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SABRERI 
ROMÂNI 

A BRUXELLES
O veste burtă pentru iu

bitorii scrimei ; patru din
tre sabrerii noștri fruntași 
vor fi prezenți la Bruxel
les, la startul ediției 1970 
a „CUPEI MARTINI", com
petiție de anvergură, la 
care sînt invitați cei mai 
buni trăgători de pe con
tinent.

Vor face deplasarea : 
OCTAVIAN VINTILA, DAN 
IRIMICIUC, HARITON BĂ- 
DESCU și ALEXANDRU 
NILCA.

Lotul sabrerilor români 
va fi însoțit de antrenorul 
Dumitru Mustață.
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Pîrtia de bob 
de la Sinaia in curs 

de amenajare
Cu toate necazurile provocate 

de starea timpului nu întotdea
una favorabil, lucrările de a- 
inenajare a pîrtiei de bob din 
Sinaia continuă cu spor. După 
toate probabilitățile, sîmbătă 
vor fi date în folosință primele 
cinci viraje, pe care să-^i în
ceapă antrenamentele de co- 
borîre membrii lotului de tine
ret antrenat de maestrul spor
tului Tita Rădulescu. Lucrările 
vor continua, astfel ca pista 
să poată fi dată în întregime 
pentru antrenamente și con
cursuri în timp util.

MIHAI BOTA — coresp

O mare acțiune care implică sportul

ANUL INTERNATIONAL
AL EDUCAȚIEI

Integrarea sportului iu procesul 
de învățămint

Educația fizică în școală nu este 
recreație!

Răspunderea cadrelor didactice 
față de viitorul națiunii

La propunerea Organizației 
Națiunilor- Unite pentru
Educație, Știință și Cul

tură (U.N.E.S.C.O.), Adunarea 
Generală a Națiunilor Unite 
(O.N.U.') a proclamat 1970 
drept An internațional al e- 
ducației. In intenția inițiatori
lor — care au meditat la ros
turile noi, in continuă evoluție, 
ale educației in societatea 
contemporană — ACEST AN 
TREBUIE SA MARCHEZE 
PROGRESE IMPORTANTE, 
CANTITATIVE ȘI MAI ALES 
CALITATIVE, IN DOMENIUL 
PROCESULUI EDUCATIV. 
Fiind vorba de formarea ca
drelor societății de mîine, SE 
AȘTEAPTĂ REEVALUĂRI 
CARE SA CONFERE EDUCA
ȚIEI VALENȚELE PE CARE 
TREBUIE SA LE AIBA, CON
CORDANT CU PROGRESELE 
ALTOR DOMENII, 1N VIAȚA 
POPOARELOR.

Constatindu-se că educația, 
in accepția clasică, rămîne încă 
prea des ruptă de restul activi
tăților umane, comunitatea 
mondială este invitată — cu 
ocazia Anului internațional al 
educației — SA-Șl ÎNDREPTE 
ATENȚIA SPRE SOLUȚII 
NOI ȘI ÎNDRĂZNEȚE. SPRE 
O EDUCAȚIE UNIVERSALA.

In ceea ce. ne privește — 
salutînd acest an inter
național de extremă im

portanță pentru viitorul ome
nirii — considerăm că ni se 
oferă rarul privilegiu de a pu
tea pleda timp de 365 de zile, 
sub oblăduirea acestui prelun
git eveniment sărbătoresc, pen
tru integrarea sportului în pro
cesul de învățămint, pentru 
consolidarea poziției sale în o- 
pera pedagogică. Și nu găsim 
argument mai bun decît citind 
pe fruntașul organizatorilor a- 
eestui an festiv, directorul ge-

• neral al U.N.E.S.C.O.. Rend 
Maheu : „Deși virtutea educa
tivă a sportului a fost recu
noscută de multă vreme, toate 
posibilitățile pe care le oferă 
în această privință nu au fost 
nici suficient exploatate, rjci 
destul de bine explorate. Mai 
presus de toate acestea, inte
grarea în p ocesul total al for
mării personalității, prin sta
bilirea unor profunde relații 
între activitățile sportive și ce
lelalte componente ale educa
ției. constituie o problemă care 
așteaptă încă adevărata sa so-

Vicior BĂNCIULESCU

In cursă,

Din concurs 
in concurs

REZULTATE BUNE 
h PRIMA REUNIUNE 

A „CUPEI 
SPERANȚELOR"

...și cîteva autentice 
promisiuni

TUȘNAD, 7 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). — Fo
losind din plin condițiile at
mosferice faVorabile, fede
rația noastră de patinaj or
ganizează concurs după con
curs pe pista naturală a. la
cului Ciucaș, din stațiunea 
Tușnad, care se prezintă în 
condiții excelente pentru în
trecerile viteziștilor. Astfel, 
după concursurile din cadrul 
„Cupei 30 Decembrie" și „Cu
pei Tușnad", tinerii patinatori 
au luat miercuri startul în 
tradiționala competiție dotată 
cu trofeul „Cupa speranțelor".

Deși timpul a fost mai pu
țin favorabil comparativ cu 
primele reuniuni — ceața 
.acoperind în întregime lacul 
Ciucaș. totuși, cei peste 50 de 
participanți au obținut re- ■ 
zultate promițătoare, luptînd 
cu dîrzenie pentru Un loc cit 
mai bun în clasament.

S-a remarcat în mod deo
sebit clujeanca Ho.rana Sa- 
Iade (în vîrstă de numai 14 
ani) care a depășit. în proba 
de 500 m junioarele din ca
tegoria 17—18 ani. Salade este 
un autentic talent CARE 
TREBUIE SUPUS ÎN CON
TINUARE UNEI ATENTE 
PREGĂTIRI.

Interesant de urmărit a fost
Tr. IOANITESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

Retrospectivă asupra campionatului european de bob 2 persoane

PROMOVĂRI IN IERARHIA EUROPEANA
• UN NOU TIP DE BOB PODAR ? • DOAR DOUĂ MANȘE LA BOB 

4 PERSOANE
Pentru prima dată în ultimii 

30 de ani, un campionat euro
pean de bob (ca cel de 2 per
soane) se desfășoară la o dată 
atit de timpurie.

Aceasta a făcut ca majorita
tea echipajelor să nu-și fi putut 
continua pregătirea începută pe 
uscat, cu cea specifică de bob — 
respectiv, pe gheață. Eforturilor 
făcute de cei rămași în afara 
pregătirii, de a ține pasul cu 
cel care s-au antrenat pe pista 
artificială de 800 m în R.F. a 
Germaniei (boberil vest-germani 
și austrieci) nu le-au rezistat 
decît echipajul italian Gaspari- 
Armano, care beneficiind. In 
schimb, de cunoașterea perfec
tă a pistei de la Cortina a și 
reușit cucerirea pe merit, a cam
pionatului european. Spun pe 
merit pentru că, cei doi au avut 
și cele mai bune plecări (50 m) 
și cel mai buni timpi la inter- 
tempo (jumătatea pistei). Fap
tul că Eugenio Monti a lăsat la 
Cortina ca un singur echipaj să 
apere șansele italienilor la bo
bul de două persoane (pe cei
lalți pregătindu-i la Cervinia 
pentru campionatele lor națio
nale, care contează și ca se
lecție pentru C.M.) denotă buna 
orientare a aceluia care a fost 
de nouă ori campion mondial și 
dublu campion olimpic la ultima 
ediție a Jocurilor Olimpice de 
iarnă de la Grenoble.

Dacă privim în continuare cla
samentul, găsim pe locurile 3 
și 4 pe vest-germanii Floth și 
Zimmerer. Primul, medaliat la 
Grenoble cu argint, iar al doi
lea. campion mondial la Lake 
Placid in anul trecut. Un salt 
de un loc în Ierarhia europea
nă a făcut-o spaniolul Baturone, 
clasat pe locul 4 (anul trecut 
la C.E. de la Cervinia locul 5). 
Locul 5 ocupat de Dellekarth 
(Austria) nu poate fi considerat 
ca o surpriză, deoarece acest 
echipaj a beneficiat, așa cum 
am spus mai sus, de pregătirea 
specifica. Austria II. pilot Gu- 
ber, a dovedit inconstanță pe 
parcursul celor 4 manșe, ocu- 
pînd locul 7. Tînărul echipaj 
Panaitescu-Pascu (România II) 
a ocupat locul 11, considerat 
bun dacă se are în vedere că 
este la a doua participare in
ternațională (prima, anul tre
cut la C.E. de tineret, locul 5). 

Insusi Eugenio Monti a afir
mat că A AVUT O SURPRIZA 
PLĂCUTA VAZIND AL DOI

Vedere generală a stațiunii internaționale Cortina d'Ampezzo, 
gazda campionatelor europene de bob

LEA ECHIPAJ ROMAN „MER- 
C.IND‘‘ CURAT PE VIRAJE ȘI 
PE LINII DREPTE, apreciind că 
are talent șl un frumos viitor 
in față.

Deși tehnica bobului a evo
luat in ultimi! ani foarte mult 
(datorită modernizării materia
lelor de concurs, respectiv a

boburilor și a pistelor), pârînd 
la un moment dat că s-a ajuns 
la o perfecțiune în această pri-

prof. Petfe FOCȘENEANU

(Continuare in pap„ a 4-a)

Dan Cristea
Foto i A. NEAGU

rincipalul eveniment com- 
petițional al acestei săptămîni 
este „CUPA UNIRII", concurs 
aflat la a treia ediție. Organi
zat de Secția cultural-sportivă 
a C.C. al U.G.S.R., în colabora
re cu F.R.S.B., concursul va 
reuni la startul probelor, slmbă- 
tă și duminică, pe cel mal buni 
schiori alpini șl londiștl al ță
rii, reprezentînd Dinamo șl A.S.A. 
din Brașov, Clubul sportiv oră
șenesc Sinaia și două selecțio
nate ale U.G.S.R. In acest an 
pentru prima dată „CUPA UNI
RII" CAPATA UN CARACTER 
INTERNAȚIONAL, PRIN PAR
TICIPAREA, LA CURSELE AL
PINE, A ȘASE TALENTAȚl 
SCHIORI ITALIENI : ROBERTO 
VOLA. PIERI AUPRANDI, SER
GIO SERVENTT, 'STEFANO CIA- 
GOSA, ROBERTO MONTROC- 
CIO Șl GIORGIO DE STEFA- 
NIS.

Programul întrecerilor, oare 
vor. fi găzduite de frumoasa sta
țiune Vatra Dornel, prevede dis
putarea curselor de slalom spe
cial și slalom uriaș șl a celor 
individuale șl ștafetelor de fond.

PARTICIPĂRI la con
cursuri INTERNAȚIO
NALII

In scopul verificării pregăti
rilor efectuate plnă acum șl a- 
cumulărll punctajului F.I.S. ne
cesar participării la campionate
le mondiale de ** Val Gardena,
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LA ÎNCHIDEREA taberei școlare
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LA SINAIA ȘI BRAȘOV

Comisia județeană Prahova și 
Clubul sportiv Sinaia au luat 
inițiativa de a organiza, sîm
bătă- 'pe Valea ,lui. Caro, un 
concurs rezervat tuturor elevilor 
și juniorilor de pe Valea Pra
hovei. La startul cursei de sla
lom uriaș vor fi prezenți deci 
schiori din Sinaia, Bușteni. Azu- 
ga și Predeal, pentru a-și dis
puta „Cupa orașului Sinaia**. 
Duminica, pe pîrtia din Poiana 
popicărlei, va avea loc prima 
etapă a „Cupei speranțelor**, 
competiție rezervată copiilor din 
Sinaia. Se va desfășura o probă 
de slalom uriaș. La Brașov, o 
singură competiție : „Cupa Di
namo**, care va fi ținta întrece
rilor săritorilor de la A.S.A., Trac
torul și Dinamo Brașov.

120 DE ELEVI LA UN 
CONCURS PE CLABUCET

Cu prilejul închiderii taberei 
organizată Ia Predeal pentru șco
lile sportive din Sinaia. Piatra 
Neamț, Brașov șl Predeal, pe 
pîrtia Clăbucetul Taurului a a- 
vut Ioc un concurs (slalom spe
cial) La care au participat peste 
120 de copii și juniori. întrece
rile s-au bucurat de un deose
bit succes. S-au clasat pe pri
mul loc : seniori : C. Cojoearu 
(Brașov), juniori I : C. Ciobo- 
ta.ru (Predeal), juniori n : M, 
Burchi (Sinaia), băieți : A. Năs-

Actualitatea în schiul competițional

ȘASE SCHIORI ITALIENI 
LA STARTUL „CUPEI UNIREA"
DAN CRISTEA. GH. VULPE șl 
VIRGIL BRENCI AU PLECAT 
IN FRANȚA, UNDE VOR LUA 
PARTE, la sfirșitul săptămînii, 
LA MARELE CONCURS DE LA 
MORZINE (F.I.S. I A), alături 
de elita schiului mondial. In 
continuare, REPREZENTANȚII 

ROMÂNIEI VOR PARTICIPA LA 
COMPETIȚIILE DIN AUSTRIA 
(Kitzbuhel—17—18 ianuarie). IU
GOSLAVIA (Kranjska Gora -21- 
22 ianuarie) șl ITALIA (Madon
na din Campigllo — 29—30 ia
nuarie), DUPĂ CARE SE VOR 
DEPLASA LA VAL GARDENA.

