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Campionatele europene 
de bob în centrul atenției 

presei sportive italiene
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*© Gaspari — un pilot complet și excelent cunoscător al pîrtiei 
® Regrete pentru Panțuru • Competiția s-a desfășurat prea 
devreme • Englezii Walker și Powdrill in afara oricărui pericol 
0 Antrenamentele la bobul de 4 aminate cu o zi • Echipajul 

român pentru primele antrenamente
mină la intrarea fn
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CORTINA D’AMPEZZO, 6 
(prin telefon). Toate ziarele 
italiene, apărute în cursul zi
lelor de luni și marți, au pu
blicat, sub titluri mari, victo
ria echipajului italian Gian
carlo Gaspari—Mario Armano, 
dștigător, pentru prima dată, 
al titlului de campion al Eu
ropei la bob. Așa cumpărată 
ziarul ___
dintre sportivii Italiei și ai 
R. F. " ’ '

„Gazzettino”, „Duelul
a Germaniei, la care, 

spre regretul tuturor, nu a lu
at parte și virtuozul pilot ro
mân Ion Panțuru, a revenit 
lui Gaspari, un pilot complet, 
eu un start foarte bun și, mai 
ales, cunoscător perfect al tu
turor secretelor pîrtiei".

Condițiile foarte dificile ^ale 
acestei competiții și numărul 
redus de coboriri față de pre
tențiile unei întreceri de ase
menea amploare au stîrnit în 
rindul participanților și chiar 
al primilor clasați nedumerirea 
față ■ de stabilirea atît de de
vreme a datei de desfășurare 
a campionatului european. 
Faptul nu a permis o pregătire 
completă a sportivilor și _ nici 
o verificare serioasă a pîrtiei 

-de bob. Atit sportivii și ofi
cialii, cit și presa, au 'ajuns 
la concluzia că este absolut 
necesar să se propună F.I.B.T., 
ca, în anii următori, activita
tea competițională să nu • în
ceapă înainte de 10 ianuarie.

Spre bucuria tuturor parti- 
cipanților. echipajul 
Walker—Powdrill, care 
nică seara încremenise sutele 
de spectatori, aflați în fața 
curbei Cristalo, prin zborul 
peste viraj, se află în afara 
oricărui pericol ■ mare, suferind 
doar o fractură și contuzii. S-a 
constatat, însă, că pilotul Wal
ker, în vîrstă de 47 de ani (și 
care a declarat presei, în timp 
ce se afla în spital, că a mai 
avut... 18 căzături în cursul 
activității sale), a scăpat fi-

selele din 
viraj.

în ceea 
mentele 
european 
persoane, 
pentru luni seară, ele nu- s-au 
putut desfășura. în cursul zi
lei a nins, iar după-amiază a 
început să cadă lapoviță. în 
vederea acestora, s-a procedat 
la tragerea la sorți a ordine i 
de plecare a celor 16 echipaje 
înscrise reprezentînd 8 țări 
(Anglia s-a retras). Sperăm ca 
astă-seară (n.r. : marți), deși 
temperatura nu a scăzut prea 
mult, boberii aflați în stați
une să poată efectua primele 
coborîri. România va participa 
cu echipajul alcătuit din Pan- 
țuru — Zangor — Pasau — 
Focșeneanu.

prof. Petre FOCȘENEANU

ce privește antrșnj» 
pentru campionatul 
de bob pentru 4 
programate inițial
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Sezonul de schi a intrat. în toate drepturile lui in zona 
țită! Pe care dintre pîrtiile

de 
din FSucegi să-și dovedească

munte. Dilema tinerilor 
măiestria 1

din fotografie este îndreptă-

Foto : D. CONSTANTINESCU

LA TIMIȘOARA

Intllnire internațională de gimnastică
Județul Timiș Partizan Novi Sad

în sala de sport C.F.R. Timi
șoara a avut loc întîlnlrea inter
națională de gimnastică între se
lecționatele feminine și masculine 
ale județului Timi? șl echipele 
clubului Partizan din Novi Sad 
(Iugoslavia).

în întîlnirea dintre echipele fe
minine, victoria a revenit gazde
lor cu 175—168,50 iar confruntarea 
dintre gimnaști a fost cîștlgată 
de Partizan Novi Sad cu 262,15— 
253.

CLASAMENTELE INDIVIDUA
LE. Feminin : 1. Mia Variu (Ti-

mlș) 37,60p; 2. Milodonovid (Par
tizan); 3. Zurcovid (Partizan). 
Masculin : 1. Gruin (Timiș) 54,10 
p, 2. Popov (Partizan) 54 p; 3. 
Hilidragovld (Partizan) 53,70 p. 
Iată învingătorii pe aparate. Fe
minin : Zurcovid (paralele — 9,10), 
Variu (bîmă — 9,55; sărituri — 
9,55; sol — 9,50). Masculin : Popov 
(bară — 9,35; cal — 9,55), Kneje- 
vftel (sărituri — 9,35; sol — 9,50); 
Gruin (paralele — 9,40), HUldra- 
govid (Inele — 9,45).

C. CREȚU

Cîștigătorii premiilor oferite pentru cele
mai exacte răspunsuri la ancheta ziarului nostru

de Anul Nou
Procedîndu-se la tra

gerea la sorfi a 
stabilită 
listă a 
pentru cele mai exacte 
răspunsuri la tradițio
nala anchetă de Anul 
Nou a ziarului „Spor
tul" — Cei mai buni 
10 sportivi români ai 
anului 1969 : o bicicle
tă — IOSIF GERE, str. 
Tonitza 10 Hunedoara; 

sold. ION

fost 
următoarea 

premianților

cite un 
pe un 

ziarul „Spor- 
GABRIEL

apărarea ?Pătrundere impetuoasă. Dar unde-i
Foto: A. NEAGU

care 
ora 

rînduri, 
Hune- 

Tlmișoara 
băieți, 

fete C.S.O. Pitești, 
Cluj, Sănătatea Satu 
Voința Arad. Din 
echipe urmează ca

Fii

Poate era mai ' bine ca a- 
1 ceste rînduri să fi apărut_ la 

sfîrșitul anului trecut, adică 
odată cu terminarea turului 
campionatelor republicane, 
deoarece aspectul lor critic 
trebuia să aparțină unui tre
cut, iar 1970 să devină spe
ranța corectării lor.

. Dar nici acum nu este tîr- 
ziu, mai ales că observații
le și concluziile sînt critice 
în intenția de a stimula pe 
cei vizați să-și revizuiască 
atitudinea față de pregătire, 
față de joc.

Cea de-a XXI-a ediție a 
campionatelor republicane nu 
a adus un salt calitativ al 
echipelor noastre de club. 
Clasamentele se prezintă, ca 
de obicei, cu Dinamo sau 
Steaua la băieți, cu Politeh
nica sau Rapid la fete pe 
primele locuri. în rest, mici 
schimbări neesențiale.

Jocurile din acest tur 
au prezentat nidi măcar, un 
nivel spectacular care să f! 
compensat lipsa noului

te mai ales din cauza forme
lor de apărări pasive : zonă 
clasică, om la om cu flotare 
sau aglomerare.

De ani de zile se vorbește 
insistent și s-a recomandat 
de către Colegiul central, al 
antrenorilor folosirea forme
lor de apărări 
ve, mergîndu-se

active-agresi- 
pînă la pre-

uneori lipsa unui lot mai 
numeros, alteori lipsa de 
timp și cel mai frecvent lip
sa de calitate pentru aceste 
forme de apărare ale spor
tivilor noștri — ca și cum 
componenții echipelor ar 
toți de peste 2 m și 
peste 100 de kg.

Din păcate, rezultatele

Prea multe minusuri
la încheierea turului

diviziei A

nu

fi 
în 

evoluțiile tehnico-tactice. Me
ciuri anoste, în care unii se 
prezentau învinși. dinainte și 
nu încercau nimic, iar alții 
în învingători apatici.

Aceste aspecte sînt prezea-

sing. Dar cu cît se recoman
dă și se insistă mai mult 
asupra acestor apărări, tot 
mai frecvent echipele noas
tre, atît de băieți cît și de 
fete, se sustrag angajamen
tului fizic — combativității, 
agresivității. Flotarea și a- 
glomerarea sînt dominante 
iar indicația „lasă-l“ e frec
ventă în timp 
inexistentă.

Se invocă de ani ds zilei

fi 
cu

a-

de baschet
comportări învechitecestei

își caută consecințele mai 
ales în întilnirile internațio
nale intercluburi și de repre
zentative, căci sportivii noș
tri nu sînt obișnuiți să de
termine pe adversar să gre
șească, cînd nu sînt „de
ranjați" au răul obicei să 
greșească mai puțin și nu 
pierd ocazia să profite de a- 
ceastă pasivitate.

Pentru a face față diferen-

MACARIE ; 
abonament 
an la 
tul"
REDNIC, str. Al. Odo- 
bescu. bloc 5, ap. 1 
Baia Mare. NICOLAE 
TRAILESCU, satul Ba- 
toți, com.
Mehedinți,
LEXOAE,
156 Iași,
CAPITANESCU,

Devesel, jud. 
VASILE A- 
str. Sărărie 

NICOLAE 
com.

Miculești, jud. Gorj, 
CONSTANTIN IA- 
GAR, str. Maria Con
stantin 38, sect, VI 
București. Toți acești 
cititori au indicat 
8 răspunsuri bune, 
amintim că primul 
a fost ocupat de 
varășul GH. BABAN 
din com. Pomi nr. 201, 
jud. Satu Mare, cu 9 
răspunsuri exacte.

cite 
Re
lee 
to-

TURNEUL DE CALIFICARE PENTRU „DIVIZIA
- ' v - . *.’• ■ .... , .. P . - -

OE JUNIORI" LA TENIS DE MASĂ
Sala de la stadionul Repu

blicii a găzduit un turneu de 
calificare pentru campionatul 

juniori pe echipe. La star- 
competiției s-au aliniat 22 
echipe, concursul căpătînd 
caracter inedit prin numă- 
record de participanți.

împărțite pe patru serii la 
băieți și două serii la fete, 
echipele au oferit meciuri fru
moase, cu răsturnări de re
zultate ca de exemplu, Rapid 
Buzău — Prefabricate Bucu
rești 5—4, C.S.M. Reșița — 
Tehnolemn Tim.șoara 4—5 etc.

S-a remarcat în mod spe
cial comportarea echipei Rapid 
Buzău, care cu un setaveraj 
de 20—6, deci toat.e întilnirile 
cîștigate, ocupă locul I în pri
ma serie. Celelalte echipe ca
lificate in turneul final, 
nu s-a încheiat încă la 
cînd scriem aceste 
sînt : Constructorul 
doara, Tehnolemn 
și Sinteza Oradea la 
iar la * 
C.S.M. 2 
Mare și 
aceste 8
primele două clasate, la băieți 
și la fete, să se califfi.ce pen
tru etapa finală care începe 
de azi la ora 9 în sala Flo-

reasca. Și pentru că am amin
tit de acest concurs, socotim 
că organizatorii ar fi trebuit 
să programeze în așa fel tur
neul de calificare, îneît spor
tivii să aibă posibilitatea să 
se odihnească între cele două 
concursuri, ori... t

Rezultate : băieți : Rapid 
Buzău cu Tractorul Tg. Se
cuiesc 5—1; cu Prefabricate 
Buc. 5—4 ; cu Hidromecanica 
Brașov 5—1; cu Școala spor
tivă Rm. Vîlcea 5—0. Con
structorul Hunedoara cu 
Voința Bistrița 5—0, cu C.S.O. 
Pitești 5—0, cu Progresul 
București 5—3. Tehnolemn Ti
mișoara cu Siderurgistul Ga-
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lăți 5—2, cu Voința Tg. Jiu 
5—1, cu Locomotiva București 
5—4, cu C.S.M. Reșița 5—4.
Sinteza Oradea cu Șc. sp. 2 
Buc. 5—3, cu ~ ~
iova 5—0, cu 
5—0.

Fete : C.S.O.
talul Bocșa 5—0, cu C.S.M. 2 
Cluj 5—1, și cu Șc. sp. 2 Buc.
5—1. C.S.M. 2 Cluj cu Metalul 
Bocșa 5—1, cu Șc. sp. 2 Buc.
5—2, Sănătatea Satu Mare cu, 
Tractorul Tg. Secuiesc 5—1, 
cu Voința Arad 5—4. Voința 
Arad cu Tractorul Tg. Se
cuiesc 5—0.

Horia ALEXANDRESCU

Progresul Cra- 
Minerul Brezoi
Pitești, cu Me-

Forul de specialitate din Ghana a invitat o echipă de 
fotbal din România, care activează în divizia A, pentru un 
turneu de trei meciuri. Primul joc al formației românești 
(încă nedesemnată) în Ghana ar urma să aibă loc în ziua 
de 21 ianuarie.

După jocurile din Ghana, se spune 
în telegramă, echipa românească 
care va efectua deplasarea va putea 
să-și continue turneul șl într-o țară 
limitrofă.

KILMARNOCK
SOSEȘTE 
DUMINICĂ
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Astăzi, urmează să sosească în Capitală o delegație 
a Uniunii Federațiilor de Cultură Fizică din Iugoslavia, 
condusă de Milosav Prelic, 
președintele acestui for spor
tiv. Oaspeții iugoslavi fac 
această vizită la invitația 
Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport din 
România.

ței de gabarit, tehnicienii 
noștri aleg întotdeauna for
mule de aglomerare și nu pe 
cele active-agresive pentru a 
împiedica acțiunile pivoților 
giganți.

A dispărut CONTRAATA- 
CUL ! Aceasta este _ realita
tea, deoarece majoritatea 
punctelor înscrise sînt con
secința atacurilor poziționa
le _ de aceea și scorurile 
mici care rar depășesc 65 
de puncte. Lipsi acestei ar
me importante a ofensivei 
este datorită : folosirii for
melor de apărare pasive, o- 
miterii din pregătire a recu
perărilor și a paselor de con
traatac, teama de prindere a 
mingii, lipsa de rezistență in 
regim de viteză (teama de 
oboseală) și, mai ales, neîn- 
vățarea și ca un sistem de 
atac a contraatacului. Nu
mai Politehnica București 
(fete) poate fi remarcată ca 
o echipă care se străduiește' 
să folosească contraatacul din 
orice situație.

In ceea ce privește atacul 
pozițional, în cele mai multe

prof. Alex. POPESCU
antrenor emerit

(Continuare In pag, a Z-a)

După cum se știe, 
marți va avea loc la 
Bacău meciul revanșă 
din cadrul „Cupei eu
ropene a tîrgurilor“ 
(turul III) între echipa 
locală Dinamo 
mația scoțiană 
nock.

