadrul tur
neului internațional de tenis de 
la Vannes (Franța) a fost cîști- 
gată de jucătorul român Mure- 
șan, care l-a învins în finală cu 
2—6, 7—5, 6—4 pe Sântei. In semi
finale, Sântei a dispus cu 6—1, 
6—2 de' Iemettl (Franța), iar Mu- 
reșan cu 6—2, 6—1 de Chauvelon 
(Franța).

Jucătorii români au clștlgat șl 
proba de dublu, învingtnd în fi
nală cu 6—0, 8—6 cuplul francez 
Chauvelon — Hugon.

Țipatul IJl, .Jolormulia*. «U. Uruolauu tu. 23-25, BucuteșU

unele

si De-

sus- 
cla- 
con- 
găsi

HOCHEIȘTIl CEHOSLOVACI
ȘI-AU ÎNCHEIAT TUHNEUL

MONTREAL, 5 (Agerpres). 
— Echipa de hochei pe gheață 
a Cehoslovaciei și-a încheiat 
turneul în Canada judnd la 
Ottawa 
Victoria 
tilor

cu selecționata țării, 
a  ;

canadieni cu soorul de 
2—1 (0—0, 1—1, 1—0). In ca
drul acestui turneu echipa Ce
hoslovaciei a susținut cinci 
meciuri, obținînd 2 victorii, 
pierzînd două jocuri și termi- 
nînd unul la egalitate.

revenit hocheiș-

■ MARIA TAȘNADI PRIN
TRE PROTAGONISTELE 
CONCURSULUI DE PA
TINAJ VITEZA DE LA 
INZELL I

INZELL, 5 (Agerpres). — 
Patinatorul de viteză vest- 
german Erhard Keller a cîș- 
tigat primele două probe din 
cadrul concursului internațio
nal de la Inzell. El a reali
zat la 500 m timpul de 40,4, 
iar în cursa de 1 000 m a fost 
cronometrat în 1:22,8. în în
trecerea feminină, după dispu
tarea a două prohe conduce 
Ursula Burger (R.F. a Germa
niei) cu 108,700 P, URMATA 
DE MARIA TAȘNADI (RO
MANIA) cu 119,267 P. iln 
cursa de 1500 m, Biirger a 
realizat 2:48.3. Cursa de 500 m 
a fost cîștigată de Karola 
Brederlow (R.F. a Germaniei) - 
50,5, urmată de Biirger (R.F. 
a Germaniei) — 52,5 si TAȘ
NADI (ROMANIA)—52,6.

■ „MEMORIALUL 
GOGLIDZE" LA ȘAH

MOSCOVA, 5 (Agerpres). — 
în turneul internațional de șah 
„Memorialul Goglidze”, care se 
desfășoară la Tbilisi, s-au dis
putat partidele întrerupte din 
rundele anterioare. Iată cî- 
teva dintre rezultatele înre
gistrate : Spiridonov-Haag 1-0 ; 
Suetin-Fuchs 1—0 ; Spiridonov- 
Ciocâltea 1—0 ; Șamkovici- 
Holmov 1—0 ; Suetln-Gufeld 
1—0 ; Tal-Kostro remiză ; 
Haag-Hort remiză. înaintea ul
timei runde, în clasament con
duc Tal și Gurghenidze (am
bii U.R.S.S.) cu cite 10 p.

■ SUCCESE ALE JUNIO
RILOR SI JUNIOARE
LOR ÎN' TURNEUL DE 
VOLEI DE LA SOFIA

SOFIA, 5 (Agerpres). — La 
Sofia a început un turneu in
ternațional de volei la care 
participă selecționatele de ju
nioare și juniori ale Poloniei, 
României și Bulgariei. In pri
ma zi a competiției s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
masculin : ROMANIA—POLO
NIA 3—0 ; Bulgaria B —Bul
garia A 3—0 ; feminin : RO
MANIA—POLONIA 3—0 ; Bul
garia A—Bulgaria B 3—0.

TELEX • TELEX •' TELEX
Comitetul F.I.B.T. a sta

bilit, într-o reuniune ținu
tă la Cortina d’Ampezzo, ca 
întrecerile campionatului 
european de bob pentru e- 
chipaje de tineret să se 
desfășoare in stațiunea Ko
nigsee (R.F.G.), in zilele de 
14 și 15 februarie. _ .... 
anunțat participarea echi
paje din Austria, 
Spania, România, 
și, bineînțeles, 
Germaniei, __
nigsee este amenajată ar
tificial.

• La Fiissen (R.F. a Germaniei), 
echipa cehoslovacă Tesla Pardu
bice a terminat la egalitate : 5—5 
(3—2, 2—1, 0—2) cu selecționata 
olimpică de hochei pe gheață a 
gazdelor.

Și-au

Italia, 
Anglia 

din R.F. a 
Pirita din K5-

• In finala turneului de la New 
Delhi, tenismanul sovietic Me- 
trevell l-a întrecut pe indianul 
LaU eu 6—3, 6—4, 2—6, 3—6, 6—3.
• Finala probei masculine de 
simplu din turneul se tenis de 
la Perth (Australia) l-a revenit 
australianului Alan Stone, care 
I-a Întrecut cu 6—3, 6—3, 9—7 pe 
compatriotul său Philip Dent.
e La Veghel (Olanda), în cadrul 
„Ligii europene” la tenis de masă 
(grupa B), Elveția a întrecut 
Olanda cu 4—3.
• In primul turneu profesionist 
din „serialul” australian, Roche 
l-a învins cu 6—I, 6—1 pe Okker, 
iar Newcombe cu 6—2, 6—3 pe 
Pilici. In proba de dublu, Roche, 
Newcombe l-au învins pe Pilici, 
OliJjar cu 10—8, 6—4. Următoarele 
turnee vor avea loc la Hobart, 
Adelaide șl Perth.