Un alt lot care ne va re
prezenta peste hotare este 
cel de juniori alcătuit din 
Mitial Bălan, Alexandru Bog
dan șl Daniela Munteanu. 
Sîmbătă și duminică, cel trei 
vor participa la „Cupa mon
dială a juniorilor", compe
tiție găzduită de stațiunea 
elvețiană Slon.

tase (Sinaia), junioare I : Doina 
Lașcu (Piatra Neamț), junioare 
II : Nela Simian (Predeal), feti
țe : Elena Degeratu (Predeal).

BULETINUL ZAPEZIJ

Serviciul Prevederi de scurtă 
durată din cadrul Institutului 
meteorologic ne-a comunicat că 
ieri dimineață stratul de zăpadă 
avea următoarea grosime în sta
țiunile montane : Sinai a—Cota 
1500 60 cm, Ceahlăul—Toaca 18 
cm, Băișoara 20 cm, Păltiniș— 
Sibiu 20 cm, Predeal 28 cm, 
Fundata 20 cm, Semeni c 60 
cm, Paring 30 cm. Vf. Omul 
80 cm. Vf. Țarcu 35 cm, Rarău 
24 cm. După încă o zi sau 3ouă 
de temperatură ridicată, se pre
văd răcirea timpului și ninsori 
uneori abundente în toate re
giunile de munte. Deci, condiții 
favorabile practicării sporturilor 
de iarnă.

TINERII SCHIORI S-AU ÎNTRECUT ‘reversulI

> PE PÎRTIILE DORNEI
VATRA BORNEI 

avut tinerii schiori
(de la trimisul nostru). Frumoase zile de vacanță școlară 
de la școlile sportive din Vatra Bornei, Toplița. Gheor-au

ghietii. Rîșnov. Cei mai buni dintre ei au fost reuniți timp de două săptămîni 
(21 decembrie — 4 ianuarie) în tabăra școlară de Ia Vatra Bornei, în decorul 
pitoresc al Carpaților moldoveni. Cu acest prilej, ei au urmat un program 
de pregătire sub îndrumarea antrenorilor și instructorilor lor.

Activitatea 
s-a încheiat 
resant concurs, prilej de 
verificare a cunoștințelor 
acumulate de schiori în 
aceste zile de intensă pre
gătire. S-a schiat pe pîr-

special

de tabără 
cu un inte- ZILE DE TABĂRĂ

tia de slalom de pe Dea
lul Negru și pe traseul de 
fond. Din păcate, zăpada

puțină a constituit 
rios impediment 
aprecierea obiectivă 
performanțelor.

Radu VOIA

I
I
I
I

I

un se- 
pentru 

a I
I
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MEDALIEI...

F
I
I

IERARHIILE SCRIMEI NOASTRE
Un ciclu de clasamente inedite

• __ . •ale elitei planșei românești
La hotarul dintre ani, 

specialiștii sportului obiș
nuiesc să stabilească ie
rarhii (naționale și inter
naționale) ale valorilor 
care conferă strălucire u- 
nei competiții și prestigiu 
mișcării sportive din fie
ce tară. Dar, dacă pen
tru unele discipline, valo
rile au criterii precise de 
ierarhizare (cronometrul. 
centimetrul etc.), pentru 
altele se recurge, încă, la 
aprecierea — mai mult 
sau mai puțin subiectivă 
— a cronicarilor.

în prima categorie 
situează atletismul, 
ția, tirul, în timp ce ma
rea majoritate a sporturi
lor o formează cealaltă 
categorie, de proporții am
ple.

Tendința de a face or
dine și în această mare 
categorie s-a manifestat,

i se
nata-

pînă acum, în domeniul 
Schiului 
anumit 
primilor 
petițiile
tru Cupa mondială), în lu
mea ciclismului rutier (u- 
tilizîndu-se același sistem 
pentru atribuirea unui 
trofeu „super.-prestigiu" în 
campionatele mondiale de 
automobilism și de moto- 
ciclism (punctîndu-se, 
asemenea, locurile 
te într-un ciclu de 
premii" disputate 
lungul unui an).

Pornind de la 
principiu, NE PROPUNEM 
SA realizam o IERAR
HIZARE A SCREMERI
LOR NOȘTRI și — ulte
rior — a celor mai buni 
din lume. Este — firește 
— o încercare susceptibi
lă de ameliorări la urmă
toarele ediții. AM STABI-

(atribuindu-se un 
număr de puncte 

clasați în com- 
selecționate pen-

Ia

O- 
106 
lo- 
IV

•«

de 
ocupa- 
„mari 

de-a

același

LIT PATRU SCALE DE 
PUNCTAJ în funcție de 
valoarea competițiilor 
care au participat trăgă
torii noștri;

I. CAMPIONATE MON
DIALE Șl JOCURI 
LIMP1CE : locul I — 
p ; locul II — 75 p ; 
cui III — 60 p ; locul
— 50 p ; locul V — 40 p; 
locul VI — 30 ?.

II. MARI COMPETIȚII 
INTERNAȚIONALE (tro
feele Martini, cupele Ro
mei, Jeanty, Giovannini, 
turneul țărilor socialiste 
etc.) t I — 70 p ; II — 45 
p ; III — 35 p ; IV — 25

V — 15 p ; VI 10 p.P ;

Sebastian BONIFACIU 
și St. TIBERIU

I
I
l
l
l
I
i
I
I
I

I

ILEANA DR1MBĂ
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AVEM SPORTIVI "DAR N°AVEM INSTRUCTORI !
Tot mal mulțl tineri »tat 

atrași de terenul de 
•port. Pentru ei >e or

ganizează numeroase con
cursuri locale șl chiar com
petiții republicane. Cel care 
merg din victorie In victo
rie. dovedind talent șl per
spectivă In disciplina Îndră
gită, stnt selecționați In lec
țiile de performanță ale aso
ciațiilor si cluburilor spor
tive.

Dar, plnă la consacrare, 
tinărul sportiv Începător e 
un consumator a tot ceea 
ce-1 poate oferi tehnica pen
tru a progresa rapid. Oară 
pregătirea In vederea ascen
siunii constituie o problemă 
exclusiv personală ? Da ți 
nu ! Da, Intructt puterea de 
a respecta un program, o 
ordine de preocupări, nu țl-o 
poate dărui. nimeni. Nu, pen
tru că tinărul trebuie edu
cat și tnvățat să-și drămu
iască timpul, să-l folosească 
din plin și cit mat util. Iar 
cei care li călăuzesc primii 
pași in sport stnt, in multe 
cazuri, instructorii voluntari.

CU CINE VA PREGĂTIȚI ?

• CU CINE VA PREGĂTIT! ? • AU LECȚIILE DE ANTRE
NAMENT UN CONȚINUT CORESPUNZĂTOR FORMARII 
UNUI SPORTIV MULTILATERAL DEZVOLTAT? • CORES
PUNDE ACTUALA REȚEA DE INSTRUCTORI NUMĂRULUI 

MEREU CRESCIND DE SPORTIVI LEGITIMAȚI?

AU LECȚIILE DE ANTRE
NAMENT UN CONȚINUT 
CORESPUNZĂTOR FORMA
RII UNUI SPORTIV MULTI
LATERAL DEZVOLTAT t CO
RESPUNDE ACTUALA RE
ȚEA DE INSTRUCTORI NU
MĂRULUI MEREU CRES
CIND DE SPORTIVI LEGI
TIMAȚI 1 Aceste lucruri ta
ct rcăm să le stabilim ta an
cheta de fată.

PRIMELE K DB RĂS
PUNSURI

Am consultat in preala
bil 60 de tineri de di
verse profesii, angre

nați In competiții municipale 
șl județene, precum și ta 
alte concursuri premergă
toare unor campionate repu
blicane, formultndu-le urmă
toarea Întrebare : CINE SE

ÎNGRIJEȘTE DE PREGĂTI
REA DV. 7 35 din cei ches
tionați ne-au răspuns că se 
antrenează singuri sau cu 
ajutorul unor colegi mal in 
virată din echipele lor, 16 lu
crează cu instructori volun
tari, iar » beneficiază de 
asistența unor cadre specia
lizate.

Prin urmare, MAJORITA
TEA SPORTIVILOR PABTI- 
CIPANȚI LA ÎNTRECERILE 
DE NIVEL JUDEȚEAN SE 
ANTRENEAZĂ CUM POT, 
fara o îndrumare ca
lificata.

„SITUAȚIA B TRISTA..."

— Dv. cum vedeți pro
blema instructorilor spor
tivi voluntari t l-am între
bat pe tov. Nlcolae Olole- 
ru, vicepreședinte al

C.J.E.F.S. Iași. Fără a În
treține discuția In sferele 
teoriei, ne-a răspuns :

— Cu regret, trebuie să re
cunoaștem că SITUAȚIA E 
TRISTA. La ora actuală dis
punem de un corp restrîns 
de astfel de activiști, iar ma
rea lor majoritate stat „oa
meni la toate". Ei fac regu
lamente, ei organizează în
treceri, ei se ocupă de pro
bleme administrative, fac 
totul, bineînțeles, ta dauna 
pregătirii tehnice a tinerilor 
sportivi. Avem comune ca, 
de exemplu, Podul Iloalei, 
Țlbănești, Schitu Duca ș.a. 
unde există echipament, te
ren de sport și foarte mulți 
tineri, dar nu are cine să 
se ocupe de aceștia.

— Din ce cauză nu există 
cadre pe măsura necesită
ților I

I. TRAIAN

(fontinuare hi i.,'O a l-a)
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ără a constitui up fenomen 
tipic, scutirile medicale de la 
orele de educație fizică . — 
aspect 
tut în 
Ioanele 

atentia asupra 
largi implicații 
dezvoltării armonioase 
nerafii.

Ceea ce 
paradoxal este faptul că factorii care 
favorizează cîte o dată creșterea. pro
centului de scutiți medicali îi constituie 
chiar profesorii de educație fizică, de 
obicei dintre cei aflați la începutul 
activității lor. Modul precipitat, adesea 
rigid (pentru a nu-i spune brutal), în 
orice caz nepedagogic, în care unii pro
fesori înțeleg să vehiculeze cu notele 
la normele de control, nu are darul 
de a apropia pe elevi de educația fi
zică. Dimpotrivă.

Și astfel apare reversul medaliei : 
o notă insuficientă obținută la o nor
mă de control atrage antipatia ele
vului respectiv față de educația fizică. 
Iar de aici pînă la a forța scutirea 
medicală nu mai rămîne decît un pas.

Se impune, firește, găsirea unei for
mule salutare, capabifă să atragă la 
orele de educație fizică pe toți elevii, 
să influențeze pozitiv atitudinea lor 
față de acest obiect, să facă să dis
pară noțiunea de scutit medical la o 
activitate pe care ar trebui să o îm
brățișeze, dezinvolt, nu numai elevii, 
ci chiar și părinții lor, indirect. Reali
zarea unui modus vivendi în această 
direcție presupune de la sine interven
ția organelor de resort, a Ministeru
lui Invățămîntului în speță.

Ce ar trebui făcut ? în principal, de 
modificat concepția față de norma de 
control, care va rămîne criteriul de 
bază în evaluarea obiectivă a rezulta
telor. Ea nu trebuie să pară în ochii 
elevilor ca o sperietoare, ci ca o mo
dalitate deplină de a învăța să alergi, 
să conduci o minge de baschet sau de 
handbal, să execuți corect un exerci
țiu de gimnastică. în aplicarea unei 
asemenea concepții profesorul de spe
cialitate nu trebuie să urmărească 
transformarea elevilor lor în veritabili 
performeri. Pregătirea pentru perfor
manță o fac școlile sportive, iar per
formanța ca atare o aduce activita
tea în cadrul unui club sportiv. In 
școala generală, important este ca 
FOTI elevii să beneficieze de o des
tindere, după ore care presupun un 
intens travaliu intelectual, să facă miș
care, să participe conștient la orele 
de educație fizică. Fiecare după apti
tudini, după posibilități.

In această idee, profesorul va nota 
elevul ținînd seama nu de barem (la 
nivelul elevilor din ciclul I sau II no
țiunea aceasta pare oarecum impro
prie !), ci, în primul rînd, de gradul de 
strădanie, de conștiinciozitatea elevu
lui, de disciplină. Evident că nu va fi 
notat cu 10 un 
șit într-o bună 
gării, dar nici 
4 sau 5.

Un asemenea 
difica structural ,___ ___ ___
de norma de control. Ea nu le-ar mai 
apare ca o obsesie, un coșmar. Iar 
scutirile medicale de la orele de edu
cație fizică s-ar reduce, la rîndu-le,

, cu

tot mai mult dezbă- 
ultima vreme în co- 

ziarelor — atrag 
unei mentalități cu 
negative în direcția 
..i___ ! a tinerei ge-

însă apare de-a dreptul

elev care nu ji-a însu- 
măsură tehnica aler- 

nu i se va da nota

modus vivendi ar mo- 
poziția unor elevi față

S-IIIJLIVM b'UI ICUUUC, IUI IIIIW 
simțitor; _ dacă n-ar ajunge chiar, 
timpul, niște necunoscute.