Fotbaliștii 
și-au anunțat 
la București pentru du
minică, urmînd ca a 
doua zi să-și continue 
călătoria Bacău.

și for-
Kilmar-

I
î

ineva spunea că, tn planul 
simbolurilor, sportul nu este 
altceva decît mijlocul de a 
învăța să învingi fără si 
ucizi, de a căpăta o impli
cită voluptate perseverentă a

izbînzii, realizată îndeobște în com
pania unor nedușmani, pe care îi res
pecți și îi studiezi deopotrivă, pe ca- 
re-i urmărești întotdeauna, și pe care 
nu o dată îi pizmuiești — nedorit 
poate, necomplice — cu cea mai 
umană dintre invidii.

Și mai afirma acel cineva — care 
era, întîmplător poate, Paul Vialar, 
pentru că, la urma urmei, putea să 
fie și un altul, nu neapărat un mare 
mînuitor de condei, nu neapărat un 
mare campion, ci doar un bun știu
tor al lumii acesteia de miracole, să- 
vîrșite de balonul rotund sau de su
liță, de mingea de celuloid sau de 
trăpașul cu aer de tangou — că din
tre toate încrîncenările pe care le pre
supune și le etalează sportul cea mai 
frumoasă este și cea mai intimă ; 
aceea la care sportivul se supune pe 
șine însuși, într-o superbă întrecere 
interioară, cu firea, întrecere pe care 
ne place cel mai adesea s-o expediem 
în nu multe cuvinte... Cutare, scriem, 
s-a întrecut pe sine. Și cam atît...

...Noaptea de Revelion, Sao Paulo, 
în prezența a aproape 300 de spe
cialiști ai genului, se consumă ul
timele secvențe ale crosului San Sil
vestro de Anul Nou, competiție tradi
țională pe care marele fondist belgian 
— l-am hurpit pe Gaston Roelants — 
a cîștigat-o în mai multe rînduri, sta
bilind și un record, bănuit intangibil, 
al traseului... înaintea finișului, marii 
favoriți, japonezul Sawaki și englezul 
Tașg, se sufocă, și cel care rupe firul 
izbînzii într-un timp senzațional, încăr
cat cu confetii și asurzit de fiesta 
mulțimii, este mexicanul Juan Martinez. 
Minicampionul — 1,64 m, 53 kg — cu 
șolduri prelungi și ten măsliniu, fiu 
născut între urmașii aztecilor lui Mon
tezuma... 
versează 
parcă o 
Martinez, 
aproape . , ____ ...
hitism necruțător, cel pe care
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Vestea acestei victorii tra- 
meridianele, și inima ne bate 
dată mai repede : a ciștigat 
cel care în copilărie fusese 

un infirm, atacat de un ra- 
. , ! toată

lumea îl bănuia refuzat iremediabil 
sportului, cel ale cărui prime ture de 
pistă au fost urmărite cu amare zîm- 
bete îngăduitoare...

La această bucurie, ne gîndim — 
poate instinctiv — la Murray Halberg, 
alergătorul cu mîna atrofiată, ne gîn
dim la lupta omului cu el însuși, la 
limite și la călcarea lor în picioare, la 
terifiantele interdicții medicale și la 
repudierea lor... Ne bucurăm încă o 
dată, cu zîmbete redescoperite în ar
senalul primei adolescente.

...Două zile mai tîrziu, Andrei Kvas
niak sosește la Madrid, chemat sub 
culorile celebrului club care este Rea
lul, fosta și actuala casă a atîtor și 
atitor regi neîncoronați ai gazonului... 
Are 37 de ani Kvasniak, un chip tă
iat parcă în piatră, sculptat de o mînă 
sigură, are ochi prăvăliți de sub sprîn- 
cene stufoase, picioare fusiforme, ca 
niște amfore smulse antichității. Are 
37 de ani, zicem, vîrsta la care spor
tivii își atîrnă cu melancolie ghetele 
în cui, și el — aflat parcă într-o lume 
cu alte adevăruri și alte legi — pleacă 
să joace, mîndru și încrezător, la una 
dintre cele mai mari echipe din is
toria fotbalului.

Șă-I ascultăm : „Dacă mă tem ? Dacă 
voi face fată lîngă Gento și lingă 
Amancio ? Știu eu, cred că mă voi 
descurca, nu mă tem... Nu uitati : 
după ce am fost respins de Nantes 
(n.n. o echipă modestă care-l solici
tase pe Kvasniak) ca necorespunzător, 
ca fiind terminat, cum vă place să 
spuneți, m-am decis să renunț... Am : ... 1 . . ApOj

treabă, 
Acum nu 

mă

plins 
m-am 
ne-am 
visez 
tem... , .... ... ___  ______
din Nantes m-am învins pe mine în
sumi..."

Două exemple, poate nu cele mai 
fericite, poate nici ultimele. în mod 
cert însă, două prilejuri de bucurie 
pentru cei care Iubesc universul spor
tului, pentru cei care nu uită că din
tre toate încrîncenările pe care acesta 
le presupune și le etalează, cel mai fru
mos este și cel mai puțin expus ochiu-

atunci, m-am lamentat, 
apucat din nou de 
calificat la mondiale. . .„ 

decît Mexicul I De-aia nu __
Acolo, într-un hotel sărăcăcios
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scoțienl 
sosirea Un paradox ca atîtea altele.

Oricît de 
este schiul, 
la un teren 
ții sfîrșește 
Oricare începător vrea să a- 
jungă să coboare pe o pantă, 
"" întreprindă mici excursii 

schi, să capete independen- 
de mișcare. De aceea, ori- 
începator trebuie să înve- 
repede să 
frîneze și, 
și, în fine,

frumos și plăcut 
practica limitată 
redus de exerci- 
prin a plictisi.

sa 
pe 
ța 
ce 
te 
să 
că 
procedeu de

coboare, să știe 
deci, să opreas- 
să cunoască un 
ocolire spre a

evita obstacolele sau pe alți 
schiori aflați pe pantă.

Prin cunoștințele dv asupra 
schiului, sînteți sclavul unei 
pante, unui teren-școală, re
dus ca dimensiuni, cu orizont 
limitat. A sosit 
pătați libertatea 
care aminteam 
mul și cel mai 
tehnic pe care 
feră este plugul, _ . ...... _
coborîre directă pe linia pan
tei cu greutatea corpului re
partizată egal pe ambele schi-

vremea să ca
de. acțiune de 
mai sus. Pri- 
simplu mijloc 
schiul vi-1 o-

Pornind în

Atleții clujeni în sală nouă••

Recent a avut loc la Cluj un 
concurs atletic pe teren acoperit, 
prilej cu care a fost Inaugurată 
sala de atletism, complet reame- 
najată. Competiția a fost organi
zată de clubul Universitatea 
Școala sportivă.

Deși atleții se află în plină 
rioadă pregătitoare totuși au 
Înregistrate citeva rezultate 
marcabile. Iată citeva din cifrele 
înscrise în foile de concurs : SE
NIORI ț 60 m s Valentin Jurcă 
6,2; lungime: JurcO 6.77; greu-

și
pe- 
fost 
re-

tate : Jurcă 13,50; JUNIORI I: 50 
m : Vasile Bogdan 6,1; greutate : 
Bogdan 12,13; JUNIOARE I : 50 
m : iullana Crișan 6,9; greutate : 
Agepsina Rusu 10,88 : lungime : 
Marta Maria 4,98 ; JUNIORI II : 
50 m : Valentin Ciurea 6,3; -1 mg: 
Ion Pațiu 7,3 — rec. județean ; 
greutate (5 kg) : ștefan Gaja 
13,34 — rec. județean ; JUNIOARE 
II : 50 m : Eva Zorgo 6,8 — rec. 
județean.

PETRE NAGHI, coresp.

uri, începătorul execută o îm
pingere laterală în călclie, ceea 
ce determină depărtarea cozi
lor schiurilor, în timp ce vir- 
furile rămin apropiate și la a- 
celași nivel. Genunchii. îndo
iți, se orientează spre inte
rior spre a înlesni așezarea 
schiurilor pe muchiile interne, 
în mod compensator, pentru 
echilibrarea corpului, bustul 
se apleacă ușor înainte, in 
timp ce brațele păstrează po
ziția normală de coborîre, poa
te ceva mai depărtate de corp. 
Pentru accentuarea frînării, 
este suficientă introducerea 
progresivă a genunchilor spre 
interior (încordînd și glezne
le), ceea ce mărește unghiul 
canturilor față de zăpadă și 
răzulrea este mai pronunțată. 
Prin reglarea așezării schiuri
lor pe muchiile interioare se 
obține o alunecare frînată cu
noscută sub denumirea de 
plug alunecat. Mărind presiu
nea canturilor asupra zăpezii, 
viteza scade pînă ce schiorul 
se oprește.

Deși plugul este un proce-

(Continuare In pag, a 2-41
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t știri din ca In ce mal îmbucu- 
p-ătoare ne vestesc că, alături de 
[cele 15 școli sportive șl cele două 
licee cu clase de schi, în acest 
sezon vor funcționa în diferite 
■colțuri ale țării, peste 30 centre 
[de învățare a schiului, tntărin- 
idu.ne convingerea că, în anii 
care vor urma, schiul va lua o 
manei amploare.

Adevărate pepiniere ale schiului 
de performanță, aceste școli au 
alimentat continuu loturile re
prezentative cu elemente de va
loare șl au format o nouă ge
nerație de specialiști: profesori, 
antrenori, tnstructori. Ne place 
să sperăm că această Infuzie de 
tineri va duce Implicit la acel 
reviriment pe care-1 așteptăm de 
atițla ani In schiul nostru.

Intenționăm ca în rfndurile 
care urmează să ne oprim pu
țin asupra unor pobleme ale în- 
vățămîntulul în noul sezon.

Este prea bine cunoscut faptul 
că două mari școli naționale — 
franceză șl austriacă — situate 
la două extreme în ceea ce pri
vește metodica Învățării tehnicii, 
au Influențat întreaga lume a 
schiului, adepțll unei metod/e sau 
celeilalte Intîlnlndu-1 șl la noi. 
Fără a cădea In .exclusivism, a- 
cest lucru ne-a permis să alegem 
acea linie metodică unică care în 
prezent se aplică în mod unitar 
și consecvent în toate unitățile 
de învățămînt mai sus mențio
nate. De altfel cred că tn curlnd 
vom asista, pe plan internațional, 
spre binele schiului, la univer
salizarea unei metode de predare, 
desprinsă de orice prejudecată 
sau ambiție de supremație. Iar 
ceea ce a determinat aceasta, 
este faptul că schiul de compe
tiție, produsul acestor școli, anu
lează orice barieră, contribuind 
la dezvoltarea schiului. Intr-ade
văr, oricine urmărește marile 
competiții Internaționale, este ui
mit de asemănarea tehnicii con- 
curenților indiferent de țara de

unde provin șl doar un specia
list distinge acea notă personală 
care dă stilul fiecăruia. Duvillard, 
Schranz, Kldd, Thoeni, Cristea, 
Mir, Pal șl atițla alții aparțin 
unor școli diferite dar au aceeași 
tehnică, singură personalitatea 
fiecăruia dlfarențlîndu-1. Chiar 
Începătorii de pretutindeni sint 
același.

Specialiști renumițl, ea H. La
nig, A. Corcoran, K. Gamma, G. 
Joubert sau J. Vuamet, susțin 
că nu poate exista o tehnică de 
schi „de competiție" și o alta 
„de învățare", deși, aproape in 
toate țările, există o separație 
netă intre cercurile schiului de 
competiție șl cele ale învățării 
schiului. Puntnd să funcționeze 
tn relații strinse o școală de schi 
șl un club de competiții, se con
stată o ameliorare constantă a 
tehnicii ,,de învățare", ea profl- 
tînd de ultimele descoperiri ale 
competiției. De aceeași părere 
6Int și specialiștii noștri care 
lucrează cu copil pe Valea Pra
hovei, Predeal sau Brașov, care 
au un strtns contact eu clubu
rile de performanță. Unitatea 
unei metode de învățare trebuie 
să rezide în faptul că toate sfa- 
turtle date, corectările făcute, de
prinderile recomandate unul 
schior, să eoncure spre a-1 da, 
în toate etapele învățării, o efica
citate maximă. Ea nu poate fi 
judecată declt la nivelul schio
rului format, al randamentului pe 
toate terenurile, toate zăpezile șl 
în competiții. Nu trebuie să exis
te niciodată contraziceri între 
mișcarea arătată unul începător, 
schior mijlociu sau bun șl miș
carea executată de campioni.

Noi sîntem puși In fața unei 
evoluții constante a metodicii 
predării schiului șl deci și meto
dele noastre trebuie să le perfec
ționăm șl, mal ales, programele 
de studii. Nu ar trebui orientat 
învățămîntul schiului la copil u- 
tlllzlnd mal bine simțul echlllbru-

lui, instinctul, excepționalul dar 
al imitației, pregătind schiorul să 
reacționeze In funcție de pantă, 
de zăpadă, de viteză șl de raza 
virajului? Acest scop este atins, 
educind simțurile, propunîndu-1 
mișcări și nu „poziții", lmpunln- 
du-i un comportament mereu a- 
daptat la teren șl la scopul ur
mărit. Nu ar trebui ca, pentru 
elevii mal dotați, tehnica să se 
adapteze particularităților lor, 
uttllztnd tot arsenalul virajelor si 
mijloacelor speciale ale cursei, 
permlțlndu-le un acces mai ra
pid spre un schi mal Instinctiv ? 
Nu ar trebui utilizat mal bine 
studiul coborfril pentru a îmbu
nătăți viteza șl a-1 utiliza ca a- 
jutor tehnic ? Nu ar trebui lărgit 
bagajul de cunoștințe șl deprin
deri al schiorilor pe care să-l a- 
plice diferențiat In funcție de 
condițiile șl situațiile Intîlnl'.e? în 
fine, nu ar trebui să se mani
feste mal multă exigență 1n în
sușirea tehnicii de bază, pentru a 
nu mal Intllnl schiori in loturile 
reprezentative cu serioase defi
ciențe care le frfnează progre
sul ?