Este o sugestie (ea ar putea 
semna și o inițiativă) destinată 
transforme toți elevii școlilor de

în
să 

------ -------- ----- cul
tură generală în prieteni convinși ai 
exercițiului fizic. La urma urmelor, nu 
acesta trebuie să fie și rostul educa
ției fizice ?

Tiberiu STAMA
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AVEM SPORTIVI, DAR 
N-AVEM INSTRUCTORI !
(Urmare din pag. 1)

— După părerea mea, din 
două motive : 1. Din anul 1967 
nu s-au mai Inițiat cursuri de 
formare a instructorilor, In timp 
ce numărul sportivilor a crescut 
considerabil ; 2. Mulți dintre cei 
care au absolvit școlile de in
structori au uitat că poartă a- 
aupra lor un carnet șl nu au 
mal activat.

PĂRERILE UNOR FOȘTI 
INSTRUCTORI

Ani notat numele cîtorva 
foști instructori și am por
nit să-1 căutăm, pentru a 

atla de ce a-au retras dintr-o 
muncă care, cîndva, i-a pasio
nat.

log. Gheorghe Belele (Fabrica 
^.Țesătura" Iași), fost jucător 
de handbal și atlet de categoria 
a doua : „Cînd am devenit in
structor aveam o muncă de mai 
mică răspundere In fabrică. 
Acum. sînt șeful serviciului 
C.T.C. și trebuie să-mi drămu
iesc cu grijă orele libere. Am 
mult de lucru. Timpul care-mi 
rămlne nu-mi ajunge nici pen
tru familie. Apoi am fost des
curajat și de veșnicele conflicte 
pe care le aveam cu direcțiu
nea fabricii, cînd era vorba să 
se Inițieze vreo acțiune pe linie 
de sport".

Florin Straiț (tehnician chi
mist la Fabrica „Țesătura" 
lași), fost ciclist de performan
ță : „Am lucrat timp de 10 ani 
ca președinte al comisiei jude
țene de ciclism. începutul a 
fost promițător. îmi amintesc 
cu plăcere de cursele care se 
desfășurau săptămînal pe dru
muri prăfuite, denivelate. Acum 
avem șosele asfaltate și, para
doxal. nu mai putem organiza 
concursuri. Motivul 7 Nu dispu
nem de biciclete și de piese de 
schimb. Din 1964, cînd s-au cum
părat ultimele două biciclete de 
curse, a dispărut, treptat-trep- 
tat, activitatea competițională din 
Iași. Vrem să facem sport, dar 
mai întîi trebuie, după umila 
mea părere, asigurate acele bu
nuri materiale concepute pentru 
nevoile secțiilor de ciclism. Alt
fel. ne irosim timpul".

Sîntem de astă dată într-o 
localitate situată la sute 
de kilometri depărtare. 

Părerile tînărului Tănase Jugaru, 
instructor al echipei de oină din 
comuna Rîmnicel, județul Bu
zău, concordă cu cele ale cole
gilor lui de la fabrica „Țesă
tura" din Iași într-un punct : 
nepăsarea organelor sportive lo
cale față de munca pe care o 
prestează.

— Totuși, nu am abdicat în 
fața greutăților — ne mărturi
sește Tănase Jugaru. Ne-am 
pregătit cum am putut, am fă
cut cu toții eforturi personale 
și am reușit să ne calificăm în 
finala pe țară a campionatului 
național de oină din anul 1969".

DOAR 18 ANTRENORI 
IN JUDEȚUL VASLUI

Ne-am adresat, în continua
re, tovarășului Gheorghe 
Alexandru, președintele 

C.J.E.F.S. Vaslui, un județ în 
care concursurile au mai mult 
un caracter de activitate com
petițională de masă.

— In județul nostru sîpt doar 
18 antrenori î 13 se ocupă de 
centrele de pregătire și inițiere, 
iar 5 lucrează cu diferite echipe. 
Restul formațiilor au instructori 
voluntari. In total, funcționează 
285 de instructori, dintre care 
161 în mediul ruraL

— Să înțelegem că apreciați 
drept satisfăcătoare rețeaua 
de cadre voluntare ?

— Nicidecum. La orașe există 
încă asociații care nu au echipe 
și nici un fel de activitate, pen
tru că lipsește mina omului pri
ceput. In mediul sătesc, cred că 
evidența nu mai corespunde. Nu 
cunoaștem realitatea, întrucît de 
mai bine de doi ani nu ne-am 
Jntîlnit, într-o consfătuire de lu
cru sau cu alte prilejuri, cu in
structorii, nu am organizai noi 
cursuri.

— Legea nr. 29 din 28 de
cembrie 1967 delimitează atri 
buțiile consiliilor sportive lo
cale, sindicatelor și U.T.C.- 
ului în problema asigurării 
cadrelor voluntare. Deci...

— Sarcinile se cunosc. Intr-a
devăr, dacă exista mai multă 
preocupare din partea celor trei 
factori menționați de dv. se gă
seau posibilitățile pentru mări
rea rezervorului de cadre de 
specialitate. Noi am intervenit 
la Comitetul județean U.T.C. și 
la Consiliul sindical județean 
pentru ca împreună să acțio
năm în această treabă comună. 
Noi asigurăm materialul didac
tic și lectorii respectivi, iar sin
dicatele și U.T.C. au datoria să 
selecționeze cursanțiî și să se 
ocupe de celelalte mici proble
me administrative. Dar inten
țiile noastre au rămas deocam
dată în stadiul de proiecte.

L-am vizitat pe tov. Merchea 
Călăiță, șeful Secției sport și tu

rism a Comitetului județean 
U.T.C. Vaslui.

— Majoritatea Instructorilor de 
la sate, ne-a spus la începutul 
discuției interlocutorul, sînt ca
dre didactice, care muncesc pe 
linie de sport atîta timp cît du
rează școala. In perioada vacan
țelor nu mai putem conta pe el, 
pentru că foarte mulți sînt na
vetiști, și nu-i mai găsești în 
comunele respective. De aceea, 
pentru viitoarele cursuri de in
structori vom recruta numai 
persoane cu domiciliul stabil. 
Avem în plan organizarea unor 
cursuri de specializare în atle
tism, handbal și oină, sporturi 
care se pot practica cu bune re
zultate în județul Vaslui.

t4t
Ne-am adresat și altui repre

zentant al organelor locale, tov. 
Ion Netedu, membru în Biroul 
Executiv al Consiliului județean 
al sindicatelor.

— Pînă acum ne-am cam lă
sat treburile unii pe alții și, In 
consecință, AM NEGLIJAT FON
DUL DE CADRE AL ACTIVI
TĂȚII SPORTIVE. Sincer măr
turisesc, EU UNUL, CARE RĂS
PUND DE SPORT, NU CUNOSC 
SUFICIENT SITUAȚIA CADRE
LOR VOLUNTARE DIN ASO
CIAȚIILE SINDICALE ALE JU
DEȚULUI. Cert este că avem 
mulți tineri în județul Vaslui 
dornici de activități sportive și 
n-avem instructori.

ȘI IN BRAILA, NUMĂ
RUL INSTRUCTORILOR 
ESTE EXTREM DE MIC

In discuțiile noastre șl alte 
persoane autorizate ne-au 
furnizat răspunsuri conclu

dente.
Vasile Manea — președintele 

C.J.E.F.S. Brăila : „Dacă am 
face un sondaj, am constata cu 
părere de rău că NUMĂRUL 
INSTRUCTORILOR ESTE EX
TREM DE MIC FAȚA DE NE
CESITĂȚILE ACTUALE. Apoi, 
angajamentul instructorilor în 
munca lor de activiști sportivi 
voluntari este redus, deoarece 
nici noi nu am reușit sâ-i sti
mulăm, să-1 angrenăm în fron
tul nostru comun".

Constantin Bărbulescu — pre
ședintele C.M.E.F.S. Călărași : 
„Am organizat în luna mai a 
anului trecut un curs de in
structori Ia atletism, volei și 
handbal. S-au înscris 31 de ti
neri. După două-trei lecții au 
mai rămas doar 12 elevi, exact 
cei care urmau să se califice în 
jocul de handbal. După părerea 
mea, cauza principală a retra
gerii în masă de la cursurile 
menționate o constituie selecția 
defectuoasă. La handbal au fost 
recrutați oameni cu tragere de 
inimă pentru viitoarea lor mun
că, dar la celelalte două ramuri 
de sport, organizațiile U.T.C., 
sindicatele și consiliile asocia
țiilor sportive au considerat sar
cina alegerii viitorilor instruc
tori ca pe o treabă minoră",

CITEVA CONCLUZTI

Cu toate câ ancheta 
noastră nu și-a propus 
să epuizeze toate aspec 

tele problemei, să încercăm, 
totuși, cîteva concluzii :

• Există o nevoie comună 
de cadre, resimțită acut în 
rîndurile asociațiilor sportive, 
in special în cele de la sate.

• In munca lor, instructorii 
se lovesc adesea de greutăți 
S-a întîmplat, nu de puține ori, 
ca bunele lor intenții să nu 
se poată materializa, din cau
za unor neglijențe sau inte
rese mărunt financiare.

• Pasiunea instructorilor 
voluntari, acești oameni care-și 
sacrifică orele de răgaz pen
tru ca o echipă sau alta să 
reprezinte cu cinste asociația 
sau uzina respectivă, ar tre
bui mai mult apreciată și sti
mulată.

• E necesară o selecție ri
guroasă a acelora cărora . li 
se încredințează nobila misiu
ne de instructori voluntari. Șă 
fie recrutați tineri și vîrstnici 
fideli activității sportive.
• In sfîrșit, se impune de 

urgență inițierea unor consfă
tuiri pentru reîmprospătarea 
cunoștințelor actualilor instruc
tori. De asemenea, să se or
ganizeze cît mai multe cursuri 
de cadre voluntare, cu un con
ținut corespunzător formării 

unor instructori temeinic pre
gătiți.

IERARHIILE SCRIMEI
(Urmare din pag. 1)

III. CAMPIONATELE BAL
CANICE, ÎNTÎLNIRI BILA
TERALE tI — 60p;II — 
40 p; III — 30 p ; IV — 20 
p ; V — 15 p ; — VI — 10 p

IV. CAMPIONATUL NA
ȚIONAL. CUPA ROMÂNIEI: 
I — 50 p ; II — 30 p ; III 
— 20 p ; IV — 15 p ; V — 
10 p; VI — 5 p.

Pentru floretiste am luat 
în considerație următoarele 
competiții și întîlniri bilate
rale : 1. Campionatul națio
nal. 2. Cupa României ; 3. 
România — Polonia (Varșo
via) : 4. România — R. F. a 
Germaniei (Bonn); 5. tur-
neul-test de la Minsk ; 
6. Turneul țărilor socialiste 
(Minsk): 7. Turneul interna
țional de la Tata; 8. Cam
pionatele balcanice (Zagreb); 
9 Patrulaterul Franța — Ita
lia — România — Ungaria 
(Budapesta); 10. Trofeul Mar
tini de la Torino; 11. Tro
feu) Martini New York; 12. 
Floreta de argint (Como);
13. Trofeul Jeanty (Paris) ;
14. Campionatele mondiale 

(Havana).
Iată ce clasament am ob

ținut :
1. Ileana DRÎMBA 405 p

(1 — 20 P ; 3 ■ — 201 P ; 6 —
35 P ; 9 — 35 p ; 10 — 70
p; 11 — 45 p ; 12 — 35 p;
13 — 70 p; 14 — 75 P).

2. Olga Szabo 395 P (1 —
50 P ; 2 ■- 50 p; 3 — 60 p;

H. ISRAILOVICI
A încetat subit din viață, în 

vîrstă de 66 de ani, Haim Is
railovici, unul dintre veteranii și 
promotorii șahului românesc, 
înzestrat cu un talent remarca
bil pentru sportul minții, Israilo- 
vici s-a impus din tinerețe ca 
un puternic jucător, participind 
cu succes la multe turnee in
terne, la campionatele Capitalei 
și la cele naționale. Remarca
bil, mai ales, prin forța șa tac
tică, H. Israilovici a fost un te
mut adversar pentru toți maeș
trii români ai vremii. După pă
răsirea activității de competiție 
el s-a dedicat muncii de an
trenor, distingindu-se ca un pe
dagog iscusit în cadrul clubului 
C.P.M.B., prin sălile căruia au 
trecut mulți tineri în drumul lor 
spre măiestrie.

H. Israilovici lasă amintirea 
neștearsă a unui om onest, har
nic, animat pînă în ultimele cli
pe ale vieții sale de o nestinsă 
pasiune pentru jocul de șah.

4 — 60 p ; 7 — 60 p ; 8 —
60 p ; 9 — 10 p ; 13 — 45 p).

3. Suzana Ardeleanu 140 p
(2 — 20 p ; 3 — 40 p ; 4 —
30 p ; 5 — 35 p ; 13 — 15 p).

4. Maria Vicol 125 p (1 — 
30 p ; 2 — 30 p ; 8 — 30 p ; 
13 — 35 p).

5. Ecaterina Iencic 85 p 
(4 — 40 p ; 9 — 45 p).

6. Adriana Morosan 45 p 
(1 — 15 p ; 2 — 10 p ; 8 — 
20 p).

7—8. Ana Ene 20 p (4 — 
20 p) și Marina Stanca 20 
p (1 — 10 p ; 4 — 10 p).

9. Sofia Orban 15 p (2 — 
15 p).

10—11. Aniuta Alexandrov
5 p (1 — 5 p) și Lina Hal- 
chin 5 p (2 — 5 p).

Ne aflăm, după opinia 
noastră, în fața unei ierarhi
zări care reflectă cu fideli
tate valoarea arătată de flo- 
retistele noastre de-a lungul 
anului expirat. Ileana Drîm- 
bă, care a întrunit numeroa
se opțiuni în plebiscitele or
ganizate de ziarul nostru și 
de Scînteia Tineretului, s-a 
situat pe treapta cea mai de 
sus (în ciuda absențelor de 
la ultimele competiții ale a- 
nului). Exceptînd un acci
dental loc IV în întîlnirea cu 
floretistele poloneze, ea a fă
cut dovada unei remarcabile 
constanțe menținîndu-se — 
în opt mari competiții — nu
mai în zona medaliilor.

Campioană a lumii în 1962 
Olga Szabo continuă să fie 
la înălțime. Experiența și te
nacitatea au ajutat-o să ob
țină pe lîngă titlul de cam
pioană a țării și Cupa Ro
mâniei, patru victorii inter
naționale și un prețios loc 
secund în Cupa Jeanty care 
a constituit, în 1969, un 
„cvasi-monopol“ românesc.

Al doilea pluton al clasa
mentului îl alcătuiesc Suza
na Ardeleanu care, după un 
start bun, a avut o evolu
ție mai modestă în partea 
a doua a sezonului și Ma
ria Vicol, al cărei grafia de

NOȚIUNEA DE CONCURS
TREBUIE REPUSĂ ÎN

Marian Slavic, înotătorul nr. 1 al anului 1969, și-a reluat de 
cîteva zile pregătirile. Cel mai 
internațional de la Bremen

apropiat ■ obiectiv : concursul 
Foto ; A. NEAGU

DREPTURI
sezoane. federația de specia
litate alcătuiește aceste lo
turi pe baza unor rezultate 
înregistrate cu mai multe 
luni în urmă, fără a ține cont 
de forma sportivilor în preaj
ma întrecerilor cu 
international. ANUL 
CUT. DE PILDĂ, 
pentru „europenele" 
niori, „Cupa Europei" si 
Balcaniadă au fost alcătuite 
după concursurile din apri
lie (!). IAR ÎN LUNILE UR
MĂTOARE ELE NU AU MAI 
FOST 
NEI 
rită 
LUPU, 
mă

caracter
TRE- 

loturile 
de ju-

SUPUSE NICI
VERIFICĂRI. 1 
acestui

cel 
înotător

U- 
Dato- 

GH. 
for-în 

naționalele 
precedat 

Viena) și 
ncîndoiel-

lucru, 
mai 
la 

de copii (care au
competiția de la 
singurul cu șanse 
nice de a obține o medalie, 
nu a făcut deplasarea.

Pe aceleași considerente 
(timpi realizați în primăvară) 
E. Aimer, Cristina Stănescu 
Cristina Balaban s-au bucu
rat de poziții cheie în echi
pele pentru concursurile de 
la Varșovia și Dubrovnik, 
DEȘI FORMA LOR DIN A- 
CEA PERIOADĂ NU LE O- 
FEREA NICI UN DREPT 
ÎNAINTEA ALTOR CANDI
DAȚI.

Iar rezultatele mai 
obținute 
(si mai 
xemple) 
cesitatea 
mai sus.

Repunerea în drepturi a 
noțiunii de concurs, fără de 
care activitatea în orice dis
ciplină sportivă nici nu poate 
fi concepută, ESTE O PRO
BLEMA DE PRIMĂ IMPOR
TANȚĂ, care trebuie să fră- 
mînte în permanență pe toți 
factorii angrenați în cursa 
dezvoltării natației românești. 
Altfel, toată munca lor 
va irosi în van...

slabe 
de acești sportivi 
există asemenea e- 
atestă pe deplin ne- 

de care aminteam

Federația de 
specialitate a pu
blicat nu de mult 
calendarul com- 
petițional pe a- 
nul 1970 rezervat 
din țara noastră.înotătorilor

nu este vast: concursul 
primăvară (în toate țările 
pe continent se desfășoa- 
la aceleași date, campio

El 
de 
de 
ră,
nate naționale în bazin aco
perit), cel al școlilor sportive 
de elevi, campionatele repu
blicane de copii, juniori și 
seniori, iar prin luna decem
brie concursul speranțelor. 
Cu alte cuvinte, la fel ca în 
’69, în ’68 sau ’67. Doar da
tele și, într-o oarecare măsu
ră, ordinea lor de desfășu
rare diferă, dar faptul nu 
prezintă nici o importanță.

Așadar, în anul campiona
telor europene, SPORTIVI
LOR FRUNTAȘI LE SÎNT 
REZERVATE DOAR DOUĂ 
COMPETIȚII OFICIALE PE 
PLAN INTERN ; una la în
ceputul lui aprilie și alta în 
luna august. Adăugați aces
tora încă 3—4 starturi în în
treceri internaționale. vreo 
două concursuri de verificare 
(dacă se va găsi cine să le 
organizeze) și veți afla cît de 
„înarmați" se vor prezenta 
ei la marea confruntare con
tinentală. Și aceasta, în timp 
ce PRINCIPALII LOR AD
VERSARI VOR 
APROAPE 
ÎN CONDIȚII CÎT MAI VA
RIATE.

Penuria de i 
vine parcă și 
dacă ne referim la activita
tea pe diverse planuri locale, 
acolo unde PRACTICAREA 
ÎNOTULUI ESTE POSIBILĂ 
ÎN TOT CURSUL ANULUI.

Au trecut luni de zile 
de cînd piscinele din Cluj, 
Oradea, Galați și 
Reșița 
șurile 
la o 
nu au 
fera unei veritabile între
ceri. Iar în Capitală, un
de se pregătește marea

majoritate a componen- 
ților loturilor republicane, 
rendez-vous-urile dumini
cale între culoarele bazi
nului Floreasca au putut 
fi numărate pe degetele 
unei singure mîini. Si toa
tă lumea se complace în 
acest dolce far nicnte con
tinuu.

Nu cu muiți ani în urmă, 
cluburile, îndeosebi, MANI
FESTAU O MAI MARE INI
ȚIATIVĂ în ORGANIZAREA 
unor CONCURSURI dotate 

CU DIVERSE TROFEE, „Cu
pa Steaua", „Cupa Dinamo", 
„Cupa Școlarul" (ca să ne 
referim doar la orașul Bucu
rești) erau întreceri intere
sante, care umpleau cît de 
cît un vizibil gol competițio- 
nal în anumite sezoane. Din 
tară ne parveneau, și nu de 
puține ori, știri despre unele 
întîlniri bilaterale între se
lecționate de orașe sau clu
buri. Dar toate acestea au 
rămas doar în domeniul a- 
mintirilor...

La ce consecințe 
duce această lipsă de 
ocupare ? în primul 
LA O STAGNARE A 
MULUI (și așa destul
lent) în care progresează ți
nerii înotători.

Supuși în cele mai dese 
cazuri la un antrenament 
cotidian destul de dur hsi lip
sit de variație. COPIII VOR 
GĂSI DIN CE ÎN CE MAI 
RAR SATISFACȚII PENTRU 
SACRIFICIILE PE CARE LE 
FAC, participînd regulat la 
această 
tul de 
lor va 
nii —
în dese cazuri 
ta la această activitate, pre
ferind un alt sport. în ace
lași timp, numărul tot mai 
mic al competițiilor va duce 
în mod inevitabil spre o di
minuare continuă a intere
sului general, ce se manifes
tă practic prin rărirea 
durilor din tribune, 
concursurile atrag în
bazinelor pe participanți, 
rinții și cunoștințele lor 
cîtiva ferventi 
acestui sport, 
să...

Toț atît 
chiar dacă 
percutează 
tie, este și 
de concurs 
loturile naționale. De cîteva

poate 
pre- 
rînd, 
RIT- 

de

CONCURA
SĂPTĂMÎNAL

concursuri dc- 
i mai vizibilă

chiar 
(în alți ani concur

se succedau aici de 
săptămînă la alta) 
mai cunoscut atmos-

NOASTRE
performanțe a cunoscut, trei 
momente de ascendență: în 
trofeul Jeanty, în campiona
tul național și spre sfîrșitul 
sezonului (la Cupa Româ
niei și Balcaniadă).

Cu numai două prezențe, 
Ecaterina Iencic (care face 
față — acum — îndatoririlor 
de mamă) a reușit totuși să 
se mențină printre primele 
noastre floretiste cărora li 
s-a alăturat ca o nouă infu
zie de tinerețe talentata dar 
— încă — inegala Adriana 
Moroșan.

Ana Ene și Mariana Stanca 
ocupă locurile 7—8 datorită 
unor comportări mai modes
te decît valoarea lor reală, 
în încheierea clasamentului, 
aflăm pe Sofia Orban și două 
reprezentante ale „noului val" 
Aniuta Alexandrov și Lina 
Halchin care au realizat o 
apropiere notabilă de elita 
floretei noastre.

TINERII SCHIORI
(Urmare din pag. Z)

în probele alpine, lupta 
pentru primele locuri s-a 
dat între reprezentanții Dor- 
nei . ‘ *
timp ce la fond localnicilor 
le-a 
mai 
oaspeților 
Rîșnov. în general, însă, dor- 
nenilor le-au revenit cele 
mai multe locuri întîi, atît 
în întrecerile băieților, cît și 
în cele ale

și Gheorghienilor, în

fost oferită o replică 
susținută din partea 

din Toplița și

fetelor.

pe următorii de- 
primelor locuri :

MERCI, CHERIl!
In televîrtejul sfirșitului 

de an, sportul a avut Și 
el bucățica lui de viață, 

franch-can-can-ul de 
Moulin Rouge și balun 
operetă, printre chita- 
electrice, decolteuri și

Am notat 
ținători ai 
SLALOM SPECIAL (2 man
șe) : Juniori I (30 porți) : 1. 
C. Gorea (Vatra Doraei), 2. 
N. Malanca (V.D.), 3. I. Ne
grea (V.DJ ; 
p.) : 1. Șt. 
ghieni), 2. I. 
3. L. Aved

Juniori II (30
Balaș (Gheor-
Chișciuc (V.D.); 
(Gheor.). Copii 

(25 p.) : 1. F. Bor (V.D.), 2. 
W. Pali (Gheorg.), 3. Gh. 
Coșa (Gheorg.). Junioare I 
(25 p.) : 1. Iudit Orosz
(Gheorg.), 2. Dana yasilache

se

Adrian VASILIU

în

pregătire, și așa des- 
monotonă. Pasiunea 
scădea treptat, iar u- 
cum s-a si întîmplat 

vor renun-

după 
la 
de 
re __
fracuri, ori la început de emi
sii, ori la sfîrșit, niciodată in 
plin, la mijloc, așa cum se cu
vine, de altfel, a fi tratată o 
activitate desfășurată in afara 
preocupărilor centrale ale o- 
mului. Orele sportului sînt fie 
ale celor din preajma emi
siunilor pentru copii, fie ale 
bolnavilor de insomnie. Orele 
serioase aparțin oamenilor se
rioși care nu fac și nu știu 
sport — binecuvântați la sfîrșit 
de an cu varietăți, femei pi
cante și seriale zguduitoare, 
de inaltă cultură, ca „Moara de 
pe Floss"... Ce-ar fi fost ca 
intr-una din orele astea de 
virf intelectual să fi apărut o 
fantezie sportivă, cu cele mai 
frumoase goluri ale anului, cu 
momentele teribile ale națio
nalei, cu cintecele, dansurile 
și bocetele stadioanelor lumii, 
o fantezie cu idei (dar fără 
cuplete penibile), distractiv-e- 
ducativă (mai puțin informa
tivă), cu o mare poftă de viață 
care să contamineze chiar șoa
recii de bibliotecă, un omagiu 
adus Sportului, adică uneia 
din cele mai optimiste ima
gini ale omului (mai optimiste 
chiar decît ecranizarea unei 
melodrame...) — ei bine, ce-ar 
fi fost ? N-ar fi fost nimic, 
nu vă speriați, nu-mi luați în 
serios fanteziile și avînturile...