De foarte multe ori, Instruirea 
capătă caracterul unei dldactlci- 
zărl excesive, neglljindu-se faptul 
că conceptul motor In schi sint 
entuziasmul și Întrecerea. Entu
ziasmul se naște tn mare parte 
din plăcerea pe care o Încearcă 
schiorul în frumusețea peisaju
lui și a locului de lucru, a alu
necării, a obstacolelor pe care le 
depășește șl, mai alles, a progre
selor pe care le înregistrează zil
nic. La început scht_jocul (de 
care nu se dispensează nici marii 
performeri, sub forma acrobației 
pe schi sau a locurilor de vir
tuozități tehnice etc.), aplicațiile 
în teren, mal apoi varietatea lec
țiilor, organizate pentru Însușirea

tehnicii, și concursurile, consti
tuie cerințe obligatorii ale acti
vității. Prezența întrecerii este 
un lucru firesc, deoarece copiii 
Imită voluntar pe cel mal vtrst- 
nici. Cuvintele „eu alunec mal 
iute ca tine" sau „eu sar mal 
mult ca tine" constituie Însuși 
Începutul jocurilor lor. Pentru 
aceasta, Ișl trasează mici plrtll, 
marchează slalomuri pe măsura 
lor, ridică trambuline pentru să
rituri șl oricîrnd au ocazia să se 
provoace la lntrecerta. Competi
ția descătușează niște resorturi 
psihice șl fizice nebănuite. Pro
gresul pe care-1 înregistrează un 
schior participant la multe con
cursuri, In comparație cu altul 
care are aproape ac&leașl apti
tudini dar evită cursele, este net 
superior. Iată de ce considerăm că 
a-1 lipsi de aceste stimulente în
seamnă fie a te opune naturii 
lor, fie a obține Indubitabil pla
fonarea. Iar inițiativa trebuie să 
ne aparțină în primul rind nouă, 
renunțind la „schiul practicat pe 
metru pătrat", întreruperea prea 
des a alunecării, pisarea pînă la 
saturație a unor mișcări descom
puse din diferite elemente teh
nice, preferința pentru explicații 
în dauna demonstrației etc.

Activitatea competlțlonală, mult 
îmbunătățită față de trecut, șl 
promisiunile pentru o mal susți
nută muncă cu copiii pe plan lo
cal, sub raport competitiv, ală
turi de un proces lnstructiv_edu- 
catlv mal bine organizat șl des
fășurat, ne întărește convingerea 
că pășim pe un drum bun In a- 
cest sezon. Succes în noul an 
de învățămlntl

Ion MATEI

de presă „Olym- 
din Miinchen a 
buletinul său din

Serviciul 
pia Press" 
transmis tn 
decembrie o știre de senza
ție pentru lumea voleibalisti- 
că: „douăsprezece echipe (in 
loc de 10, cum se hotărîse 
inițial — n.n.) își vor dispu
ta turneul olimpic masculin 
de volei în 1972, la Miinchen. 
Comitetul executiv al C.I.O. 
a hotărîț să prezinte această 
cerere a Federației Interna
ționale de Volleyball la reu
niunea plenară a C.I.O. care 
va avea loc în mai 1970, la 
Amsterdam. Această propu
nere, care corespunde, de a- 
semenea, dorinței organizato
rilor J.O. de la Miinchen, va 
permite ca turneul să se dis
pute în două grupe de cite 
6 echipe. Ea garantează, pen
tru prima oară în volei, ob
ținerea medaliilor prin me
ciuri finale. Dacă C.I.O. a- 
doptă acest nou sistem de 
desfășurare, se prevede ca și 
turneul feminin să se dispute, 
de asemenea, în două grupe 
de cite 4 echipe, cu finale..."

De fapt, conținutul acestei 
știri corespunde dorințelor 
unor cercuri mult mai largi 
— exprimate nu de mult și 
de ziarul nostru, care s-a 
pronunțat atît pentru mărirea 
numărului de echipe (și nu 
numai la masculin), cit și 
pentru găsirea unei noi for-

iNVĂT ATI SCHIUL
(Urmare din pag. 1)

deu tehnic derivat din cobo- 
rîrea directă, tehnica alpină 
cunoaște și două variante ale 
sale pentru frinare în cobo- 
rire oblică. Este vorba de ju-

schiorul ia poziția de plug prin 
împingerea laterală a cozilor, 
cu greutatea egală pe ambele 
picioare. Prin trecerea pro
gresivă a greutății corpului 
pe unul din schiuri, prin ac
centuarea cântării schiului În
cărcat și prin crearea unui 
impuls de rotație (de pivo
tare), datorită aplecării corpu
lui pe acest schiu, înaintarea 
nu mai este rectilinie, ci se 
angajează într-o curbă lentă, 
frînată, sigură. Corpul rămîne 
permanent cu fața spre schi
uri, adică nu se răsucește la
teral spre ■ deal sau spre vale, 
într-o succesiune de ocoliri 
din plug, schiurile rămîn per
manent în poziție convergentă 
(adică în plug), cu vîrfurile 
la aceeași înălțime și corpul 
orientat pe direcția de ocolire. 
Articulațiile gleznă-genunchi- 
șold sînt semiflectate ; brațele 
îndoite, în poziție normală, 
poate ușor mai depărtate de 
corp, cu bastoanele îndreptate 
cu

Minusuri in turul diviziei A de baschet
(Urmare din pag- I)

reținute de 
nu au fost 
la specifi

mătate plug spre vale și ju
mătate plug spre deal. Din 
coborîrea oblică cu menținerea 
poziției descrise, pentru fri
nare, numai unul din schiuri 
(fie cel din deal, fie cel din 
vale) are coada depărtată față 
de axul alunecării. Mai efica
ce este varianta spre vale, în 
care schiul din deal este di
rector, iar cel din vale des
chis în jumătate plug și așe
zat pe muchia internă, reali
zează frînarea proporțional cu 
apăsarea ce se 
pra sa.

Dar plugul 
numai frînare 
dă posibilitate

exercită asu-
nu înseamnă 
și oprire. El 

____ începătorului 
să ocolească, să-și aleagă tra
seul dorit într-o coborîre, să 
evite 
prin procedeul cunoscut sub 
numele de ocolirea din plug. 
Pornind direct pe o pantă,

denivelările, obstacolele,

Popicarii noștri 
fruntași au în a- 
cest an o misiu
ne de mare răs
pundere : apăra
rea prestigiului 
internațional al

sportului popicelor din Româ
nia la cea de a VllI-a edi
ție a campionatelor mondiale. 
După cum se știe, la ultima 
confruntare mondială — Linz 
1968 — popicarii români au 
avut o comportare excelentă, 
cucerind medalia de au 
echipe femei și cea de 
gint la echipe bărbați.

Pentru C.M. ’70, care 
avea loc între 24 și 30 
în orașul italian Bolzano, 
gătirile au început, după 
e și firesc din primele 
ale anului. în ceea ce ne 
veșțe, de alaltăieri, cele două 
loturi se află la Poiana Bra
șov, unde, sub îndrumarea 

antrenorilor Al. Andrei (lotul 
feminin), F. Popescu (lotul 
masculin) și a profesorului de 
educație fizică R. Cernat, ur
mează un program complex 
de pregătire. Antrenamentul 
tehnic al celor 20 de popicari 
fruntași, care are loc din două 
în două zile, se desfășoară pe 
arenele Metrom și Flacăra din 
Brașov. Federația de speciali
tate a introdus în cele două 
loturi o serie de sportivi ti
neri, care în ultima perioadă 
au avut o 
slant bună : ..
.Tijic (C.S.M. Reșița), Voichița 
Băbuțiu (U.T. Arad)', precum 
și senioara Mariana Antuș (Hi
dromecanica Brașov) la fete, 
C. Voicu (Voința București), 
I. FOdor (Voința Tg. Mureș) 
ambii juniori, sub 23 de ani, 
ultimul an de juniorat la po
pice, și Al. Vrînceanu (Rapid 
București). Dintre „veterani", 
care în urmă cu patru ani. la 
C.M. din București, ne-au adus 
două titluri mondiale la băieți, 
lipsește reșițeanul C. Radu
lescu ; anul trecut el a avut 
O comportare cu mari fluc
tuații. obținînd, de regulă, re
zultate modeste, cu mult sub 
900 p d.

Loturile vor sta pînă la 21 
ianuarie la Poiana, după care 
jucătorii se vor întoarce la 
echipele lor unde tsi vor con
tinua pregătirile. Ultimul exa
men care va definitiva cele 
două echipe reprezentative 
pentru întrecerile de la Bol- 

,zăno va fi rgturulz campiona- 
; tuM ^-diviziei ' *

comportare con- 
junioarele Ildieo

înapoi.vîrf urile

ureșit
corectptug

Independența 
libertatea de 
pun un act de curaj, un act 
de voință, așa că, fără prea 
lungă pledoarie, vă invităm 
să abordați pante mai aspre, 
mai lungi și mai repezi, folo
sind mișcările și schițele pe 
care vi le-am prezentat. Veți 
simți cum vă cresc aripi. Suc-

de mișcare, și 
acțiune presu-

Ocohrp Tn ptug

O anchetă

mai 
pre
cum 
zile 
pri-

cazuri noutățile 
antrenorii noștri 
adaptate creator 
cui echipelor, fiecare consi
derind ca verigă fundamen
tală în pregătirea echipei, 
mai ales unele aspecte ale 
pregătirii tactice (cu precă
dere atacul poziționai), ne- 
glijînd pregătirea fizică ge
nerală și chiar cea specifică.

Din această cauză se joa
că prea lent, prea studiat, 
prea BÂTRÎNEȘTE. Pe par
cursul partidelor, perioade în
tregi se ține mingea mult și 
inutil, pentru ca atunci cînd 
în adevăr este nevoie de ac
țiuni bine gîndite, de păstra
rea unui avantaj în finalul 
partidei, să se precipite, să 
se grăbească și să greșeas
că copilărește. Un exemplu 
concludent ni l-a oferit chiar 
d e r b y u 1 campionatului, 
Steaua — Dinamo, cînd echi
pa Dinamo avea un avantaj 
de 3 puncte la un minut de 
joc 
(care totuși 
bine) a pierdut mingea nu
mai după 12 secunde prin- 
tr-o pasă 
vulescu a 
nejustificat 
cînd- mai avea la 
Încă 13 secunde, 
cient timp pentru

și prin Dragomirescu 
jucase foarte

iar Chi
la fel de 

distanță 
dispoziție 

deci sufi- 
a

o situație favorabilă unei a- 
runcări la coș din pătrun
dere.

Dar exemple de acestea se 
pot da foarte multe, situa
țiile repetîndu-se.

Cea mai delicată proble
mă este aceea a preciziei în 
aruncările la coș, de sub pa
nou și mai ales de la 
semidistanță. Așa cum spu
neam mai înainte, se caută 
un joc studiat, combinativ, 
dar cînd acțiunea trebuie 
concretizată, se ratează. A- 
ceastă lipsă de precizie este 
evidentă mai ales cînd fie
care echipă are în față o 
apărare în zonă, 
false impresii că 
este aceea care este * deose
bit de eficace și nu lipsa de 
„coș". Desigur nu sînt prea 
greu de ghicit cauzele rată
rilor i nu se acordă suficient 
timp pentru perfecționarea 
preciziei în acest procedeu 
de bază al jocului.

Aceste lipsuri evidente în 
comportarea echipelor noas
tre de club, în cadrul jocu
rilor de campionat, nu mai 
pot fi scuzate, deoarece de 
mai mulți ani Colegiul cen
tral al antrenorilor a elabo
rat DIRECȚIILE PRINCIPA
LE ALE PROCESULUI DE 
INSTRUIRE ȘI JOC, a efec
tuat mai multe consfătuiri 
și cursuri. Aplicarea indica
țiilor se lasă însă așteptată.

Ignorarea acestor indica
ții are implicații complexe 
în întîlnirile internaționale o- 
ficiale, Cupa campionilor și 
Cupa cupelor, echipele noas
tre nu au obținut rezultate 
mulțumitoare; echipele re
prezentative de seniori, se
nioare, tineret, juniori nu se 
pot desprinde din plutonul de 
mijloc al clasamentelor dato
rită acelorași cauze.

La toate aceste lipsuri, s-ău 
adăugat, în ultimul timp, și 
unele abateri de la discipli
na sportivă, in care sînt in
cluși atît sportivi, cit și an-

pripită, 
aruncat 
de la

se crea

lăsîndu-se 
apărarea

lumea atletismului

Recordurile mondiale ale anului 2000!
Tsi spun părerea asupra nivelului viitoarelor recorduri o 

seamă de personalități marcante : Jozsef Sir — membru în 
consiliul I.A.A.F., lolanda Balaș-Soter, Heinz Vogel, Gheor- 
ghe Zîmbreșteanu, Vladimir Otkalenko, Gisela Birkemeyer, 
Ioni Nett, Gaston Roelants, Bill Toomey, Giuseppe Dordoni, 
Jean Keller, Nicolae Mărâșescu și cuplul olimpic Viorica 
Viscopoleanu — Lia Manoliu.

Citiți amănunte în paginile 213—219 din

trenori. Din ce în ce mai 
frecvent jucătorii și jucătoa
rele noastre, în cadrul me
ciurilor de campionat, în loc 
să se concentreze asupra ac
țiunilor și sarcinilor de joc, 
„arbitrează", protestează 
orice decizie, fapt

la 
pentru 

care penalizările arbitrilor și 
pedepsele dictate de comisia 
centrală de educație și dis
ciplină sint numeroase.

Aceste acte de 
nă, care umbresc 
rea jocurilor, au 
în confruntările 
nale, unde sîntem 
ținii penalizați cu__
nice și acestea uneori chiar 
In momentele decisive ale 
jocurilor.

Conducerile cluburilor și 
antrenorii echipelor trebuie 
să ia cele mai indicate mă
suri pentru înlăturarea aces
tor atitudini.

O contribuție deosebită 
disciplinarea sportivilor 
antrenorilor o pot avea și

indiscipli- 
desfășura- 
urmări și 
intern ați o - 

printre pu- 
greșeli teh-

în 
ți 
o-

ficialii jocurilor, respectiv 
ARBITRII, care trebuie să 
respecte hotărîrile precise ale 
Biroului Federației române de 
baschet atît înaintea începerii 
jocurilor, cit și în timpul lor.

în acest tur de campionat 
se pare că arbitrii noștri au 
condus cu mai multă com
petență jocurile și au început 
să se integreze din ce în ce 
mai mult în concepția mo
dernă de arbitraj. Totuși, 
foarte mulți exagerează în 
interpretarea luptei pentru 
minge (contactul personal, 
recuperările, capacul) frînînd 
astfel tendința de angajament 
fizic.