Să zicem merci că Vornicu 
— in virtutea vechii sale pa
timi de cronicar sportiv — a 
introdus in „. 
trată" cîteva 
din „Raliul celor 1000 
lacuri", excelent filmate, 
celent lucrate, excelent traduse 
de Bacalu. E o mare onoare 
pentru sport că a pătruns în 
această emisie distinsă și va 
fi, fără îndoială, o sărbătoare 
și mai mare pe ulița noastră 
cînd într-o duminică printre 
invitați va apare un sportiv. 
Să zicem merci și pentru^cele 
trei retrospective ȚopescB —

Realitatea ilus- 
secvențe mari 

de 
ex

Bădescu, care ne-aiauzn pă
sul, ne-au dat drepte au 
montat — bine-rău,nu mai 
contează — cap la c. cjteva 
din fazele anului casă nu 
intrăm în '70 cu minte goală 
Vom discuta altă dată\eSpre 
presanta necesitate ca tele- 
sportul să depășească tfor- 
mația și informativul — -am 
sîntem la merci și nu ne țjș. 
căm de aici...

Adevărul e că in acee 
retrospective am întîlnit i. 
meni fericiți — ca acest s. 
cretar al federației de teni 
om cu fața senină, privire stră
lucind de bucurie, care bucu
rie — zicea parcă dînsul tu
turor federațiilor — și la voi 
să fie... Cine nu-l înțelege ? 
Eu, cînd am citit că Năstase 
și Țirlac au fost consacrați 
sportivii nr. 1 și 2 ai anului, 
am tras o dușcă de vin cu o 
felie de cozonăc alături și am 
coborlt să curăț zăpada din 
fața casei, deși stau la etajul 
V... Comarnischi — ca perspec
tivă in tenisul de masă — a 
fost mai sobru și sînt convins 
că știe dînsul de ce. Cît des
pre sir Angelo, domnia sa nu 
a fost nici fericit, nici sobru 
și — cu acea înțelegere uni
versală pe care ți-o dă un 
sfîrșit de an — îi înțelegem, 
îl înțeleg. Sir Angelo era cris
pat, știrea că Valcareggl a 
zburat deja în Mexic să vadă 
panorama nu l-a tulburat, „le 
patron" — cum ar spune fran
cezii — așteaptă ca și noi ziua 
de sîmbătă, noaptea aceea cînd 
se vor alege primele ape.

Facă-se pe voia lui Angelo 
Niculescu și să cădem în gru
pă cu cine vrea domnia sa! 
Fie ca sîmbătă noaptea — 
cînd la televizor vor întîrzia 
nu numai noctambulii sportivi, 
ci și oamenii serioși! — pro
vidența să lucreze așa ca să-i 
putem 
care:
ea — 
chiar 
anului . .
ganizăm științific jocul la mij
locul terenului...

sfîrșit, indisciplina a fost pedepsită

spune înainte de cul- 
merci, chirie! Că, fără 
hai să nu ne mințim 
din primele zile ale 
— fără ea, degeaba or-

BELPHEGOR

CLUBURI FRUNTAȘE, ANTRENORI
JUCĂTORI SANCȚIONAȚI

Exasperată, pro
babil, de repeta
tele abateri de ia 
disciplină, fede
rația de baschet 
s-a hotărît, în 
ia o serie de 

„SUS-
ȘI AVERTIS- 

Salutăm dictarea

— pentru arbitraje necores
punzătoare prestate în divizia 
A, arbitrul Ilie Șerbănescu 
a fost suspendat pe trei 
etape.

— Ion Antonescu (I.E.F.S.)
— suspendat pe o etapă pen
tru injurii și proteste adre
sate arbitrilor la meciul „U“ 
Timișoara — I.E.F.S.;

— suspendarea pe o eta
pă a antrenorului M. Nedef 
(I.E.F.S.) și avertizarea an
trenorului Dimitrie Lecca 
(Academia militară) pentru 
proteste adresate 
ia meciurile „U"
— I.E.F.S. și, 
A.S.A. Bacău — 
militară ;

— avertisment 
C. Dragomirescu și 
pentru 
aduse arbitrilor meciurilor 
Dinamo — Racing Bell Mali
nes (în „C.C.E.") și Politeh
nica Galați—Dinamo ;

— avertisment adresat sec
ției de baschet a clubului 
sportiv Dinamo pentru slaba 
muncă educativă dusă cu 
sportivii ei ;

— ridicarea pentru o etapă 
a dreptului de organizare a 
meciurilor divizionare de că
tre clubul Crișul Oradea 
(pentru neasigurarea securită
ții arbitrilor la meciul Cri
șul — Rapid);

— avertizarea secției de 
baschet a asociației sportive 
Armata Bacău pentru lipsuri 
în organizarea meciurilor în 
sala proprie ;

— avertizarea secției de 
baschet Politehnica Galați 
pentru lipsuri In organizarea 
Jocului Politehnica—Dinamo ;

arbitrilor 
Timișoara 
respectiv. 
Academia

sfîrșit, să 
măsuri constînd în :
PENDĂRI 
MENTE, 
acestor pedepse care, dacă
s-ar fi produs, poate, mai din 
vreme, ar fi evitat recidiva. 
Dar, iată sancțiunile aplicate :

— pentru atitudine repro
babilă față de arbitrul me
ciului Dinamo—Steaua, Radu 
Diaconescu (Dinamo) a fost 
suspendat pe două etape;

— pentru proteste repetate 
atitudine ireverențioasă

de arbitrii
I.E.F.S. — Rapid, 
(I.E.F.S.) a fost 
pentru o etapă ;

— Doina Rusu (I.E.F.S. II)
— suspendată 
pentru injurii 
lor la meciul 
Arhitectura ;

— Liviu Negrită (Petrolul 
Ploiești) — suspendat pe o 
etapă pentru injurii aduse ar
bitrilor la meciul Petrolul — 
Rapid Buzău ;

— Nicolae Dolhan (Crișul 
Oradea) — suspendat pe două 
etape pentru atitudine ire
verențioasă față de adversari 
la meciul Utilajul Timișoara
— Crișul Oradea ;

— Pavel Oană (Constructo- 
Hunedoara) — suspendat 
o etapă pentru proteste 
deciziile arbitrilor meciu- 
„U“ Craiova — Construc-

meciului
N. Pîrșu 
suspendat

pe o etapă 
aduse arbitri- 
I.E.F.S. II —

Jucătorilor 
, A. Cernea 

proteste și injurii 
arbitrilor

Abia s-a înapoiat arbi
trul Petre Marin de la Tel 
Aviv, unde a condus der- 
by-ul campionatului israe- 
lian, Hapoel — Maccabv 
(cîștigat de Maccaby), 
iată că alți doi români, ca
valeri ai fluierului, au fost 
invitași să conducă impor
tante partide peste hotare. 
Este vorba de Gh. Chira- 
Ieu și Gh. Dutka care, 
intre 8—11 ianuarie, vor 
arbitra o serie de meciuri 
din campionatul Turciei. 
Această știre ne apare ca 
o nouă dovadă de apreci
ere a calității arbitrajelor 
prestate de reprezentanții 
baschetului românesc.

rîn-
Astăzi. 

jurul 
pă

și 
ai 

in
iubitori 

în curînd

dăunătoare,de
urmările se re- 

într-o altă direc- 
ignorarea noțiunii 
de selecție pentru

nii 
pe 
la 
lui 
torul. Steaua — fruntașă în clasamentul diviziei A

LA TENIS DE MASA
Sportul"

A ÎNCEPUT campionatul republican

PENTRU ECHIPELE DE JUNIORI
• Surpriza primei zile : C. S. 0. Pitești invinge Școala sportivă 

Buzău cu 5-2 ® în concurs: 6 perechi... de frați I
începînd de ieri dimineață, 

sala Floreasca găzduiește tu
rul campionatului republican 
al echipelor de juniori. Reu
nind la startul întrecerii 10 
echipe de băieți și 8 de fete, 
competiția a debutat cu o sur
priză : înfrîngerea junioarelor 
de la Șc. sp. Buzău de către

S AU ÎNTRECUT

: 1. Gabriela Carpea
2. Carmen Miron

3. Elena Miron (V.D.).
Juniori I (5 km) : 1.

(V.D.), 3. Marta Vizoli
(Gheorg.). Junioare II (25 p.);
1. Viorica Hancig (V.D.),
2. Aurelia Hancig (V.D.), 3. 
Viorica Dranca (V.D.). Copii 
(20 p.) 
(V.D.), 
(V.D.), 
FOND.
G. Roandă (Toplita). Juniori
II (5 
(V.D.).
3.
(4 km)
2. I. Brezeanu (Rîșn.), 3. C. 
Tiron (V.D.). Copii (4 km) :
1. D. Pșenișnic (V.D.), 2. I. 
Săpunaru (Rîșn.). Copii (2 
km) : 1. T. Totoescu (V.D.),
2. M. Stanciu (V.D.), 3. N. 
Brezeanu (Rîșn.). Junioare II 
(4 km) 
(Topi.), 
(Topi.), 
(Topi.).
Elena
Maria Andrei (Rîșn.), 3. Ele
na Ilie (Rîșn.). Copii (2 km) :
1. Cornelia Mititelu (V.D.),
2. Nicoleta Stanciu (V.D.), 3. 
Nicoleta Scurtu (Rîșn.),

km): 1. P. Chiriluș
,, 2. I. Voloșciuc (V.D.), 

M. Bidu (Rîșnov). Copii 
: 1. R. Zaharia (Rîșn.),

: 1. Ortensia Bodea
2. Mieluța Câliman 

3. Livia Ilișan 
Copii (2 km) : 1.

Croitoru (Topi.), 2.

proaspăta promovată C.S.O. Pi
tești.

La băieți, cele două cîști- 
gătoare ale turneului de ca
lificare, Rapid Buzău și Con
structorul Hunedoara, continuă 
să evolueze bine, avînd fiecare 
cite o victorie.

Din prima zi a campiona
tului am consemnat cîteva lu
cruri ce ni s-au părut inte
resante. Astfel, frații Cuc de 
la C.S.M. Cluj joacă amîndoi 
eu priză „toc", Adrian, cel mai 
mic dintre ei, impresionînd 
prin rapiditate și acuratețea 
stilului. Și fiindcă am pome
nit de frații Cuc, nu putem să 
nu amintim de existența în 
concurs a încă 5 perechi de 
fra(i : Firănescu Mihai și Pe
tre, Popovici Florin și Cor
nel, Dumitrescu Maria și Con
stanța, Filimon Viorel și ~ 
melia, CoRescu Mihai și 
briei, dintre care, doi au 
chiar... adversari : frații 
tescu (Dinamo Craiova și 
litehnica Buc.) !

Competiția continuă astăzi 
de la ora 9 și 17, iar mîine de 
la ora 9.

REZULTATE : băieți : Ra
pid Șuzău-Sănătatea 5—2, Di
namo Craiova—C.S.M. Iași
1—5, Politehnica București— 
Comerțul Tg. Mureș 5—1, Con
structorul Hunedoara—C.S.M.
Cluj 5—0, Voința București— 
Metalurgistul Cugir 5—4, Co
merțul Tg. Murcj—C.S.M. Cluj 
5—2, Dinamo Craiova Politeh
nica București 0—5, Metalur
gistul Cugir—C.S.M. Iași 1—5. 
Fete : C.S.M. I Cluj—C.S.M. II 
Cluj 5—0, Spartac București— 
Tehnolemn 
C.S.O. Pitești 
5—2, C.S.M. 
curești 5—3.

la divizia A 
mătorul :

?i in „Cupa
După desfășurarea ultimei etape 

și a restanțelor, clasamentul 
echipelor masculine participante 

■ - baschet este ur-de

1. Steaua 11 10 1 957—774 21
2. Dinamo 10 9 1 787—690 19
3. „U« Cluj 11 8 3 768—728 19
4. „U“ Tim. 10 8 2 779—707 18
5. I.C.H.F. 11 5 6 785—861 16
6. Rapid 11 5 6 839—815 16
7. I.E.F.S. 11 5 6 750-767 16
s. Rout. Buc. n 5 6 715—695 16
s. Pont. bv. ii 4 7 750—843 15

10. Com. Tg. M. ii 3 8 731-808 14
11. Polit. Galați ii 3 8 818—847 14
12. Voința Buc. ii 0 11 718—855 11

stellștli sînt fruntași, de astă 
dată cu un decalaj apreciabil, și 
în „CUPA SPORTUL", oferită 
echipei cu cea mal mare eflca- 

închelereacitate. Clasament la 
turului diviziei A :
1. Steaua
2. Dinamo
3. „U“ Cluj
4. „U“ Timișoara
5. Politehnica BucureștiPolitehnica 

Rapid 
I.E.F.S. 
I.C.H.F.
Politehnica 
Politehnica 
Comerțul 
Voința

Galati 
Brașov

REZULTATE BUNE ÎN PRIMA REUNIUNE
(Urmare din pag. I)

Ca- 
Ga- 
fost 

Col-
Po-

Timișoara 5—0, 
— Șc. sp. Buzău 
lași—Voința Bu

H. ALEXANDRESCU

și duelul dintre speranțele 
noastre olimpice Rodica Ni
mereală (în vădit progres) și 
ambițioasa Sanda Bărbulescu, 
asupra valorii cărora antre
norul lotului de. juniori, Z. 
Szekely nu poate face deo
camdată un pronostic, întru
cît de la un concurs la altul, 
ambele sportive se prezintă 
în condiții superioare.

La băieți, Gh. Varga, în re
venire de formă, și-a întrecut 
de o manieră spectaculoasă 
principalii săi adversari — 
L. Koroș și L. Schreithofer.

REZULTATELE PRIMEI 
REUNIUNI — juniori cat. I 
fete — 500 m : 1. Ecaterina 
Bernat (Mureșul Tg. Mureș) 
60,0, 2. Rodica Nimereală (Di
namo București) 81,4, 3. San
da Bărbulescu (Dinamo Bucu
rești) 61,1, 1000 m : 1. Sanda 
Bărbulescu 2:08,7, 2. Rodica 
Nimereală 2:09,2, 3. Ecaterina 
Bernat 2:10,4. Băieți 500 m : 
1. Gh. Varga (Agronomia 
Cluj) 48,0, 2. L. Koroș (Mu
reșul Tg. Mureș) 48,7, 3. L. 
Schreithofer (C.S.M. Cluj) 
49,4. 1000 m: 1. Gh. Varga 
1:41,6, 2. L. Koroș 1:42,8, 3. 
U SchreXt^gfer jj&L, Sijti-

gătorii celorlalte probe — ju
nioare cat. II — fetițe 500 m 
— Eva Fokt (Mureșul Tg. Mu
reș) 61,0, băieți — E. Imecs 
(Agronomia Cluj) 51,3. Copii 
cat. I fetițe 500 m — Roxana 
Salade (C.S.M. Cluj) 56,9 ; 
băieți — V. Ciolacu (Invăță- 
mîntul Sibiu) 51,8. Copii cat. 
II fetițe 100 m — Carmen Dra
goman (învăț. Sibiu) 14,6; 
băieți — N. Terzoanovici (Con
structorul București) 13,8.

întrecerile continuă.

ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE

ALE VOLEIBALIȘTILOR
ȘCOLARI DIN SIBIU

La sibiu, echipele de volei ale 
școlii sportive din localitate 

au susținut noi Întîlniri inter
naționale. Formația masculină a 
obținut victoria cu 3—2 în par
tida cu S.Z.S. Sanok (Polonia), 
iar cea feminină a cedat cu ace
lași scor in meciul cu S.Z.S. 
Oisztyn (Polonia).

L IONESCV, «oresp. principal



AUTOGOLUL - 
O IMÎMPLARE?
A

7n campionatul diviziei 
A s-au disputat cele 
15 etape ale turului, 

fiecare din ele și toate la 
uri loc oferind diferite as
pecte demne de consem
nat. Mă voi opri la unul, 
pe care sint in măsură să-l 
discut, in vechea mea ca
litate de jucător-apărător 
in divizia A, Este vorba 
de numărul destul de mare 
de autogoluri care s-au 
înscris în această primă 
parte a campionatului.

14 goluri înscrise in pro
prie poartă — în medie, 
un autogol de etapă — mi 

i se pare extrem de mult.
Care pot fi cauzele ?
Consider că, în primul 

rind, ceea ce face ca un 
jucător să ajungă in situa
ția de a trimite balonul 
dincolo de linia propriei 
sale porți este lipsa unei 
tehnici corespunzătoare de 
joc. Se știe că, la anumite 
faze ce se petrec în careu, 
apărătorii trebuie să inter
vină cu maximum de prom
ptitudine, încercind să înlă
ture pericolul din fata por
ții, iar aceste intervenții 
se fac din cele mai dife
rite poziții și nu o dată 
din cele mai dificile (deze
chilibru. luptă cu adversa
rul etc.). In atari condiții, 
așa cum se pretinde ata- 
canților să dea dovadă de 
mult rafinament in fazele 
de poartă, tot așa i se cere 
apărătorului să execute e- 
lementele specifice postu
lui cu deosebită precizie. 
Pentru a ajunge la înde
plinirea acestor sarcini, ei 
au datoria ca la antrena
mente să încerce rezolva
rea celor mai dificile si
tuații. Aici este — după 
părerea mea — cheia suc
cesului, pentru că, in ge
neral, jucătorii noștri sint 
tentați ca la antrenamente 
să execute elementele cele 
mai simple, cele care nu 
pretind un efort prea mare, 
ceea ce, evident, nu poate 
aduce după sine șlefuirea 
tehnică de care este abso
lută nevoie' în teren.

O altă cauză a acestei 
mici drame fotbalistice o 
constituie lipsa de concen
trare in anumite momente 
ale întrecerii. Jocul de 
fotbal presupune pe lingă 
un consum de energie fizi
că deosebit și un consum 
ridicat de energie psihică. 
Această axiomă este cu 
atît mai pregnantă astăzi, 
in condițiile în care jocul 
de fotbal a cîștigat foarte 
mult in dinamică și cind 
combinațiile tehnico-tacti- 
ce au devenit din ce in ce 
mai subtile... Clipele de 
neatenție, de delăsare, de 
apatie in joc se p/Ot plăti 
uneori cu un preț destul 
de ridicat, preț care se răs- 
fringe în rezultatul echipei 

' din care face parte jucă
torul insuficient concentrat 
în anumite situații. Refe- 
rindu-he la starea psihică 
trebuie să amintim și e- 
nervarea excesivă, cea care 
întunecă la un moment dat 
rațiunea și declanșează 
gesturi necontrolate. De 
aici și pină la execuția 
tehnică defectuoasă nu este 
cale prea lungă.

Toate acestea se pot, 
insă, remedia, după cum 
mai aminteam, printr-un 
antrenament adecvat, prin- 
tr-o pregătire morală co
respunzătoare.

Este un prilej de reflec
ție pentru antrenori, dar 
mai ales pentru cei care de 
fapt sint actorii de bază ai 
scenei verzi a stadioane
lor — jucătorii.

Dragoș COJOCARU

Un nou antrenor 
la Dunărea 

Giurgiu
Divizionara B Dunărea Giur

giu (seria I) a Început pregăti
rile miercuri după-amiază sub 
conducerea noului său antrenor, 
I. Bălănescu (fostul conducător 
tehnic al echipei, I. Ștefan, a 
părăsit orașul, din motive per
sonale, mutindu-se la Buzău). 
Lotul echipei a suferit modifi
cări esențiale : cinci jucători 
pleacă de la Dunărea, printre 
care Gherghllescu, Chiriță și 
Ulea. In schimb, formația giur- 
giuveană va primi trei noi fot
baliști, ți anume pe Grubăr, 
Țigănită șl Bădoi, transferați de 
la Olimpia Giurgiu (div. C). 
Pină la sflrșitul săptămlnli vi
itoare Dunărea se va pregăti 
acasă, la Giurgiu, după care se 
va deplasa, pentru 12—13 zile, 
la Predeal. Lipsesc de la pri
mele ședințe de antrenament 
Cristache, Iacob ți Grădlnaru, 
care se află la tratament In 
stațiunea Băile Herculane.
Tr. BARBALATA, coresp.

LOTO - PRONOSPORT
Astăzi este ULTIMA ZI în 

care vă mai puteți procura bi
letele pentru tragerea LOTO 
de vinari 9 ianuarie 1970. 
Tragerea va avea loc la 
București în sala Clubului 
Finanțe Bănci din strada 
Doamnei nr. 2 cu începere 
de la ora 19. Ea va fl radio
difuzată, după care va urma 
un film artistic. Intrarea li
beră.

Este bine ca în orele care 
au mai rămas să vă asigu
rați de bilete pentru această 
tragere. Nu uitați, cu 5 lei 
puteți participa la ambele 
extrageri.

Rețineți ! Participînd cu 
mai multe bilete aveți sanse 
mai multe de cîștlg.

• Comunicăm premiile care 
vor fl acordate câștigătorilor 
de la concursul cu premii 
organizat de către redacția 
„Programului Loto-Prono- 
aport* ou ocazia tragerii la

CELE DOUA NECUNOSCUTE ALE RAPIDULUI

n-au spor! — Giuleștenii GFără voie bună, antrenamentele 
deci, porția zilnică...

„începem pregătirile în ve
derea returului cu două ne
cunoscute, ne-a spus antre
norul principal al feroviari
lor bucureșteni Marin Băr- 
bulescu : a) cu ce bagaj fizic 
se vor întoarce cei șase ju
cători aflați în loturile re
prezentative și b) condițiile 
concrete ale programului".

Și dacă în ceea ce prive
ște primul punct eram — 
ascultîndu-1 pe antrenorul 
Bărbulescu — oarecum edifi
cați, Rapid avînd în lotul 
național pe Răducanu, Lupe- 
scu, Dan, Dumitru, Neagu și 
în cel olimpic pe Angelescu, 
adică mai mult de jumătate 
din echipă, ne-am exprimat 
nedumerirea în privința celui 
de al doilea, cu atît mai 
mult cu cît discuția noastră 
pornise tocmai de la progra
mul de iarnă al echipei din 
Giulești : după rigurosul con-

BALONULeR07UND

In MiiNiTINERETUL,
în bilanțul anului 1969 stă 

scrisă la loc de frunte califi
carea echipei naționale de fot
bal pentru turneul final al 
campionatului mondial 1970.

Reconfortantă lectură acest 
bilanț, care nu seamănă de loc 
cu cele contabile și care aduce, 
în loc de cifre, cîteva momen
te dramatice în amintirea 
noastră și mai multe speranțe 
legate de viitor...

Dar cititorului atent și pa
sionatului suporter al „fotba
lului național" nu pot să-i 
scape și alte date, de asemenea, 
extrem de importante, dar um
brite, Ia timpul lor, de con
junctura agitată a meciurilor 
grupei I europene, din care 
reprezentativa României a fă
cut parte în cursul bătăliei 
pentru Mexic.

Mă gindesc la echipa „olim
picilor" — sinonimă, de fapt, 
cu „tineretul" — și la frumoa
sa ei carieră internațională 
din toamna anului 1969 :
2—1 cu R.F.G. la București ;
2—1 la Chorzow cu Polonia A ; 
0—0 cu R.D.G. la Weisswasser.

Și nici o înfrîngere, la olim
pici și la tineret !

Gil Mărdărăscu a preluat e- 
chipa „speranțelor” noastre și 
a avut curajul, care-1 onorea
ză, să-și asume o mare res
ponsabilitate.

Nobilă sarcină, și grea, im- 
plicind riscuri serioase și pe
ricolul de a-și vedea compro
misă o carieră plină de merite 
incontestabile.

Insă Gll are arma lui, pe 

sorti a grupelor turneului 
final al C.M. de fotbal din 
1970 : 1 televizor ; 1 magne
tofon ; 1 aparat de radio ;
200 abonamente pe o perioa
dă de 6 luni la „Programul 
Loto-Pronosport“.

JOI, ULTIMA ZI 
LA LOTO

NUMERELE EXTRASE 
LA CONCURSUL PRONO- 

EXPRES Nr. 2 DIN
7 IANUARIE 1970

EXTRAGEREA I : 45 15 1 
19 26 41

Fond de premii : 330.069 lei

EXTRAGEREA a Il-a : 6 9 
7 2 20 14 33

Fond de premii; 279.528 lei 

trol medical, între 9 și 11 
ianuarie — readaptare la 
efort (sală + teren.), apoi 
perioada Predealului (12—27 
ianuarie), iar în final suita de 
jocuri între 28 ianuarie și 
25 februarie.

De aceea, am și solicitat 
amănunte în plus. Reuni
rea întregului lot va avea loc 
abia după 25 februarie — 
precizează antrenorul secund 
N. Cristescu — rămînîndu-ne. 
deci, la dispoziție pentru 
cristalizarea și omogenizarea 
formației mai puțin de 
două săptămîni. Și dacă 
jucătorii care efectuează 
turneele din Brazilia și 
Australia vor avea nevoie de 
o perioadă de readaptare, sau 
refacere ? După cum vedeți, 
sînt chiar mai multe semne 
de întrebare..."

„Ne interesează, evident, — 

care i-o știm de 30 de ani : 
perseverența, DUBLATĂ DE 
CONȘTIINȚA SIGURA A 
REUȘITEI PRIN DĂRUIRE ȘI 
MUNCA.

Am remarcat, în activitatea 
mai tînărulul meu coleg, că 
procedează cu o echipă de 
fotbal ca un sociolog care ar 
analiza, în studiile sale, o uni
tate socială, pentru a-i face 
monografia — sat, oraș, județ 
sau familie — urmînd o rigu
roasă metodă științifică, spre 
a nu da greș :

— o cercetare directă cît 
mai intensă și completă a ma
terialului uman dat ;

— verificarea și controlul 
datelor culese ;

— confruntarea propriilor 
observații cu reacțiile și ma
nifestările în timp ale subiec
telor studiului său ;

— concluziile șl orientarea 
in acțiune.

în anii 1937—1938 actualul 
antrenor al echipei naționale de 
tineret și al „olimpicilor” era 
un talentat junior, titular în 
selecționata Capitalei, remar
cat mai ales pentru ceea ce și 
atunci se numea eficacitate.

Ca jucător pe deplin format 
și cu un bun stat de serviciu, 
Gil a fost fotbalistul pe care 
în anul 1949 am vrut — însă 
nu am reușit, datorită unui 
complex de împrejurări — să-1 
aduc la Rapid.

în anul 1955 era antrenor 
secund la Dinamo București 
(antrenor principal Angelo 
Niculescu) contribuind la adu
cerea titlului de campioană 
națională în șoseaua Ștefan 
cel Mare.