Colegiul central al arbitri
lor are obligația să între
prindă acțiuni mai eficace 
pentru a crea tuturor ar
bitrilor posibilitatea unei in
terpretări moderne a aces
tor situații și astfel să-și a- 
ducă contribuția necesară ri
dicării potențialului de joc.

mnle, mal economicoase, de 
disputare a turneului, astfel 
Incit el să nu fie obositor și 
nici să depășească, prin în
mulțirea echipelor, numărul 
convenabil de zile de con
curs. Iată că F.I.V.B. a gă
sit soluții acceptabile care, 
chiar dacă nu se identifică 
cu cele propuse de noi, au 
același efect.

Includerea acestei propu
neri de către Comitetul exe
cutiv al C.I.O. In programul 
dezbaterilor din cadrul ple
narei forului internațional 
olimpic înseamnă dejș o ac
ceptare de principiu a ideii șl 
o garanție a înfăptuirii ei. în 
cazul unui acord și al plena
rei C.I.O., de la Amsterdam, 
turneul masculin de volei ar 
satisface doleanțele multor 
federații naționale, permițînd, 
pe de o parte, participarea 
din toate continentele, iar pe 
de altă parte excluderea 
eventualității ca 3—4 echipe 
europene de recunoscută va
loare să lipsească de 
Jocurile Olimpice.

Considerind deci realizabi
lă propunerea vizînd mărirea 
numărului de echipe mascu
line la 12, rămîne de văzut 
care va fi criteriul califică
rii. Se știe că au asigurată 
participarea primele două 
clasate la ediția precedentă, 
echipele U.R.S.S. și Japoniei, 
țara organizatoare (R. F. a 
Germaniei) și campioanele 
celor 5 continente (sau cele 
clasate pe locul secund în 
campionatele Europei și Asiei, 
dacă U.R.S.S. și, respectiv, 
Japonia devin campioane 
continentale). în total 8 for
mații. In formula inițială (cu 
10 echipe) a turneului olim
pic, celelalte două locuri ur
mau să fie obținute la C.M. 
din Bulgaria. Acum, cînd 
perspectiva existenței a pa
tru locuri este aproape, se 
pune problema repartizării 
lor. Avind în vedere supe
rioritatea voleiului european, 
considerăm ca un loc să fie 
acordat la C.E. din 1971 
lia), iar celelalte 3 îa 
de anul viitor.

Și Iată rațiunea pentru 
credem această variantă 
potrivită t se știe că valoarea 
voleiului de pe celelalte con
tinente este mult inferioară 
în comparație cu cea 
ieiului european. Așa 
ganizarea unui turneu 
de calificare ar avea 
zultat tot calificarea 
țiilor europene. Pe de altă 
parte, plasarea unui loc la 
C.E. ar da un plus de interes

acestei competiții. Dacă Insa 
se Invocă instaurarea unei 
depline echități, atunci nu 
rămîne decît ca toate cele 4 
locuri disponibile să fie re
partizate Ia C.M., tn această 
situație toate echipele parti
cipante la mondiale avind 
posibilitatea — teoretică — 
de a se califica pentru Miin
chen. In orice caz, una din
tre aceste două soluții merită 
în primul rînd atenția.

Dar, deocamdată, să aștep- 
tăm verdictul de la Amster
dam. /

Aurelian BREBEANU

la

(Ita- 
C.M.

care 
mai

a vo- 
că or- 
special 
ca re- 
forma-

la
Clasamente 

încheierea turului 
în divizia B
FEMININ, SERIA i

1. Unlv. Cluj 11 11 0 33: 1 22
2. Spartac Buc. '11 10 1 30:12 21
3. corvlnul Deva 11 8 3 27:14 19
4. Drap. r. Sibiu 11 7 4 25:13 18
5. U.T. Arad 11 7 4 27:17 18
6. Medicina Cluj 11 5 6 21:24 16
7. Viii. Bistrița 11 5 6 16:24 16
8. Sănătatea Arad .11 4 7 18:24 15
9. Med. Tg. Mureș 11 4 7 16:27 15

10. Voința Brașov 11 3 8 14:25 14
11. Voința Zalău 11 2 9 9:28 13
12. Voința Sibiu 11 0 11 6:33 10

SERIA A D-A
V

1. Univ. Craiova 10 10 0 30: 4 20
2. Sănătatea Ttrg. 10 7 3 23:18 17
3. Constr. Buc. 10 fi 4 24:19 16
4. Unlv. Buc. 10 fi 4 21:19 16
5. Viitorul Buo. 10 5 5 20:18 15
6. Politehnica Gl. 10 5 5 16:20 15
7. Fl. roșie Buc. 10 4 6 21:21 14
8. Voința C-ța. 10 4 fi 18:22 14
9. A.S.E. Buc. 10 4 6 17:22 14

10. Prog. Hm. Sărat 10 1 8 13:25 12
11. Unlv. Iași 10 a 8 12:27 12

Echipa institutului pedagogic
din Bacău s-a retras din cam-
pionat.

MASCULIN, SERIA I

1. Unlv. Cluj 11 10 1 32:11 21
2. Alumina Or. .11 8 3 29:18 19
3. pont. bv. 11 8 3 27:19 19
4. C.F.R. Tim. 11 7 4 28:19 18
5. Voința Arad 11 7 4 24:21 18
6. Ind. s. C. Turzii 11 6 5 28:20 17
7. Met. Huned. 11 6 5 22:19 17
8. C.F.R. Cluj 11 5 6 19:25 16
9. Voința B.M. 11 4 7 13:24 15

10. A.S.A. Sibiu 11 3 8 18:27 14
11. Unlv. Timiș. 11 2 9 12:30 13
12. Sllvanla 

Șlmleul S. 11 0 11 14:33 11
SERIA A n-A

1. I.E.F.S. Buc. ii 11 0 33:10 22
2. Pollt. Iași ii 9 2 30:13 20
3. Farul C-ța n 7 4 25:18 18
4. Medicina Buc. ii 7 4 24:19 18
5. Electra Buc. ii 6 5 26:21 17
6. Aurora Buc. ii 6 5 26:22 17
7. Vagonul PI. ii 6 5 23:23 17
8. Electroputere Craiova

n 4 7 22:29 13
9.

10.
Constr. Sv. ii 4 7 19:26 15
Știința Petroșani

ii 3 8 9:26 14
11. Viitorul Săvlnești

ii 2 9 16:29 13
12. »U“ Buc. ii 1 10 15:32 12

3 CE NE SPUN CIFRELE
• Numărul prezențelor in listele celor mai buni performeri europeni s-a triplat • Doar crauliștii au marcat o creștere

semnificativă • Un
Evoluția pe o linie ușor as

cendentă a înotătorilor frun
tași, în anul 1969, este o re
alitate. Exprimată prin cele 1S 
corecturi (la 29 de probe o- 
limpice) la recordurile națio
nale, ca și prin faptul că me
diile primelor 5 performanțe 
— cu mici excepții — sînt su
perioare celor din sezonul 1968, 
linia progresivă pe care o ur
mează de cîțiva ani încoace 
recordmanii și campionii țării 
este reflectarea unor certe po
sibilități. Marian Slavic, Agneta 
Șterner, Vasile Costa s-au nu
mărat în permanență printre 
protagoniștii concursurilor in
ternaționale (Syracusa, Kiev, 
Varșovia, Bruck a.d. mur sau 
Bratislava) la care s-au ali
niat ; tînărul Lîviu Copccalău 
a fost prezent în 3 finale ale 
„europenelor” de juniori. în 
fine, un prim nucleu al unei 
echipe reprezentative mascu
line este pe cale de a se pro
fila. Sînt semne încurajatoare, 
care 
și a totalei dăruiri asupra u- 
nor condiții de lucru dificile, 
pe care nimeni nu le con
testă.

Dacă în anul 1968, de pildă, 
listele celor mai 
performeri 
cuprindeau 
românești, 
mărul lor .. .

MASCULIN — 100 m liber : 
1. L. Ilicev. (U.R.S.S.) 53,5.... 
16. M. Slavic 55,2 ; 200 m li
ber : 1. H. Fassnacht (R.F.G.) 
1:56.5—rec. european,... 32. M. 
Slavic 2:02,9 ; 100 m spate • 1. 
R. Matthes (R.D.G.) 57,3—rec. 
mondial,... 36. Z. Giurasa 63.9 ; 
200 m spate : 1. R. Matthes 
2:06,4—rec. mondial,... 46. Giu
rasa 2:21,4 ; 100 m bras : N. 
Pankin (U.R.S.S.) 65,8—rec.
mondial,... 11. V. Costa 69.1, 
28. A. Șoptereanu 70,9 ; 200 m 
bras : Pankin 2:25,4—rec. mon
dial.... 18. Costa 2:33.5, 34. P. 
TeodorCscu 2:36,5 ; 100 m del
fin : 1. V. Nemșilov (U.R.S.S.) 

european, ...38. A.
*............... 1.

2:07.8— 
Covaci 

Matthes 
egalat,...

vădesc victoria ambiției

buni 50 de 
continentului
6 prezențe

al
doar

după 12 luni nu- 
s-a triplat :

57,8—rec. _ , .. , ___
Covaci 61.2 : 200 m delfin 
M. Woodrofe (Anglia) 
rec. european,... 45.
2:17.5 ; 200 m mixt ;
2:13.5—rec. european 
16. Slavic 2:18,2 :

FEMININ — 200 m
G. Wetzko (R.D.G,) 2:08.9—rec. 

Cr. Baiabaneuropean,...
MASCULIN

100
200
400 

1500
100
200

100 1
200
100
200
200
400

liber : 1.
42.

1964

studiu comparativ grăitor • Recuperarea terenului pierdut se face intr-un ritm lent

și recordmana brasistelor, seAnca Georgescu, campioana pregătește continuu tn aceste sila 
Foto t V. BAGEAG
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FEMININ

(Notă

4:49.5 (47,7)

2:20,8; 100 m spates 1. T. 
Lekveișvill (U.R.S.S.) 68,2,...
12. A. Andrei 70,7 ; 100 m bras: 
1. D. Bjedov (Iugoslavia) 
1:17,2,... 34. Or. Stănescu 1:20,9; 
100 m delfin : 1. A. Gyarmaty 
(Ungaria) 65,5,... 20. A. Șterner 
70,2, 47. N. Ștefănescu 71,7 ; 
200 m delfin : 1. H. Lindner 
(R.D.G.) 2:21,8,... 14. A. Șter- 
ner 2:35,4 ; 200 m mixt : 1. M. 
Grunnert (R.D.G.) 2:27.5—rec.
european,... 29. Cr. Baiaban 
2:38,2 ; 400 m mixt : 1. E. Stol- 
te (R.D.G.) 5:20,5,... 29. Baia
ban 5:39,4.

Interesant ni se pare, în
deosebi, crescendo-ul crauliș- 
tilor. La sfîrșitul anului 1368 
aveam cile 4 înotători care co
borau sub 59.0 la „sută” și, 
respectiv, 2:10,0 la 200, iar as
tăzi numărul lor s-a dublat. 
Datorită acestui fapt, • echipa 
națională, angrenată în com
petițiile internaționale oficiale, 
a putut face față în mod ono
rabil.
RITMUL DE CREȘTERE ESTE 

TOTUȘI SCĂZUT 
îmbunătățirea „cronometre- 

lor“ de la un sezon la altul

este fără îndoială un semn al 
progresului pe planul natațiel 
noastre. Problema trebuie pri
vită însă sub un 
amplu. Am putea 
pozitivă activitatea 
noștri, încadrind-o 
le hotarelor țării, 
pozitiv ; marea 
tinerilor sportivi, 
au încheiat anul 1969 cu re
corduri personale. Dar cifrele 
nu pot fi luate în considerare 
în mod Izolat, și pentru a le 
stabili adevărata valoare, ele 
trebuie tot timpul comparate 
cu cclc obținute pe plan euro
pean, dacă nu și mai mult. 
Or, tocmai din această con
fruntare vom putea obține o 
viziune reală asupra situației 
din natația românească și pro
gresul ei (a se citi ritmul de 
creștere a rezultatelor). Pen
tru aceasta vom recurge la un 
studiu comparativ al mediilor 
primelor 5 performanțe înre
gistrate pe plan mondial, eu
ropean și național.

Ce ne demonstrează tabelul 
alăturat ? în primul rind, fap
tul că

unghi mai 
aprecia ca 
îno.ătorilor 
în limite- 

ca un fapt 
majoritate a 

în special,

față de anul 1961, de
1968

(5,ă) — 59,1 53,7 (3,4)
— 1:58.1

— 57,1
(8.8) — 2:06,9
[21.8) — 4:35.9

60,0 (7,0)
— 2:12,6

3:44.1
2:33 1

4:42.4 (44,3) — 4:31,5 (35,2) — 5:26.7

5:20,3 (51,5) — 5:30,2 (41,8) — 6:12,0 5:11,5 (41,6) — 5:21,9 (31,2) — 5:53,1
cele 3 coloane reprezintă, în ordine, mediile primelor 5 performante din lume, Europa _

diferențele dintre mediile respective și celejromânești).

pildă, diferențele ce ne des
part de fruntașii acestui sport 
au scăzut mult, dar ele au 
rămas totuși — mai ales în 
probele pe distanțe mai lungi
— considerabile. Alăturînd me
diile din 1968 și 1969 vom con
stata un progres constant doar 
în probele masculine de craul. 
în rest, o creștere ușoară, ne
semnificativă (la 100 m spate,' 
200 m delfin, 200 m și 400 m 
mixt masculin, 200 m, 400 m 
și 800 m liber, 100 m și 200 m 
delfin) sau o directă stagnare.

Cifrele din studiul compara
tiv ne indică, așadar, un pro
gres pe plan general, în care 
trebuie încadrat și saltul îno
tătorilor români. Dar — și 
trebuie subliniat acest lucru
— ritmul este același, la nive
lul . recordurilor mondiale și 
europene, pe de-o parte, și la 
cel al recordurilor naționale, 
pe de alta. Și a ne mulțumi 
cu acest gen de progres în
seamnă o abdicare voluntară 
în fața rămlnerii în urmă, că
reia continuă să i se plătească 
tribut greu pe plan interna
țional.