în perioada amintită antre
nam juniorii aceleiași echipe.

Foarte adesea Gil venea să 
asiste la antrenamentele mele 
cu copiii, să-mi ceară o serie 
de explicații și să-mi pună 
nenumărate întrebări.

— Asta, de ce așa și nu 
altfel ?

— Procedeul acesta mă sur
prinde, dar e interesant. Mai 
încercați-i o dată !

— Astăzi vreau să fiu „se
cundul" dv. pină înserează : 
n-am lucrat cu „puști" nicio
dată !

Mi se părea curios că un ti- 
năr antrenor, ajuns în divizia 
A și la lotul B al țării, iși 
petrece timpul său liber, desti
nat unei meritate relaxări, ca 
să mă ajute la antrenamentele 
cu juniorii.

Cu bătrînul meu „fler", care 
mă ajută să adulmec oamenii, 
mi-am dat seama că în acest 
tinăr există o sete de cunoaș
tere greu de potolit, mult spi
rit autocritic — real, NU DE 
PARADĂ — și un ascuțit simț 
al perfectibilului...

Nu m-am înșelat de ioc, 
fiindcă printr-o bună pregătire 
teoretică și practică, Gil urcase 
repede treptele ierarhiei — 
district, divizia B. divizia A, 
Iotul național —, însă nu putea 
să-și ierte faptul că nu lu
crase cu crfpiii și juniorii. 
Considera ca fiind un „gol“ în 
formațiunea sa profesională și 
DOREA SA-L UMPLE NE
APĂRAT.

reavu, Pop și Codreanu iși iau, 
Foto : V. BAGEAC

adaugă M. Bărbulescu — ca 
„veteranii" Dan, Lupescu, 

Greavu, Năsturescu, Codrea
nu, Răducanu să mențină 
nucleul primei formații, dar, 
în aceeași măsură vrem ca 
tinerii Petreanu, M. Stelian, 
Mușat și Cojocaru să crească 
valoric. în ceea ce-1 privește 
pe Straț care a trecut prin
tr-o perioadă de „reeducare‘7 
întrucît ne-a ascuns că e 
inapt de joc înaintea meciu
lui cu Setubal, credem că el 
se va impune prin muncă și 
seriozitate. încercăm în con
tinuare să-l adaptăm pe Ma- 
zurachis și sperăm ca 
1970 să aducă confirmarea 
deplină a lui Neagu și Dumi
tru, aceasta depinzind însă 
numai de ei, întrucît cei doi 
tineri selecționabili au în-

De ce m-a ales tocmai pe 
mine în acest scop ?

Nu l-am intrebat niciodată, 
dar am pus totul pe seama 
faptului că lucram amindoi la 
Dinamo și eram. cum s-ar 
spune, în aceeași grădină, pe 
„tarlale" învecinate.

Nu-mi amintesc ca Gil să se 
fi plictisit vreodată. Nu se 
plictisește nici astăzi, reve
nind, cu noi comentarii, aspec
te și întrebări referitoare la 
principalele probleme care l-au 
preocupat întotdeauna pină la 
obsesie :

— sensul tehnic și psiholo
gic al repetărilor ;

— mișcarea unui antrenor 
între limitele de la aspru la 
blind ;

— desăvîrșirea tehnicii indi
viduale a jucătorilor ;

— îmbinarea antrenamentu
lui cu viața ;

— legăturile de pură afec
țiune dintre antrenor și jucă
tor și dintre jucătorii înșiși.

Mărdărăscu a cultivat legă
turi valoroase cu mari antre
nori din trecut (Platko — Ve
nus, Vogi — Juventus etc.) și 
cu alții, tot atît de faimoși, din 
diferite țări, învățînd mereu, 
nemulțumindu-se cu ceea ce a 
acumulat, exigent și necruță
tor cu sine însuși, plin de vi
goare cu meseria lui.

Tot ce a cules de Ia alții 
a fost trecut prin filtrul pro
priei sale personalități, CĂPA- 
TÎND UN CONȚINUT NOU 
ȘI O PATINA DE ORIGINA
LITATE, care dă greutate căr
ții de vizită a lui Gil Măr
dărăscu.

îmi face mare plăcere să 
spun că TINERETUL FOTBA
LULUI NOSTRU ESTE ÎN 
MÎINI BUNE.

Gil, cu modestia și tăcerea 
lui, ne pregătește — sînt con
vins — și alte surprize, mult 
mai mari...

Petre STEINBACH

TREI JUNIORI 
PROMOVAȚI 

LA OTELUL GALAJI
De două zile, fotbaliștii de 

la Oțelul sînt supuși unui sever 
control medical, care va dura 
pină mîine, după aceea elevii 
antrenorului Ștefan Vasiie ur
mînd a începe antrenamentele. 
Primele lecții urmăresc readap
tarea jucătorilor la efort. An
trenamentele vor continua a- 
proape două săptămîni la Pre
deal. iar după 1 februarie din 
nou la Galați. La începutul lunii 
viitoare, Oțelul va susține o 
serie de meciuri amicale pen
tru omogenizarea formației, în
trucît se preconizează ca in ju
rul datei de 20 februarie echipa 
să întreprindă un turneu de trei 
jocuri în Bulgaria.

Celor 16 jucători din vechiul 
Iot li se vor adăuga acum 3 
(atentați juniori —- din pepiniera 
proprie — care au fost împru
mutați divizionarei C, S.U.T. Ga
lați. Aceștia sînt Morohai, Pas- 
tia și Maghiar.

T. S1RIOPOL, coresp.

ceput, spre sfîrșitul turului, 
să se menajeze.

în ceea ce privește progra
mul de pregătire, echipa noa
stră, PE BAZA UNOR MAI 
VECHI LEGATURI CU E- 
CHIPA LIBANEZĂ RACING 
BEIRUT. SE AFLĂ ÎN PO
SESIA UNEI INVITAȚII 
PENTRU PERIOADA 9—23 
FEBRUARIE. Ea coincide 
tocmai cu perioada instabilă 
a iernii, cind terenurile devin 
Ia noi foarte greu practica
bile, iar pregătirea în Liban 
ne-ar fi de un real folos.

Nu știm însă dacă oferta va 
putea fi onorată, DATORITA 
SANCȚIUNII DICTATE DE 
F. R. F. ÎMPOTRIVA RAPI
DULUI. Iată, deci, celălalt 
semn de întrebare..."

Într-adevăr, actualul lider 
al campionatului are de su
portat consecințele comportă
rii penibile din meciul cu 
Setubal, de la București. Ne 
întrebăm, însă, dacă interdic
ția disputării unor meciuri în 
străinătate se poate valida în 
prezent, cînd șase jucători ai 
Rapidului efectuează lungi 
turnee în cadrul loturilor re
prezentative, iar restul ar fi 
handicapați față de compo- 
nenții celorlalte echipe divi
zionare, care-și caută condiții 
optime de pregătire în vede
rea campionatului.

Paul SLAVESCU

LA ORDINEA ZILEI

CAMPIONATUL MONDIAL DE F0TBAL-1970
® ÎN AȘTEPTAREA TRAGERII LA SORȚI • DIN ISTORIA 

„CALIFICĂRILOR" • RECORDURI, STATISTICI...
Tragerea la sorți a grupelor 

fazei finale nu este — și nu 
poate fi — indiferentă pen
tru nici una dintre cele 16 
finaliste, cum — de altfel — 
hu a fost nici stabilirea gru
pelor preliminare, care — 
prin caracterul lor geografic
— au avut menirea să intro
ducă în fotbalul mondial no
țiunea de echitate (adică ega
litatea în drepturi a tuturor 
țărilor aderate la F.l.F.A), dar
— tot în baza acelorași cri
terii — au sacrificat pe alta
rul acestei „echități" cîteva 
echipe de certă valoare (Iu
goslavia, Scoția, Ungaria, Spa
nia și altele).

Despre preliminarii și cele 
16 echipe finaliste s-au scris 
nespus de multe lucruri. To
tuși, credem că anumite amă
nunte de ordin statistic se vor 

Portarul vest-german Walter intervenind cu succes la un atac 
al formației scoțiene. (Fază din meciul Scoția — R.F.G. des

fășurat la Glasgow și terminat la egalitate: 1—1)

dovedi în continuare utile 
pentru satisfacerea curiozi
tății unor cititori ai ziarului.

• In actuala ediție a „Cu
pei Jules Rimet" s-au înscris
în total 71 de țări, dintre care 
ulterior s-a retras una sin
gură (R.P.D. Coreeană, marea 
revelație a turneului prece
dent). Mexic — ca organiza
toare — și Anglia — ca de
ținătoare a trofeului — s-au 
calificat direct în faza finală. 
Pentru celelalte 14 locuri ale 
„constelației mexicane" — 
s-au întrecut 68 de echipe 
(cifra constituie un „record", 
ce îl întrece pe cel anterior, 
care era de 51 și data din 
1966) ; 9 țări se aflau la pri
ma lor participare în com
petiția supremă a fotbalului 
și anume : ’ 1 Salvador, Ber- 
mude, Algeria, Senegal, Libia, 
Zambia, Camerun, Rhodesia 
și Noua Zeelandă.

e Faza preliminară a în
ceput la 19 mai 1968 cu me
ciul Austria — Cipru și a luat 
sfîrșit la 14 decembrie 1969, 
o dată cu meciul Australia — 
Israel, disputat la Sydney. In 
cele aproape 19 luni au avut 
loc 173 de partide, mareîn- 
du-se 543 de goluri, în medie 
3,1 goluri pe meci.

• In cadrul preliminariilor, 
7 echipe nu au gustat din 
„paharul amar" al înfrîngerii: 
Brazilia (singura, de altfel, 
care a cîștigat' toate cele 6 
meciuri disputate, cu un go
laveraj admirabil de 23—2), 
Italia, U.R.S.S., R.F. a Germa
niei, Uruguay, Israel și... Tu
nisia (care după o victorie și 
patru meciuri egale s-a eli
minat din competiție prin tra-

COLȚUL JUNIORULUI

CE VALOARE A0‘ 
CRITERIILE DE SELECȚIE?

Nu pot riecît să salut ini
țiativa ziarului „Sportul" de 
a fi deschis coloanele sale 
dezbaterii unei probleme de 
o importanță majoră, ca aceea 
a juniorilor, începînd cu de
zideratul de bază î selecția.

Dar. nu trebuie să discu
tăm numai de dragul discu
țiilor, ci cred că este nevoie 
să tragem și unele concluzii 
de ordin practic, destinate 
acțiunii de selecție pe teren. 
Deci, va trebui să încercăm 
să formulăm cîteva sugestii și 
să găsim, în același timp, 
metodele și mijloacele cores
punzătoare.

Selecția are ca punct de 
pornire VALOAREA IN
TRINSECĂ A JUCĂTORU
LUI. Există, însă, și o 
altă cerință, aceea a posibili
tăților de integrare a acestor 
valori individuale în angre
najul echipei.

Avem la îndemînă exem
plul ce ni-I oferă selecția la 
copii și juniori, realizată după 
anumite criterii cu totul de
suete. La centrele respective, 
copiii și juniorii sînt supuși 
unor probe practice care se 
rezumă la : a) modul în care 
știu să manevreze mingea b) 
probe fizice, c) un sumar con
trol medical.

Ce obținem prin aceste 
așa-zise CRITERII ? Depis
tăm, pur și simplu, unele 
date aleatorii, CARE SÎNT 
DEPARTE DE A NE FUR
NIZA CERTITUDINI DE 
VIITOR.

Or, o adevărată acțiune de 
descoperire a talentelor tre
buie să conțină, după păre
rea mea, două perioade bine 
distincte :

— alegerea după unele date 
subiective și obiective a ce
lor ce dovedesc aptitudini 
pentru jocul de fotbal;

— urmărirea în timp a po

gere la sorți, favorabilă echi
pei marocane).

• Cele mai „chinuite" ca
lificări aparțin echipelor Sal
vadorului și Marocului, care 
au susținut cite 10 partide 
fiecare, în cursul cărora am
bele au fost obligate — și 
chiar de cite două ori — să 
treacă prin focul barajului, 
adică să susțină și un al trei
lea meci cu același adversar, 
și culmea : într-un asemenea 
baraj, Salvador s-a calificat 
mai departe datorită golului 
marcat în prelungiri (contra 
echipei Honduras, la Mexico 
City), iar Maroc s-a menținut 
în competiție prin tragerea la 
sorți care i-a fost favorabilă 
la capătul celor 300. de mi
nute electrizante jucate în 
compania Tunisiei. în Europa, 
într-o singură grupă nu s-au 

putut încheia „socotelile" 
după consumarea meciurilor 
planificate, în cea de-a Il-a. 
Meciul de baraj s-a soldat cu

NOUTĂȚI DE LA LOT
• Componenții lotului nos

tru reprezentativ își continuă 
pregătirile la complexul spor
tiv „23 August", efectuînd 
zilnic cite două antrena
mente.

• Suspect de stenoză mi
trală, craioveanul lulică Popa 
a fost internat la spitalul 
Fundeni, unde așteaptă re
zultatul analizelor.