Adrion VASILIU
1969

— 64,7
(11.4) — 2:23.3
— 72,2
(11,3) — 2:38,3
— 63,5

(13,6) — 2:22,1
(8.4) — 2:22.8

1969
59.9 (6,6) — 60,1 (6,4) — 66,5
2:09,1 (17,1) — 2:13.5 (12,7) — 2:26.2 
4:29,4 (42,2) — 4:41,0 (30.6) — 5:11,6 
9:38,2 — 9:42,2 — 10:49,0
(70,8) (66,8)
66.9 (8,2) — 68,7 (6.4) — 75,1
2:25,0 (20,0) — 2:20.5 (15,5) — 2:43.0
1:16,6 (6,3) — 1:17,3 (5,6) — 1:22,9
2:45,6 (13,1) — 2:46,3 (12,4) — 2:58.7
65.9 (6,1) — 66,6 (5,4) — 72,0
2:22,5 (19,7) — 2:29,2 (13.0) — 2:42 2
2:27,7 (15,9) — 2:30 3 (13.3) — 2:43,6
5:12,7 (38,9) — 5:22,0 (29,6) — 5:31,6

și România, iar între paranteze te află
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Carnet de „vacantă"

CURATĂ Wl FIȘIER
Al DIVIIIEIA ?

Farul va întreprinde 
nn turneu 

în străinătate
Despre reluarea pregâ - 

tirilor echipei Farul ne-a 
relatat cîteva aspecte pre
ședintele clubului Constăn- 
țean, tov. Eugen Mocanu. 
Astfel, am aflat că obiec
tivul imediat al forma
ției din orașul de pe lito
ral este punerea la punct, 
fizic și tehnic, a compar
timentelor într-un termen 
scurt, deoarece la sfîrșitul 
lunii Farul va întreprinde 
un turneu în străinătate. 
Este vorba de o deplasare 
în Kuweit și Liban pen
tru cîteva jocuri. Con- 
stănțenii vor pleca în a- 
cest turneu de iarnă pe 
ziua de 25 ianuarie.

Antrenorii Robert Cos- 
moc (principal) și Lucre- 
țiu Florescu (secund) au 
convocat lotul pentru du
minică și de ieri, după con
trolul medical, au început 
antrenamentele în aer 
liber și în sală.. De la pri
mele ore de antrenamente 
a lipsit D. Popescu, care 
este ușor gripat

Nu va mai juca în re
tur la Farul Koszka, care 
intenționează să plece la o 
echipă în Turcia. Condu
cerea clubului l-a acordat 
dezlegarea. Se preconizea
ză promovarea unor ju
cători noi pentru retur.

Vacanța prilejuită de întreruperea campionatului, pentru 
majoritatea echipelor divizionare A, B și C a luat sau se 
apropie de sfirșit. Veștile sosite Ia redacție ne informează 
că jucătorii s-au prezentat în plenitudinea forțelor fizice 
și doresc să folosească din plin fiecare zi pentru o cît mai 
bună pregătire.

Astăzi, publicăm în continuare știri primite de la cores
pondenții noștri.

Programul 
dinamoviștîlor 

băcăuani
Dinamoviștii băcăuani, re

veniți în țară din turneul în
treprins în Liban, au făcut o 
escală în București. Ei vor 
continua pregătirile la Bacău 
în vederea partidei-retur cu 
formația scoțiană Kilmarnock, 
în cadrul Cupei europene a 
tîrgurilor.

Pentru astăzi, antrenorul V. 
Neagu a programat o ședință 
de pregătire. Mîine, va avea 
loc un joc de verificare in 
compania echipei de tineret- 
rezerve. Un alt meci, cu a- 
ceiași parteneri, îl vor sus
ține sîmbătă. Ultimul antre
nament este prevăzut pentru 
duminică și va dura circa 70 
de minute.

După disputarea meciului 
cu Kilmarnock, dinamoviștii 

vor lua o vacanță pină la 25 
ianuarie.

Ne menținem 
declarația

Volubil ca întotdeauna, an
trenorul VALENTIN STA- 
NESCU ne răspunde cu ama
bilitate la întrebările noastre 
în legătură cu pregătirile e- 
chipei Steagul roșu Brașov.

REP. : După cum sîntem 
informați, ieri, fotbaliștii s-au 
prezentat la vizita medicală.

V. S. : Exact. Ei au fost 
însoțiți de „colegul*1 lor mai 
mare, antrenorul PROCA, și 
vă pot spune că tot lotul a 
trecut cu bine acest prim exa
men. De altfel, astăzi, vom 
începe și antrenamentele.

REP. : Care va fi „planul 
de bătaie11 al stegarilor ?

V. S. : Preconizăm ca pînă 
la 14 ianuarie să ne desfășu
răm pregătirea la Brașov. De 
la 15 ianuarie la 1 februarie, 

însă, ne-am propus să ne sta
bilim în Poiană, în vederea 
efectuării pregătirii fizice de 
bază.

REP. : Așadar, băieții se 
simt bine, sînt gata de start. 
Pe cînd prima întîlnire cu 
public ?

V. S. : Cred că aceasta va 
fi la 26 sau 28 februarie, în 
compania formației Steaua, pe 
stadionul nostru.

REP. : Alte lucruri de ac
tualitate ?

V. S. : Avem de făcut niște 
„definitivări11. Vrem să ne 
completăm lotul — de 30 de 
fotbaliști — promovînd mai 
mulți tineri jucători din ju
dețul Brașov. în același timp, 
vom da dezlegare unor jucă
tori care nu au dovedit se
riozitate în pregătire și dra
goste pentru club.

REP. : Gînduri pentru vii
torul retur ?

V. S. : Ne menținem decla
rația făcută la sfîrșitul anului 
trecut : ocuparea unui loc ono
rabil în prima jumătate a 
clasamentului diviziei A.

La 12 ianuarie 

se reîntâlnesc studenții 

gălățeni
Reîntîlnirea jucătorilor de 

la Politehnica Galați, care ac
tivează în campionatul divi
ziei B, seria I, a fost fixată 
de antrenorul Rădulescu pen
tru data de 12 ianuarie. Pre
gătirile vor fi efectuate în 
Galați pînă în luna februarie, 
în perioada vacanței studen
țești, echipa Politehnica își 
va muta cartierul general la 
Băile Herculane. Apoi, pînă 
la reluarea campionatului, gă- 
lățenii1 vor susține mai multe 
meciuri de pregătire în ora
șele Reșița, Craiova, Caran
sebeș și Lugoj.

Pînă în prezent, antrenorul 
Rădulescu are la dispoziție 
același lot cu care a început 
campionatul.

0 absență motivată 
la ,,U" Cluj

La prima întrunire a fot
baliștilor studenți din Cluj, 
care a avut loc luni după- 
amiază. s-a înregistrat o sin
gură absență dar și aceea mo
tivată, cum s-ar spune, cu 
plăcere, de către toată lumea, 
colegi de echipă și conduce
rea clubului. Este vorba de

Olimpicii - înaintea 
celor două turnee

Echipa olimpică a României 
■ se pregătește în aceste zile 
pentru turneul din Israel și 
Australia. Antrenorul V. Măr- 
dărescu a prevăzut în pro
gram și meciuri de verificare.

Ieri dimineață, „olimpicii11 
au avut ca parteneri de pre
gătire pe juniorii din lotul 

Ștefan Moldovan, portarul e- 
chipei, care s-a căsătorit zi
lele acestea cu o inimoasă 
susținătoare a echipei „U", 
Nora Coracu, studentă în anul 
III la Politehnică, fiica dr. 
Sever Coracu, fost jucător la 
„U" în urmă cu 20 de ani. 
Deci o nouă familie de spor
tivi in orașul de pe Someș.

Studenții își au „statul ma
jor1* de pregătire in parcul 
sportiv „Victor Babeș", unde 
pot fi văzuți zilnic, dimineața 
și după-amiaza, acum în pe
rioada vacanței. Exercițiile in 
aer liber, crosuri cu precă
dere, sint îngreuiate de tere
nul desfundat (zăpada s-a to
pit aproape în întregime la 
Cluj). Concomitent se lucrează 
și în sala de forță a parcu
lui, unde jucătorii preferă ri
dicarea halterei. Pentru rela
xare, s-a ales bazinul acope
rit unde băieții înoată și joacă 
polo, fn momentul de față 
de pregătirea celor 35 de fot
baliști (echipa întîi și tineret) 
se ocupă antrenorul secund 
S. Avram și antrenorul emerit 
de atletism I. Arnăutu. Prin
cipalul conducător tehnic al 
formației, St- Cîrjan, se află 
în concediu și va reveni la 
Cluj peste cîteva zile.

In continuare, se vor efec
tua cite cinci antrenamente 
pe săptămână, punindu-se ac
centul, îndeosebi, pe condiția 
fizică și adaptarea organismu
lui la efort. Se preconizează 
ca în februarie, după sesiu
nea de examene, jucătorii să 
se deplaseze la munte, pro
babil la Predeal, unde să con
tinue pregătirile și să susțină 
cîteva jocuri de verificare cu 
formații din Brașov, Cimpina 
etc.

Minerul Baia Mare 
a început pregătirile

De luni 5 ianuarie, zilele de 
vacanță au luat sfîrșit pentru 
fotbaliștii de la Minerul Baia 
Mare. în programul de pre
gătire a figurat, în primul 
rînd, un riguros control me
dical. Apoi, vor avea loc an
trenamente în sală și aer li
ber. De asemenea, antrenorii 
Grigore Noje și Ioan Bartha 
au prevăzut ca echipa lor să 
susțină o serie de întîlniri 
amicale cu echipe din cam
pionatul județean, precum și 
cu divizionare B și C.

i
V. SASARANU — coresp.

U.E.F.A. II (antrenor federal 
O. Ardeleanu). Ca arbitru a 
funcționat V. Mărdărescu.

Fotoreporterul nostru, V. 
Gabriel, a surprins una dintre 
acțiunile ofensive ale echipei 
olimpice. Oblemenco conduce 
balonul, iar Grozea este pre
gătit să intervină...

• în cele 15 etape ale tu
rului actualului campionat au 
evoluat 302 jucători (față de 
320 din turul campionatului 
1968—69).

• Cei mai mulți jucători 
l-au folosit echipele Politeh
nica și „U" Cluj — 22, A.S.A. 
— 21, „U** Craiova — 20; ur
mează : Crișul, F. C. Argeș, 
Petrolul, Jiul — 19, U.T.A., 
C.F.R., Steaua, Rapid, Dinamo 
Bacău, Dinamo București — 
18 ; Farul — 17 ; cei mai pu
țini, Steagul roșu — 16.

• Din numărul total al Ju
cătorilor, 35 sînt portari. Au 
folosit cîte 3 portari t Crișul, 
A.S.A., „U“ Craiova, „U“
Cluj, Politehnica, C.F.R.; cîte 
2 ! Jiul, Steaua, Farul, Petro
lul, Rapid, U.T.A., Dinamo 
București; un singur portar 
(în toate partidele)i Steagul 
roșu (Adamache), F.C. Argeș 
(Niculescu), Dinamo Bacău 
(Ghiță). De subliniat că Gor- 
nea (U.T.A.) și Coman (Di
namo București) au fost in- 
locuiți doar în cîte un meci 
prin Moritz și respectiv Stana. 
Stan (Jiul) a fost înlocuit de 
asemenea doar în ultima eta
pă a campionatului (min. 57) 
în meciul „U" Cluj. — Jiul, 
prin Florea care și-a făcut 
debutul în A. Ștefănescu (Fa
rul) a participat la toate Jocu
rile echipei sale, fiind înlo
cuit doar o dată (în repriza a 
doua a meciului „U“ Craiova

GH1ȚA
— Farul) prin Stancu. Con- 
stantinescu (Politehnica), Ră- 
ducanu (Rapid) și Oprea („U“ 
Craiova) au apărat în poarta 
echipelor lor de 13 ori.

• 62 de jucători au luat 
parte la toate jocurile susți
nute de echipele lor (ca titu
lari sau înlocuitori): STEA 
GUL ROȘU — Ivăncescu, Je
nei, Pescaru, Balint, Necula, 
Florescu, Gydrfl ; C.F.R. — 
Dragomir, Cojocaru, Soos, Ro
man, Stăncel, M. Popescu 
Petrescu; U.T.A. — Birău, Ba- 
coș, Broșovscțji, Petescu, 
xente, Domide; FARUL —An
tonescu, Stoica, Mareș, Pleșa 
Tănase; „U“ CRAIOVA - 
Niculescu, Mincă, Popa, Bă
lan, Oblemenco; DINAMO 
BACAU — Nedelcu, Velicu. 
Duțan, Dembrovschi; A.S.A.
— Sleam, Dondoș, Toth, Ciu - 
tac ; JIUL — Stoker, Perone- 
scu, Cotormani, Naidin ; CRI
ȘUL — Sărac, Popovici, Co- 
Ciș, Harșani ; RAPID — Lu- 
pescu, Dan, Neagu, Codreanu, 
„U“ CLUJ — Cîmpeanu, 
Mustățea, Oprea; PETRO
LUL — Mocanu, Dincuță, 
Moraru ; F.C. ARGEȘ — Pi- 
gulea, Ivan II, Prepurgel; 
DINAMO BUCUREȘTI — 
Stoenescu, Sălceanu; POLI
TEHNICA — Pali.

De subliniat că numai 
Steaua n-a avut nici un fot
balist care să fi participat la 
toate cele 15 meciuri dm 
campionat! (Ar fi fost desi

gur Tătaru II, dar... a fost 
suspendat o etapă).

• Cele mai scurte apariții 
le-au avut la F.C. Argeș — 
Turcan. 15 minute tntr-UB 

SATMARBANU

Joc, Stan 33 minute în două 
jocuri, Ionescu 29 minute în
tr-un joc, Ivan I 67 de minu
te în trei jocuri. Steagul roșu: 
Tarcu 68 minute în două 
jocuri, Grecea un singur 
meci . Vișan și-a făcut debu
tul în A... în etapa a 15-a 
prin cele 37 de minute în 
care a jucat. U.T.A.: Atodire- 
sei 53 minute în două jocuri. 
Rapid : Mazurachis, titular In
campionatul trecut, a apărut 
doar o dată în etapa a 13-a, 
pentru 45 de minute. Politeh
nica : Sofian a jucat un sin
gur meci, în tot turul. „U“ 
Cluj: apariții sporadice Co
mun (10 minute), Pripici (45 
minute); Lică în trei jocuri, 
un total de 95 minute; Onea 
a jucat doar Intr-un singur 
meci. „U" Craiova: Ștefănescu 
Un singur joc, Deliu 21 mi
nute, Tacoi 5 Jocuri, în total 
101 minute ; Steaua: „speranța* 
Iordănescu a participat la 3 
jocuri, totalizînd 145 minute, 
Naom 116 minute în două 
jocuri. Petrolul: Dragomir o 
apariție de 77 minute, iar 
Cincu... doar 13 minute. Di
namo Bacău : Tr. Popescu, fn 
două jocuri, total 25 de mi
nute, iar Hrițcu un joc com
plet în etapa a 7-a. A.S.A.: 
Balaș și Dodu au jucat doar 
în cîte un singur meci, iar 
Balint a apărut doar 21 de 
minute în etapa a 14-a. Jiul: 
Baicu 37 minute în două 
jocuri, Grizea 25 minute în
tr-un joc. Farul: Tîlvescu 23 
minute în etapa a 5-a.

• Au fost și apariții doar 
de un minut sau de cîteva 
minute într-un joc: David 
(Dinamo Bacău) a intrat în 
joc în meciul cu Petrolul în 
min. 89; Volmer și-a făcut 
debutul în acest campionat 
în min. 88 al etapei a 15-a;

DAN COE
Desene de AL. CLENClU

Ivân T (F.C. Argeș) a intrat 
în joc în etapa întîi, în min. 

85; Deselnicu („U“ Craiova) 
l-a înlocuit pe Mincă în me
ciul cu Rapid în min. 88 etc. 
etc.

M. ORZEA

„FEBRA“
CIUDAD DE MEXICO, 6 

(Agerpres). — Orașul Ciudad 
de Mexico, gazda viitorului 
campionat mondial de fotbal, 
cunoaște la acest început de 
an febra pregătirilor pentru 
marea competiție. Discuțiile 
pe care le poartă omul de 
pe stradă nu au alt subiect 
decît..... mondialele11 de fotbal.
Se fac pronosticuri, se discu
tă șansele echipei naționale, 
se avansează numele even
tualei cîștigătoare a cupei 
„Jules Rimet11. S-a apelat 
chian la „prezicători** pentru 
a se afla, cu cîteva luni îna
inte, cine va dobîndi rîvnitul 
trofeu. în acest „concert11 fot
balistic, au făcut senzație 
„prezicerile1* astrologului ame
rican Arnold Krumm Hedler, 
care a afirmat unui reporter 
al ziarului „The News11 că 
orașul Ciudad de Mexico va 
fi... distrus parțial de către

LOTO - PRONOSPORT
Publicăm programul con

cursului Pronosport nr. 2 de 
duminică 11 ianuarie 1970 :
I : Bologna—Internazionale ;
II : Cagliari—Sampdoria ; III: 
Milan—Brescia : IV : Napoli 
—Lanerossi; V : Palermo— 
Juventus ; VI : Roma—Bari; 
VII : Torino—Lazic : VIII : 
Verona—Fiorentina ; IX : Co
mo—-Atalanta ; X: Genoa— 
Reggiana ; Xi : Mântova— 
Perugia ; XII : Pisa—Catania; 
XIII : Varese—Catanzaro.

Cîștigătorii de excursii cu 
petrecerea Revelionului de la 
Loto și Pronoexprex au în
tâmpinat Anul Nou petrecând 
clipe de neuitat la Brașov, 
Belgrad și Budapesta.

Cîștigătorii excursiilor a- 
tribuite la tragerea excepțio
nală Loto din 18 noiembrie 
1969, au petrecut Revelionul 
la Brașov aducînd mărturie 
fotografiile făcute în decorul 
minunat al munților.

Alti cîștigători, premiati Ia 
Pronoexpres, au sărbătorit 
venirea Noului An la Buda
pesta într-un cadru feeric.

în sfîrșit, un alt grup de 
premiați după ce au vizitat 
Iugoslavia, au pet-ecut Re
velionul la Belgrad,.

MEXICANĂ
un cutremur de pămînt In 
primele zece zile ale lunii 
iulie. El a împins pînă acolo 
„exactitatea11 prezicerilor .sale 
încit a furnizat și gradui de 
intensitate al „catastrofalului1* 
cutremur: 8 grade pe scara 
Mercalli. El a „precizat1* că 
cutremurul va fi precedat de 
o altă zguduire a scoarței te
restre care se va produce în
tre... 21 ianuarie și 19 fe
bruarie. .

RABAT, 6 Agerpres). — 
Mohămed Benjelloun, preșe
dintele comitetului olimpic al 
Marocului, și Ahmed Amtifit, 
secretar general ăl Federației 
marocane de fotbal, vor ple
ca la Ciudad de Mexico pen
tru alcătuirea grupelor tur
neului final al campionatului 
mondial de fotbal. Tragerea 
la sorți va avea loc la 10 ia
nuarie, în prezența președin
telui F.I.F.A., Stanley Rous.

Excursiile, premii. atît de 
solicitate de către partici- 
panti, vor fi acordate V si 
în anul 1970 — pe itinerarii 
noi si atractive.

De altfel chiar de la pri
mele trageri ale acestui an, 
tragerile Revelionului la Lo
to și Pronoexpres au oferit 
excursii în Mexic lâ turneul 
final al Campionatului mon
dial de fotbal 1970 si în Ja
ponia cu prilejul „Expo’70“ 
de la Osaka.

Deci, din primele zile ale 
anului 1970, excursiile sint 
pe primul plan la tragerile 
și concursurile speciale or
ganizate de către Adminis
trația de Stat Loto-Prono- 
sport.
PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT NR. 1 PIN i IANUA

RIE 1970
CATEGORIA I : (13 rezultate) 

0,5 variante a 53.174 lei.
CATEGORIA a U-a : (12 rezul

tate) 17,5 variante a 3.646 lei.
CATEGORIA a IlI-a : (11 rezul

tate) 322,8 variante a 296 lei.
premiul de categoria I a înot 

Obținut de ION POPESCU din 
cernavodă pe un buletin jv.cat 
60%,

Marcat de un intens contact 
competitions! cu rugbyul fran
cez — la cele mai prestigioase 
etaloane ale acestuia —, finalul 
recent încheiatei stagiuni inter
naționale a prilejuit federației 
noastre de specialitate, antreno
rilor și jucătorilor (în primul 
rlnd componențllor iotului națio
nal șl celor al echipelor de club 
DINAMO București, FARUL Cons
tanța șl POLITEHNICA iași) con
cluzii lucide privind potențialul 
actual și perspectivele rugbyului 
românesc.

Neîndoielnic, turneul echipei re
prezentative, ca și meciurile a- 
micale susținute în Franța de 
ceie trei formații de club, au 
reactualizat cu un plus de idei $i 
observații importante probleme de 
selecție, manieră de joc, de or
din tehnic și tactic, a căror dez
batere o vom încredința, in con
tinuare, competentei rubrici pe
riodice ne comentarii, semnată 
în „SPORTUL- de maestrul eme
rit al sportului Paul CIOBĂNEL.

De aceea, desigur, rîndunie de 
față nu-și propun o analiză a 
turneului propriu-zis, el doar o 
racordare a impresiilor, culese 
eu acest prilej, la destinul rug
byului nostru. Pentru că exista, 
într-adevăr, asemenea momente 
clnd un meci sau un turneu au 
un ecou mult mai larg, trezind 
amintiri, invittnd la meditație și 
— de ce n-am spune-o 7 — ia 
sinceritate.

★
Am văzut în sudul Franței, în 

această legendară „ovaiia", me
ciuri de rugby la diferite nivele 
competlțiOnale, am cunoscut pă
reri ale diferitelor personalități — 
conducători și specialiști — din 
lumea rugbyului galic, pe care 
le-am confruntat deseori cu o- 
pinilie antrenorilor și jucătorilor 
români, înainte și după meciuri
le de la Tarbes, Brive și An- 
gouleme. Două ni Se par con
cluziile cele mal importante :

1. RUGBYUL ROMANESC ESTE 
PESTE TOT RESPECTAT. PRE
ȚUIT SINCER PENTRU VALOA
REA SA CERTA, CONFIRMATA 
ȘI RECONFIRMATA DE-A LUN
GUL ANILOR. IN ARENA IN
TERNAȚIONALA.

Spunînd aceasta, avem, desi
gur, în vedere șl entuziastele ma
nifestări amicale ale amatorilor 
de rugby din Tarbes. Bâgnidres 
de Blgorre, Lourdes, Brive, cas- 
teljaloux sau Angouieme, apre- 
C'-riie elogioase apărute în 
„1 Jqulpe", „La Dâpeche du Midi", 
„Allez Brive !”, „La Charente Li
bre- ș.a., invitațiile și primirile 
cordiale făcute pretutindeni e- 
chlpei României. Dar, făcînd 
afirmația de mai sus ne gîndlm, 
în primul rind, la punctele de 
vedere exprimate în aceste zile 
de specialiștii francezi, exce- 
lențl cunoscători al rugbyului ro
mânesc șl care, departe de a ne 
demonstra doar proverbiala ,■ lor 
politețe, ne-au vorbit cu căldu
ră despre progresele acestui sport 
în țara noastră. La aceasta se 
adaugă; cu o mare putere de 
cdnvlrîgefe. calitatea jocului pres
tat — în general — de rugbyștii 
români du ocazia turneului.

2. RUGBYUL ROMANESC CON
TINUA SA OCUPE LOCUL SE

CUND (în ciuda unor rezultate 
de prestigiu și chiar în ciuda 
faptului că la Tarbes a fost ra
tată ocazia unei mari victorii l) 
ÎN PASIONANTA „CURSA DE 
URMĂRIRE- IN CARE SE AFLA 
ANGAJAT ÎMPREUNA CU RUG
BYUL FRANCEZ (evident. nu 
gazdele ci, în primul rînd, an
trenorii și jucătorii români au 
ajuns — credem — la aceasta 
concluzie ; poate și pentru fap
tul câ, de data aceasta, contactul 
cu rugbyul francez s-a prelungit 
peste cele 80 de minute tradițio
nale șt... oficiale de joc).

Ni se pare de o mal mare u- 
tilitâte să continuăm discuția cu 
acest „punct" 2, pentru că nu de 
osanale (de altfel meritate) are 
acum nevoie rugbyul românesc, 

Rugbyul românesc poate să Iacă 
mai mult decît o „cursă de urmărire".,.
ci — repetăm - de o evaluare 
reală a valorii sale, precum și 
de definirea unor perspective.

★
Dacă recunoaștem (șl ar tre

bui s-o facem) că — datorită 
mai multor factori : tradiție,
popularitate, dezvoltare de masa, 
bază materială — în Franța, mai 
precis în sudul Franței, se prac
tică un rugby de calitate și efi
ciență, superior celui care fie 
practică la noi, atunci se pune, 
firesc. întrebarea : Cum â fbst 
posibil ca XV-le nostru să ob
țină draw-uri și chiar victorii în 
fața acestor maeștri ăi balonului 
oval ?

Nu trebuie să căutăm prea 
mult, Și în nici un caz altundeva, 
răspunsurile de care avem ne
voie. Istoria rugbyului românesc 
ne spune că mâi întîi a fost en
tuziasmul. Mâi tîrziu, cînd s-au 
creat condiții și alte posibilități, 
eie n-âu fost folosite și rugbyul 
â continuat, în mare măsură, 
să rămînă un sport al pasiunii, 
viețuind și afirmîndu-se mai mult 
prin talentul jucătorilor și entu
ziasmul unor diriguitori.

greu, desigur, de schițat un 
drum de decenii. Dar, parcă, 
odată a fost acea admirabilă ge
nerație de autentice talent* care-i 
număra, firește printre alții, pâ 
Pîrcălăbescu, Ghiuzelea, Titi Io
nescu sau Emil Dumitrescu. Și, 
parcă, acesteia i-a urmat o altă 
generație, la fel de talentată, !a 
fel de dăruită sportului cu ba
lonul dvăl ; eră atunci cînd lu
mea rugbyului nostru era do
minată de prezența unor mari 
jucători ca Moraru, Penci’i, Mâ- 
rinache, ChiriaC, Costel Stănescu, 
TeOfUoviCi sau Paul Idrdăehescu. 

izvorul de talente n-a. secât. 
Flacăra pasiunii și entuziasmului 
nu s-a stins. O spunem gîndin- 

du-ne la „tricolorii" de astăzi, la 
Ciobănel, Irimeseu, Demian, Dra- 
gomireseu... și o spunem, pri
vind cu optimism $i spre mulți 
dintre juniori, elemente cu reale 
perspective de afirmare pe spi
nosul drum al consacrării rug- 
bystice continentale.

Este, oare, Îndeajuns pentru a 
ciștiga — și a menține perfor
manța — acea „cursă de urmă
rire- cu XV-le Franței 7 Credem 
că nu este îndeajuns !

★
După meciul de la Tarbes, 

mal mulți dintre titularii de bază 
al echipei (Irimescu, Ciobănei, 
Drâgomirescu ș.a.) ne spuneau 
că — indiferent de rezultat, chiar 
dacă s-ar fi clștigat — trei-pa- 
tru zile rugbyștii noștri se simt 

compiet epuizați fizic șl psihic 
(poate că experiența turneului, 
programat după un meci oficial 
Ou Franța, și cu o asemenea 
miză, nu trebuie repetată). TOt 
în legătură cu meciul de la Tar
bes, dar și Cu intîlnifile amicale 
de la Drive $i Angouieme, an
trenorii români Al. Teofilovici și 
Dumitru Ionescu ne spuneau că 
âu găsit — oaredum — 6 soluție 
pentru înlocuirea lui Durbac (in
disponibil pentru acest turneu), 
dar nu știam ce s-âr fi făcut 
dacă ceva — poate chiar... gripa 
— ar fi scos din dispozitiv alți 
Cîțivă titulari ?

Să nu limităm, însă, âcefite Ob
servații la turneul din sudul 
Franței. Intr-o foarte plăcuta, 
și onorantă pentru noi, convor
bire cu dl. Marcel BATlGNE, 
președintele f.i.R.a., interlocuto
rul ne spunea că spera ca, în 
foarte scurt timp, să se repare 
6 măre nedreptate și că „ROMA
NO trebuie sa joace 1n 
TURNEUL CELOR 5 NAȚIUNI”. 
Se știe, de asemenea, că forurile 
diriguitoare ale sportului nostru, 
ca și cele ale federației de spe
cialitate, se străduiesc să extin
dă calendarul competițiilor rug- 
bystice internaționale.

Ce-ar fi, ca intr-o zi, în acea 
zi mult așteptată și dorită de lu
mea rugbyului nostru, foăte a- 
cestea Să se realizeze ? ESte pre
gătit rugbyul românesc să facă 
față — desigur onorabil — unor 
asemenea Confruntări ?

Păstrăm multe rezerve...
De Ce t
Pentru că. după cum vedem, 

numărul jucătorilor de mare va
loare. al jucătorilor cu o pre
gătire completă pentru cerin
țele rugbyului modern este ex
trem de redus (a fost chiar ne

voie să se apeleze la doi spor
tivi — Demian $1 Wusek — care 
In prezent activează în cluburi 
franceze). Pentru că în Franța 
pot fi alcătuite aricind 4—5 re
prezentative de valoare apro
piată, în timp ce la noi, după 
formarea echipei naționale nu 
rămine aproape nimic... Și, tre
buie s-o spunem, pentru că — 
în ciuda unor progrese evidente 
— jocul „XV"-lui nostru este 
încă, justificat, supus unor cri
tici sie specialiștilor de peste 
hotare.

CUM S-A AJUNS AICI ȘI CE 
trebuie făcut pentru ca 
talentul și capacitatea 
de dăruire a jucătorilor 
SA NU MAI ÎNSEMNE SINGURA 
FORȚA CONSTANTA A RUG
BYULUI ROMANESC 7

Pate că răscolim lucruri mai 
vechi, dar...

O situație oarecum obiectivă 
(sfera redusă a valorilor mon
diale în acest sport), dar — în 
primul rînd — unele greșeli ale 
anilor trecuți (Câre ne-au privat 
de contactul cu rugbyul brita
nic) au redus calendarul inter
național la 2—3 jocuri anual, în 
fapt la tradiționala întîlnire cu 
,,XV“-ie Franței (celelalte par
tide, Cu Cehoslovacia sau R. F. a 
Germaniei constituind, de regu
lă, meciuri-test pentru con
fruntarea cu rugbyul galic).

Federația de specialitate n-a 
ales — atunci — drumul cei 
mai bun. Meciul cu Franța a 
devenit obsedant pentru toată 
lumeâ rugbyului nostru. Se jucâ, 
de regulă, în decembrie și pre
gătirile, că $1... emoțiile pen
tru meciul următor începeau 
din ianuarie ! Totul era subor
donat acestei confruntări. Un 
an întreg, toate forțele, toată ca
pacitatea tehnică și organizato
rică. toate preocupările erau în
dreptate aproape exclusiv spre 
echipa națională. Se intra foârte 
greu în lotul național ; nimeni 
nu-și asumă răspunderea „ris
cului”. Pentru că meciul cu 
Franța era — și încă mai este 
— obiectivul nr. 1 âl rugbyului 
românesc. Poate singurul...

Fără îndoială, era necesar ca, 
în paralel, să se facă mult mai 
mult — poate tocmai în condi
țiile unui calendar internațional 
foârte redus — pentru larga răs- 
pîndire a acestui admirabil 
sport al bărbăției, pentru trans
formarea lui într-un real mij
loc de educare morală a tinere
tului, pentru creșterea valorică a 
echipelor divizionare, pentru re
zolvarea unor probleme VTâle 
aia rugbyului nostru. Se știe, 
de exemplu, că exceptînd echi

pa națională, accesul formațiilor 
de rugby pe stadioanele de fot
bal® continuă să fie — oficia! 
Său nu — interzis ! Sau că, pînă 
anul treent s-a făcut foarte 
puțin pentru asigurarea unui 
calendar internațional corespun
zător echipelor de club și aproa
pe nimic pentru echipele de ju
niori șl tineret.

Toate acestea — carențe mai 
vechi său mai noi aie unor 
cadre responsabile de destinele 
rugbyului — au determinat și 
o anumită mentalitate în clu
burile din București și din pro
vincie. Nestimulate, deseori lip
site de sprijin material, clubu
rile cu secții de rugby continuă 
să manifeste In general un in
teres extrem de scăzut pentru 
acest sport. In majoritatea ca
zurilor, secțiile de rugby sînt 
acceptate pentru că „așa s-a 
hofărît la centru” $1 aproape 
toate cluburile ar fi mulțumite 
să scape de echipa de rugby 
care... consumă fonduri, nu aduce 
Spectatori (I ?) și nici calendar 
corespunzător nu are.

De aceea, desigur, șl acum - 
In pofida unor condiții generale 
excelente create sportului — 
rugbyul continuă să trăiască, lo 
noi, în mare măsură din entu
ziasm, din pasiune, din efor
turile solitare ale unor oameni
— mâi tineri sau cu tîmpleie 
albite de scurgerea anilor — pen
tru care acest joc înseamnă mai 
mult decît un simplu spectacol ; 
el simbolizează, înainte de toa
te. una din cele mai pure de
finiții ale sportului, confundin- 
du-se cu însuși spiritul acestuia.

Trebuie, evident, să se ope
reze asupra unei mentalități, sa 
se schimbe ceva, pentru ca 
rugbyul românesc să cîștîge — 
nu doar printr-un rezultat, CI 
DEFINITIV — acea „cursă de 
urmărire” cu „XV“-le Franței. 
Șl să meargă, victorios, mai de
parte...

Sugerăm, de aceea, forului con
ducător al mișcării noastre Spor
tive nu numai o analiză a re
zultatelor recentului turneu în
treprins în sudul Franței ci O 
dezbatere mai largă încheiată cu 
măsuri care să vizeze probleme
le vitale ale progresului de an
samblu ai acestui sport (dezvol
tarea rugbyului în armată, în 
școli. în universități, autonomia 
federației de specialitate, spri
jinirea centrelor în care a fost 
făurit un început de tradiție — 
iași, Petroșani, Constanța ș.a
— rezolvarea accesului echipe 
lor de rugby pe terenurile de 
fotbal și, poate, afectarea unu 
stadion bucureștean exclusiv 
pentru meciurile de rugby, lăr
gire-! calendarului internațional
— în perspectivă pentru echipa 
națională, în prezent pentru 
echipele de club, de tineret $i 
juniori, etc.).

Este Ora la care acest spori 
treb- ie eficient ajutat, pentru ca 
talen.ui, entuziasmul, puterea de 
dăruire a jucătorilor, competen
ța unor cadre tehnice și unele 
eforturi solitare acum să fie mai 
bine valorificate și să poată fi 
traduse Intr-un progres generai 
al rugbyului românesc.

Dan GARLEȘTEANU
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REMARCABILEȘahiști români peste hotare
REZULTATE ATLETICE
LA SAN FRANCISCOBuhuti Gurghenidze

Fotbal
= handicap tn pregătirea pentru turneulFotbal pe zăpadă pentru europeni

cile 101/» p din 15 po-
Pe locurile următoare

Drimer 
p.
compe- 
de la

finaZ al Telefoto : A.P.-AGERPRES
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ANGLIA : Ramsey deziluzionat! SUEDIA: Teste intensive

• „Memorialul Goglidze*, des
fășurat la Tbilisi, s-a încheiat 
cu victoria fostului campion 
mondial Mihail Tal șl a maes
trului _
(ambii U.R.S.S.), care au to
talizat 
sibile.
s-au clasat Hort (Cehoslova
cia) — 10 p, Ciocîltea (Româ
nia), Suetin (U.R.S.S.), Gufeld 
(U.R.S.S.) — 8V2 p, Spirido
nov (Bulgaria), Șamkovici 
(U. R. S. S.), Djindjihașvili 
(U.R.S.S.) — 8 p, Bronstein 
(U.R.S.S.) — 71/» p, Holmov 
(U.R.S.S.) — 6*7* p, Fuchs
(R.D. Germană) — 6 p etc.

în ultima rundă, Ciocîltea 
a remizat cu Hort, rezultat 
consemnat și în partidele Gur
ghenidze — Haag, Tal — 
Bronstein, Holmov — Spiri-

donov, Gufeld — Șamkovlcl, 
Mașici — Lein și Djindjihaș- 
vili — Suetin.
• în runda a 7-a a turneului 
de la Hastings, maestrul ro
mân Dolfi Drimer l-a învins 
pe Levy, Gligoricî a cîștigat 
la Medina, iar partida dintre 
Portisch și Smîslov s-a în
cheiat remiză. în clasament 
conduce marele maestru Iugo
slav Gligorici cu 51/» p, ur
mat de Portisch (Ungaria) — 
5 p, Unzicker (R.F. a Germa
niei) — 4(1) p etc. ~ 
ocupă locul 7 cu 2'7i 
» în turneul final al 
tiției pentru juniori 
Groningen, în clasament con
duce Beliavski (U.R.S.S.) cu 
4>/2 p, urmat de Adorjan (Un
garia) — 4 p și Pritchett (An
glia) cu 3% p. Urzică (Româ
nia) se află pe locul 6 cu 
2i/2(1) p. în runda a 5-a Prit
chett l-a învins pe Urzică.

NEW YORK, 6 (Agerpres). — 
în ziua a doua & concursului 
internațional atletic pe teren 
acoperit de la San Francisco, 
cunoscutul campion american 
Lee Evans a cîștigat proba de 
440 yarzl în 48,6 iar australia
nul Kerry Pearce s-a clasat 
pe primul loc In cursa de două 
mile cu timpul de 8:39,4. Pro
ba de săritură cu prăjina i-a 
revenit americanului Sam 
Carruthers, cu performanța 
de 5,18 m. Alte rezultate s lun
gime j Hines (SUA) — 7,53 m; 
greutatea Murphy (SUA) 
19,26 m.

Un număr crescînd de anu
lări a unor meciuri de cam
pionat amenință să răstoarne 
planurile de pregătire ale 
naționalei elaborate de sir 
Alf Ramsey în vederea cam
pionatului mondial. Zăpada 
și ghețușul au venit anul a- 
cesta în Anglia mai devreme 
ca de 
53 de 
cifră 
fiind 
nință 
rație 
nat în ultimele săptămîni ale 
sezonului, exact ceea ce Alf 
Ramsey a căutat să evite 
pentru ca astfel jucătorii să 
fie eliberați de cluburile lor, 
iar antrenorul reprezentativei 
naționale să se poată îngriji 
în liniște de pregătirea lor.

Ceea ce s-a întîmplat i-a 
făcut pe criticii actualului 
sistem de desfășurare a cam
pionatului englez să reafir
me, cu și mai multă tărie, 
că programul Ligii Angliei 
este prea încărcat. într-un 
sezon, echipele diviziei I au 
de susținut 42 de meciuri de 
campionat, pe lîngă partidele 
din Cupa Angliei, Cupa Ligii 
engleze precum și cele din 
diversele competiții europene. 
Unele cluburi au arătat de

obicei, pînă în prezent 
meciuri de campionat, 
neobișnuit de mare, 

amînate. Situația ame- 
să provoace o aglome- 
de meciuri de campio-

acum că nu prea sînt

teste 
într-o

Un număr de 
25 fotbaliști sue
dezi au fost su
puși unor 
intensive
cameră, de joasă 
presiune, în vede
rea studierii acli
matizării lor la 
condițiile existen
te în Mexic. După 
încheierea expe-

BULGARIA:

dePe
acord să permită jucătorilor 
lor să se antreneze în cadrul 
reprezentativei Angliei în 
mijlocul unui sezon atît de 
„plin". Potrivit unor știri care 
circulă la Londra, Ramsey 
este deziluzionat și ar putea 
demisiona după campionatul 
mondial din Mexic. între 
timp, săptămîna aceasta el 
urmează să desemneze echipa 
ce va întîlni Olanda, la 14 
ianuarie, pe stadionul Wem
bley, formație recrutată din 
cei 30 de jucători selecționați 
încă înaintea 
Portugalia din 
brie

meciului cu 
luna decem-

(1—0).

R F. A GERMANIEI După vizita

lui Schon in Mexic

riențelor, antre
norul echipei na
ționale, Orvar 
Bergmark, a de
clarat : „Rezulta
tele arată că ae
rul din Mexic nu 
ridică nici un fel 
de probleme pen
tru jucătorii noș
tri".

Bergmark speră

ca în turneul fi
nal să beneficie
ze și de concursul 
unor vedete ce 
joacă în prezent 
în străinătate, în 
special al lui Ro
ger Magnusson, 
de la Olympique 
Marseille (Fran
ța).

După turneele din Spania
și Maroc

a Bulgariei s-a înapoiat săptămîna trecutăEchipa națională
în țară după un turneu întreprins în Spania și Maroc. Jucătorii 
au părut a arăta o formă bună învingînd formația spaniolă 
Valencia cu 5—1, dar au provocat și o surpriză, cedind cu 0—3 
în fața Marocului, reprezentanta Africii în campionatul mon
dial.

Jucătorii bulgari continuă 
țiune de munte, pentru a se 
dine din Mexic.

acum antrenamentele într-o sta- 
aclima.tiza cu condițiile de altitu-

PERU: 41 de

Prima fază a 
pregătirilor efec
tuate de fotbaliș
tii vest-germani a 
debutat cu trimi
terea antrenoru
lui Helmut Schon 
în Mexic, unde a 
studiat, la fața 
locului, stadioa
nele pe care se va 
juca și condițiile 
de climă, tnapoiat 
în țară, Schiin a 
constatat că mai 
are de făcut față 
unor inamici re
dutabili : frigul 
puternic și tere
nurile înghețate, 
care le-au provo
cat dificultăți ju
cătorilor. Princi
pala grijă o con-

ITALIA : Doi

ae- 
se- 
de 

acci-

stituie, la ora 
tuală, ferirea 
lecționabililor 
eventuale 
dentări în meciu
rile de campionat 
ce au mai rămas 
de disputat.

tn . ce privește 
vedetele repre
zentativei, Wolf
gang Overath, u- 

din pilonii 
obți- 

R. F. 
în

nul 
succeselor 
nute de 
a Germaniei 
campionatul mon
dial din 1966, a 
reînceput să joa
ce după ce mult 
timp a fost indis
ponibil, ca ur
mare a unei răni 
la picior. Gerd 
Miiller pare, de

asemenea, să fi 
depășit o accen
tuată criză de 
formă. Intre timp, 
Schjin a respins și 
unele sugestii pri
vind renunțarea la 
serviciile lui Uwe 
Seeler, Karl-Heinz 
Schnellinger, Wil
ly Schultz și Hel
muth Haller, des
pre care se pre
tinde că „ar fi 
prea bătrîni", 
trucît cu toții au 
depășit vîrsta de 
30 de ani. „Vîrsta 
nu este un factor" 
— a răspuns 
Schon. „Totul 
depinde de forma 
jucătorilor în mo
mentul de față".

în-

Din îndepărtata Americă de 
Sud ne-au parvenit și cîteva 
vești privindu-i pe fotbaliștii 
peruvieni. Au fost selecționați 
41 de jucători, care, după 
cum a declarat antrenorul 
lor, celebrul internațional, 
brazilian Didi, vor fi supuși, 
cu începere din ziua de 12 ia
nuarie, unei foarte riguroase 
pregătiri. Iată și lista, pe clu
buri de proveniență, a celor 
susceptibili de a reprezenta 
soccerul peruvian în Mexic : 
Universitario — Ruben Cor
rea, Pedro Gonzalez, Jose 
Fernandez, Hector Chumpitaz, 
Luis Vruzado, Roberto Challe, 
Hernan Castaneda, Felix Sa
linas, Enrique Casaretto, Percy 
Rojas și Oscar Rios : Cristal 
— Luis Rubinos, Eloy Cam
pos, Orlando de la Torre, Fer
nando Mellan, Tadeo Risco, 
Alberto Gallardo și Jose del

jucători in
Castillo ; Alianza 
Villanueva, Jose 
Julio Bayion, Victor Zegarra, 
Pedro Leon și Teofilo Cubil- 
las ; Arica — Ottorino Sartor, 
Javier Castillo, Javier Risco, 
Andreș Segarra și Carlos Ur- 
runaga ; Juan Aurich — 
Jesus Goyzueța, Augusto Go
mez, Eladio Reyes și Jorge 
Charun ; Municipal — Hugo 
Soții și Jaime Mosquera ; De
fensor Lima — Rodolfo Man
zo și Carlos Oliva ; Sports 
Boys — Juan Munante și Os- 
waldo 
Carlos 
garr.

încă
doi dintre participanții 
preliminarii nu mai figurează 
în lot : Nicolas Fuentes și Ra
mon Mifflin, care au fost sus
pendați de F.I.F.A. pe cîte 
un an...

lot!
— , Roman 

Gonzalez,

Ramirez ; Miraflores — 
Portanova și Dias Ze

un amănunt: numai
la

■ai

experți Ia
federația italiană

fața locului...
de fotbal a hotărît să 
studia condițiile de la

După cum se știe, 
trimită doi experți în Mexic pentru a 
fața locului : antrenorul echipei, Ferruccio Valcareggi, și dr. 
Fino Fini, secretarul secției tehnice a federației. Lor li se va 
alătura Artemiro Franghi, președintele federației, care va asista 
la tragerea la sorți a grupelor campionatului mondial, progra
mată la 10 ianuarie.

BELGIA: „Să ferim jucătorii
de oboseală"

Antrenorul echipei Belgiei, 
Raymond Goethals, a mărtu
risit că principala sa grijă 
este ca jucătorii să nu fie 
obosiți in Mexic din cauza nu
meroaselor angajamente ale 
cluburilor. Este vorba, in spe

cial, de Standard Liege, care 
s-a calificat în sferturile de 
finală ale „Cupei campionilor 
europeni", și de Anderlecht, 
care se menține în întrecerea 
pentru „Cupa europeană a 
târgurilor".

,11

meridiane
LA VALETTA, 6 (Agerpres).

Pe stadionul „Gzira“ s-au întîlnit 
într-un meci internațional amical 
selecționatele Maltei și Luxembur
gului. La capătul unui joc echili
brat, scorul a fost egal : 1—1
(0—1). Pentru gazde a marcat 
Cini, iar golul oaspeților a fost 
înscris de Hofmann.

EDIMBURGH, 6 (Agerpres). — 
Echipa engleză Arsenal Londra a 
achiziționat pe jucătorul Peter 
Marinello de la Hibernians, consi
derat ca un al doilea George 
Best. Marinello, care joacă aripă, 
este de origină scoțian.

BOLOGNA, 6 (Agerpres). — 
După meciul Bologna — A.S. Ro
ma (1—1) din cadrul campionatu
lui italian de fotbal, antrenorul 
echipei locale. Edmondo Fabbri, 
a fost brutalizat, la ieșirea din 
stadion, de către trei huligani 
care au fost arestați de poliția 
bologneză.

BUDAPESTA, 6 (Agerpres). — 
In urma unei anchete întreprinse 
de ziarul „Năp Sp6rt“ din Buda
pesta, la care au participat re
dacțiile sportive a 10 ziare, a fost 
alcătuită cea mai bună echipă de 
fotbal a Europei pe anul 1969. 
Iată componența ei : Banks (An
glia), Gemmel (Scoția), Sesternev 
(URSS), Beckenbauer 
Germaniei), Facchettl 
Bobby Charlton (Anglia), 
(Italia), Best (Irlanda), 
(R.F. a Germaniei), Riva 
și Giaici (Iugoslavia).

tit. F. a 
(rtalla), 
Rivera 
Miiller 
(Italia)

RANGOON, 6 (Ager
pres). — In urma explo
ziei unei grenade și a u- 
nui schimb de focuri care 
au avut loc pe stadionul 
din orașul birmanez Las- 
hio, 7 persoane și-au pier
dut viata și alte 17 au fost 
rănite. Pe stadion avea 
Ioc o competiție de atle
tism cu ocazia aniversării 
independentei tării. Ime
diat dună explozie, patru 
persoane înarmate au des
chis focul împotriva mul
țimii aflate pe stadion. 
Forțele guvernamentale au 
intervenit, fără a reuși 
însă să-i retină pe aten
tatori, care au dispărut 
după un scurt schimb de 
focuri cu poliția.

Deși a ocupat doar locul 4 în slalomul uriaș de la Adelboden, 
francezul Patrick Russel (în fotografie) a preluat șefia clasa

mentului individtial în „Gupa Mondială"
Telefoto < A.P.-AGERPRES

SCHRANZ ÎNVINGĂTOR LA ADELBODEN
Proba masculină de slalom 

uriaș din cadrul concursului 
de la Adelboden (Elveția) a 
fost cîștigată de austriacul 
Karl Schranz, care a realizat’

în cele două manșe timpul to
tal de 3:22,76 (1:41,85 + 1:40,91). 
Pe locurile următoare s-au 
clasat Seep Heckelmiller 
(R.F. a Germaniei) — 3:23,73, 
Dumeng Giovanoli (Elveția) — 
3:23,84 și Patrick Russel 
(Franța) — 3:24,55. Schiorul 
francez Jean-Noel Augert s-a 
clasat pe locul 7 cu timpul de 
3:28,18. în urma acestor re-

zultate, în clasamentul india 
vidual al „Cupei Mondiale", 
pe primul loc a trecut Patrick 
Russel (Franța) — cu 76 ur
mat de Gustavo Thoeni (Ita
lia) — 70, Jean-Noel Augert 
(Franța) — 59, Karl Schranz 
(Austria) — 50 p etc. în cla
samentul pe națiuni. continuă 
să conducă detașat Franța cu 
477 p, urmată de S.U.A. — 222, 
Austria — 199 p etc.
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• In cadrul concursului in
ternațional de schi de la Oslo 
proba de 20 km a fost câști
gată de norvegianul Magne 
Myrmo, care a realizat timpul 
de 11110:13,7.
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CAMPIONATE MONDIALE DE SCHi-NORDIC
Mai sînt doar cîteva săp

tămîni pînă cînd elita schiu
lui de pretutindeni (specia
liștii în probele nordice) se 
va îndrepta spre Cehoslova
cia, tara care găzduiește în 
masivul Vysoke Tatra (Ța- 
tra înaltă) ediția din acest 
an a campionatelor mondia
le. Trebuie să le snunem vii
torilor oaspeți ai Tatrei că îi 
așteaptă, în frumosul decor 
montan, o surpriză de mari 
proporții : un centru de spor
turi de iarnă modern ame
najat, înzestrat — printre 
altele — cu un stadion cen
tral care va putea fi utilizat 
atît pentru probele de fond 
cit și pentru săriturile de pe 
trambulină.

în vederea acestei impor
tante competiții au fost ri
dicate aici 39 de construcții 
diverse : pîrtii și trambuli

ne. tribune sDeciale pentru 
ziariști și comentatori de ra
dio și televiziune, un Centru 
de presă, cîteva hoteluri 
printre care unul numit FIS, 
rezervat comisiei de organi
zare, turnuri pentru arbitri, 
două telescaune. tabel elec
tronic pentru anunțarea re
zultatelor etc.

în cursul ultimilor doi ani, 
„statul-major" al campiona
telor, ajutat în mod voluntar 
de cîteva sute de iubitori ai 
schiului, a efectuat toate 
pregătirile necesare pentru 
reușita acestei mari sărbă
tori a schiului care se va 
bucura de înaltul natronai 
al președintelui Republicii 
Socialiste Cehoslovace, Lud- 
vik Svoboda.

Organizatorii au înregis
trat, pînă în prezent, adezi

unea a 25 de țări cu un to
tal de circa 400 copcurenți. 
Printre aceștia, își vor face 
debutul în campionatele 
mondiale fondiștii spanioli 
și fondistele din Canada.

Participanții, antrenorii și 
conducătorii lor vor fi găz- 
duiți în hoteluri confortabile 
în imediata apropiere a locu
rilor de concurs, la Strbske 
Pleso. Ziariștii, în schimb, vor 
avea la dispoziție un hotel 
(Park) în stațiunea Star./ 
Smokovec unde va funcționa 
de altfel și comisia de orga
nizare (în hotelul FIS). Acest 
hotel face parte, așa cum am 
mai spus, din modernul an
samblu de construcții reali
zat în vederea acestor cam
pionate. Deși hotelul FIS es
te gata de la sfîrșitul lunii 
decembrie el va fi inaugurat
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Moderna clădire a 
„Panorama" de la
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Foto :
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• tntr-un meci, disputat la 
Tokio, contind pentru titlul 
mondial de box la categoria 
pană, franco-australianul Joh
nny Famechon șl-a apărat cu 
succes centura, dispuntnd 
prin k.o. în rundul 14 de 
challengerul său oficial, japo
nezul „Fighting“ Harada, prin- 
tr-un violent uppercut la băr
bie. De menționat că în run
dul io ambii boxeri au făcut, 
pe rînd, cunoștință cu po
deaua.

în mod oficial în ziua deschi
derii campionatelor, la 14 
februarie. I s-a atribuit acest 
nume, mai puțin obișnuit, 
pentru a cinsti aniversarea 
a 60 de ani de la desfășura
rea primului congres inter
national al schiului, eveni
ment care a avut loc la 18 
februarie 1910 în Norvegia.

Alături de hotelul FIS și 
foarte aproape de stadionul 
pentru cursele de fond ca și 
de cele două trambuline, se 
află centrul de presă, găz
duit în noua clădire a poștei, 
care a fost utilată cu tot a- 
paratajul necesar transmiterii 
informațiilor și comentariilor 
de la aceste campionate (te
lexuri, telefoane, un turn de 
telecomunicații etc.). Ziariștii 
vor dispune și de un centru 
de presă-auxiliar în hotelul

Park din stațiunea Stary 
Smokovec.

întrucât se așteaptă un 
mare aflux de vizitatori în 
perioada campionatelor, or
ganele locale au luat măsuri 
de reconstruire și moderni
zare a căilor de comunicație 
rutiere și feroviare. De ase
menea a fost mărit si mo
dernizat aeroportul de la 
Poprad (8 km de Smokovec 
și 25 de Strbske Pleso).

Organizatorii sînt gata să-și 
primească oaspeții cu cea 
mai mare bucurie dorindu-le 
o ședere cît mai plăcută în 
timpul marilor întreceri pe 
care le va oferi, fără îndo
ială. cea de a 28-a ediție a 
campionatelor mondiale de 
schi la disciplinele nordice.

Jan MRAZ
membru în consiliul F.I.S.

• tn continuarea turneului 
pe care-1 întreprinde în Fran
ța, echipa de rugby a Arma
tei cehoslovace a jucat la Or
leans cu formația locală R.C. 
Orleans. Oaspeții au obținut 
victoria cu scorul de 9—3.

• Intr-un joc contind pen
tru „Cupa Alpilor" »la hochei 
pe gheață, la Innsbruck s-au 
întîlnit formațiile I.E.V. Inns
bruck și A.C. Klagenfurt, fi
nalistă a „Cupei campionilor 
europeni" — ediția 1968—1969. 
Echipa din Innsbruck a ob
ținut o surprinzătoare victo
rie cu scorul de 3—2 (0—2, 
1—0, 2—0).

• La Bombay a început un 
mare turneu de hochei pe 
iarbă, la care participă echi
pele Argentinei, Belgiei, R.F. 
a Germaniei. Italiei, Japoniei, 
Olandei și Indiei (cu două 
selecționate). în prima zi, ma
rea favorită, India, a surcla
sat Argentina cu 6—0, iar Ja
ponia a întrecut Olanda cu 
2—1. în ziua a doua, s-a pro-, 
dus o surpriză : India și R.F. 
a Germaniei au terminat la 
egalitate : 0—0. Reprezentati
va secundă a Indiei a învins 
clar echipa Italiei cu 6—0.

• Campionul mondial de 
ciclocros, belgianul Eric de 
Vlaeminck, a repurtat o nouă

victorie în Elveția, de data 
aceasta '’la Estavayer.
• Cu prilejul unei reuniuni 
profesioniste de box desfășu
rate la Goteborg, campionul 
european la categoria mijlo
cie, danezul Tom Bogs, l-a 
învins prin abandon în rundul 
3 pe vest-germanul Brunn- 
hoel. A fost ultimul meci or
ganizat în Suedia, - deoarece 
boxul profesionist a fost in
terzis prin lege în această 
țară.
• Echipa de tenis a S.V.A. a 
cîștigat trofeul „Sunshine" re
zervat formațiilor de juniori, 
care s-a disputat la Miami 
Beach. în finală selecționata 
S.U.A. a învins cu scorul de
2— 1 echipa Argentinei.
• La Washington a încetat 
din viață în vîrstă de 62 de 
ani Franklin Orth, președin
tele Comitetului Olimpic al 
S.U.A.
® tn zilele de 10 și 11 ianua
rie, stațiunea americană de 
sporturi de iarnă Lake Placid 
va găzdui un mare concurs 
internațional de sărituri cu 
schiurile, în cadrul căruia vor 
evolua și cinci săritbri euro
peni : austriecii Schuster și 
Golser, elvețianul Pfiffner și 
vest-germanii Ihle și Schinze.
• Cursa ciclistă de șase zile 
desfășurată pe velodromul a- 
coperit din Koln s-a încheiat 
cu victoria cuplului Post (O- 
landa) — Sercu (Belgia). Pe 
locurile următoare s-au cla
sat perechile Bugdahl-Kemper 
(R.F. a Germaniei). Altig (R.F. 
a Germaniei) — Merckx (Bel
gia) și Renz-Schulze (R.F. a 
Germaniei).
• In ultimele finale ale tur
neului de tenis de la Perth 
(Australia) s-au înregistrat 
următoarele rezultate : dublu 
mixt: K. Krantzke, Stuart 
(Australia), — K. Melville 
(Australia), Paul (Franța) 
6—2, 4—6, 7—5 ; dublu femei : 
K. Krantzke, K. Melville 
(Australia) — M. Court (Aus
tralia), W. Shaw (Anglia) 6—2,
3— 6, 6—3.