• în cazul în care ju
cătorul I, Popa nu va

ACEASTĂ ECHIPĂ CAPRICIOASĂ • ••
O scurtă declarație a antre

norului NICOLAE OȚELEANU : 
„Electroputere Craiova, această 
echipă capricioasă care a ctș- 
tlgat 4 puncte In deplasare și a 
pierdut tot atîtea pe teren pro
priu. ocupînd o poziție de mij
loc în clasament, privește retu
rn' cu tendința de Întinerire a 
lotului șl obținerea unui loc 
fruntaș in seria respectivă.

tn alcătuirea lotului, din care 
fac parte unii tineri promovați 
în tur și care au jucat efectiv 
(Bondrea, Pițurcă, Simlon și 
Șarpe), ne-am îndreptat atenția 
și spre echipa de juniori, care 
ocupă locul 2 în seria a VIII-a 
a campionatului republican, cu 
25 de puncte — deci neînvinsă 
— avînd un singur meci egal cu 

sibilităților de integrare a 
juniorului într-o viitoare e- 
chipă de seniori, prin cali
tățile ce le-ar putea dovedi 
în jocul eolectiv-construc- 
tiv, adică punerea în. servi
ciul echipei a tuturor calită
ților sale fizice și psihice.

Deci, opinez ca ACȚIUNEA 
DE SELECȚIE să fie urmă
rită la centrele de Juniori și 
copii — pe un parcurs de 
2—3 ani — în care antrenorii 
să-și propună mijloacele de 
rezolvare a obiectivelor finale 
prin diverși parametri de: 
gabarit, pregătire fizică, ori
entare tactică, echilibru psi
hic etc.

Vom putea spune că am 
făcut o selecție bună numai 
atunci cind juniorul a putut 
să promoveze — după 3—4 
ani — într-o echipă de ca
tegorie superioară, în angre
najul căreia a devenit o ro
tiță de neînlocuit.

în condițiile în care fot
balul modern iși impune 
tot mai mult legi dure, 
atît copilul cît și juniorul 
trebuie căliți pentru focul 
viitoarei evoluții, care so
licită un GABARIT și o 
REZISTENȚA FIZICA 
EXCELENTĂ.

Mulți își reamintesc, cred, 
de Renye, Raab sau Văcaru 
din echipa națională de juni
ori a anului 1956, dar și de 
Dridea, Sfetcu, Jeney, Pu
blic, Motroc, Mateianu. Cine 
s-a pierdut mai întîi ? CEI 
MAI FIRAVI (Renye, Raab, 
Văcaru) SAU CEI CU O 
CONSTRUCȚIE FIZICA MAI 
ATELTICA ? Timpul ne-a 

arătat că jucătorii insuficient 
dezvoltați fizic s-au „consu
mat" mult mai repede după 
ce au trecut ia seniori.

Cornel DRAGUȘIN
— antrenor —

victoria categorică a Ceho
slovaciei, în fața unei echipe 
a Ungariei improvizată din 
cauza unor indisponibilități 
hotărîtoare. cu neputință de 
remediat. In America Cen
trală un singur meci a fost 
reprogramat (Guatemala — 
Haiti), după ce echipele s-au 
prezentat regulamentar.... în 
fața publicului, dar oaspeții 
au refuzat arbitrul oferit de 
gazde (numit „ad hoc" în lo
cul celui delegat, care nu a 
sosit la timp).

• Cîteva cifre și din în
treaga istorie a preliminăr i
lor. Prima ediție (1930) nu a 
necesitat jocuri preliminare. 
In cei 35 de ani, fotbalul a 
cunoscut o largă răspîndire. 
Din rîndurile celor aproape 
140 de țări membre ale F.l.F.A. 
au participat efectiv la pre
liminarii 83. Au avut loc 611 
meciuri, mareîndu-se 2166 de 
goluri. Scorurile cele- mai 
frecvente au fost : 1—0 (de 79 
de ori), 2—1 (de 73 de ori),
2— 0 (de 68 de ori), 1—1 (de 
53 de ori), 3—0 (de 44 ori),
3— 1 (de 37 de ori) și 4—1 
(de 34 de ori). Scorul record 
este de 12—0, fiind stabilit de 
echipa R.F. a Germaniei in 
meciul cu Cipru în 1969 (pa- 
re-se, drept răzbunare pentru 
acel prea chinuit 1—0 de la 
Nicosia, „ciupit" cu un gol 
marcat în ultimul minut).

în toată istoria prelimina
riilor (1934—1970) există de
sigur și alte recorduri inte
resante : cele mai multe me
ciuri disputate : 34 — Mexic, 
33 — Iugoslavia, 30 — Irlanda 
și. Luxemburg, 29 — Ceho
slovacia, Bulgaria și Finlanda, 
28 — Grecia, 27 Belgia, Fran
ța, Scoția, Portugalia și Costa 
Rica, 26 — Elveția și Israel, 
25 — S.U.A. Din cele 83 de 
echipe, doar trei au reușit să 
scape neînvinse în prelimina
rii : Anglia (1950—62), R.F. a 
Germaniei 1954—70) și Brazi
lia (1954—70).

Fr. MOISES

primi aviz favorabil din 
partea specialiștilor de la 
spitalul Fundeni, antreno
rul Angelo Niculescu îl va 
titulariza pe Mocanu în 
lotul care se va deplasa 
în Brazilia și Peru.

• Ghiță și Dembrovschi 
vor fi prezenți la lot miercuri 
14 ianuarie, adică a doua zi 
după meciul pe care echipa 
lor, Dinamo Bacău, îl va sus
ține cu Kilmarnock în „Cupa 
europeană a tîrgurilor".

liderul (Universitatea Craiova). 
Din această talentată formație 
am convocat la pregătire încă 
4 juniori cu perspective : por
tarul Boncioc, fundașul central 
Coșman, extremul dreapta Dinu 
șl atacantul Linca.

După controlul medical va În
cepe pregătirea propriu-zlsă. ce 
va continua pină la 1 februarie, 
ea avînd ca scop readaptarea 
organismului la efort șl creșterea 
capacității fizice. De ia 1 fe
bruarie la 15 martie antrena
mentele vor continua pe linia 
pregătirii tehntco-tactice, echipa 
avînd în program două jocuri 
pe săptămtnă, la început cu for
mații din campionatul județean 
și municipal, apoi cu echipe, din 
divizia B*.



f După dubla intilnire de tenis Budapesta
V

Inaintea
pecetluiască scorul de 4—1 in favoarea 
reștiului, cei doi jucători. Iile

Baranyi (Ungaria) își

disputării ultimei partide de simplu — care avea să 
reprezentativei Bucu- 
(Romănia) și Szabalcs 
prietenește

trebuie să roșească pentru în- 
frîngere".

Partidele disputate in ca
pitala Ungariei s-au jucat pe 
zgură, ceea ce a surprins pe 
tenismanii români. A fost 
însă un bun prilej de veri- 

■ficare a potențialului lor, dat 
fiind faptul că în numeroa
sele competiții care-i așteaptă 
tenismanii noștri 
gați să joace pe 
ferite, cu' zgură, 
chet.

I^a Budapesta, 
meciurilor dintre 
reprezentative, au 
discuții cu forul 
litate maghiar pentru organi
zarea unor noi întîlniri de a- 
cest gen, la CARE SA PAR
TICIPE ȘI REPREZENTAN
TELE TENISULUI FEMININ 
(senioare și junioare) din cele 
două țări.

Forul de resort din orașul 
Budapesta, care a patronat a- 
ceastă întîlnire, a oferit în 
saloanele hotelului „Sport" o 
recepție în cinstea tuturor 
participanților, iar președinte
le acestui organism sportiv 
Karolyi Imre, a oferit jucă
torilor mici_. cadouri în semn 
de amintire de la această fru
moasă întrecere sportivă.

Theo MACARSCHI

București

CONCHIDE ZIARUL ..NEPSPORT
SPORTULHORST QUECK CORESPONDENȚĂ SPECIALA PENTRU

Năstase 
zimbesc

vor fi obli- 
terenuri d1 
iarbă, par-

cu prilejul 
cele două 

fost purtate
de specla-

i

SCHIUL NORDIC Șl 
FILATELIA

A ClȘTIGAT 
TURNEUL CELOR 

PATRU TRAMBULINE
Raska învingător

la Bischof shofenI
Ultimul concurs din cadrul 

competiției de sărituri cu 
schiurile „Turneul celor pa
tru trambuline" i-a revenit 
lui Jiri Raska (Cehoslovacia) 
cu 235.4 p (104+97,5 m). Pe 
locurile următoare s-au cla
sat Schmidt (R D. Germană)
— 232,9 p, Wirkola (Norve
gia) — 232,3 p, Queck (R.D. 
Germană) — 232,2 p. Napal- 
kov (U.R.S.S.) — 226,3 p etc. 
In urma disputării celor pa
tru concursuri (Oberstdorf, 
Garmisch-Partenkirchen, Inn
sbruck și Bischofshofen), cla
samentul final al competiției 
este următorul : 1. II. Queck
— 923.4 p, 2. Wirkola — 921,6
p, 3. Napalkov — 901,5 p, 4. 
J. Raska — 895,2 p, 5. R.
Schmidt — 890,3 p etc.

Au mai rămas două zile pînă cînd din cupa de argint 
se vor extrage biletele care vor indica echipele ce vor fi 
repartizate în cele 4 grupe ale turneului final al campio
natului mondial de fotbal. In aceste zile, la Hotelul „Maria 
Isabel" există din nou animația întâlnită în anul olimpic. 
Pe culoarele elegante care duc spre modernele săli de fes
tivități, conducători de federații, ziariști, antrenori și teh
nicieni ai jocului cu balonul rotund comentează pe larg 
acest eveniment, care este așteptat cu un uriaș interes pe 
toate meleagurile globului pămîntesc. Ieri (n.r. marți) au 
fost montate camerele de luat vederi ale televiziunii mexi
cane, care vor transmite în direct celor 16 țări participante 
momentul emoționant al tragerii la sorți. înaintea acestei 
operații am cules cîteva informații legate de turneul final 
al campionatului mondial, pe care ne grăbim să le împăr
tășim cititorilor ziarului „Sportul" din București

bit de redutabili pe teren 
propriu si că »înt greu de 
înfrînt. Vechiul internațional 
mexican a arătat, însă, _ că 
prima șansă de a cuceri titlul 
o au echipele Braziliei și An
gliei.

• Cupa „Jules Rimei", mult 
comentata cupă care a dat 
atît de lucru agentilor Scot
land Yard-ului cînd a fost 
furată, la Londra, se află a- 
cum în seifurile Băncii Co
merciale din Ciudad de Me
xico și este păzită cu străș
nicie de «oameni de specia-

Cele două reprezentative de 
tenis ale Bucureștiului s-au 
intors neînvinse, după dubla 
confruntare cu tenismami 
budapestani.

.După cum se știe, prima 
noastră garnitură, formată 
din Ilie Năstase și Petre 
Măfmureanu, a învins cu 
4—1, iar echipă secundă în 
oare au evoluat Sever Dron 
ți Ton Santeiu, și-au adjude
cat victoria la limită, cu 3—2. 
Deci, scor general : 7—3 pen
tru reprezentativele noastre.

, Keferindu-se la aceste me
ciuri și mai ales la evoluția 
lui Ilie Năstase, ziarul ,,Nep- 
sport" a publicat, în prima 
pagină, un articol intitulat 
„NĂSTASE A STRĂLUCIT 
ȘT ÎN SALĂ". Comentariul,

cu fotografia jucăto-ilustrat 
rului nostru, arată, între al
tele, că „prezența în echipa 
bucureșteană a acestui mare 
jucător a atras un număr im
presionant de spectatori, care 
aveau să vadă un adevărat 
as al rachetei jonglînd cu o 
gamă variată de lovituri, de- 
tașîndu-se vizibil de ceilalți 
participanți".

In continuare, ziarul scrie 
că punctul de atracție al în- 
tîlnirii l-a constituit întrece
rea dintre cei doi campioni 
(n.r. — Năstase și Barany) și 
că spectatorii, reduși la tă
cere, au asistat LA UN JOC 
STRĂLUCIT AL ROMANU
LUI, care a lăsat o impresie 
formidabilă. Așa stînd lucru
rile, campionul maghiar nu

După cum era de așteptat, un 
eveniment sportiv de talia celui 
pe care-l 
cia, în 
dial de 
scăpat 
A fost 
(in ilustrația alăturată) în care 
măiestria graficienilor a reușit 
să oglindească foarte frumos 
dinamismul probelor de schi- 
fond și al săriturilor de la tram
bulină.

TIMPII MORȚI JN 
RUGBY

1 va găzdui Cehoslova- 
speță Campionatul Mon- 
schl (probe nordice), n-a 
nici din atenția Poștei, 
emisă o serie de timbre

GRINDELWALD: MICHELE JACOT
LA A PATRA VICTORIE

de slalom 
concursului

Revista britanică „Rugby 
World" a publicat, nu 

de mult, un interesant studiu 
asupra timpilor morți din- 
tr-un meci de rugby. Statis-

litote". Pentru a se evita orice 
surpriză, TROFEUL A FOST 
ASIGURAT DE MEXICANI CU 
SUMA DE 20 000 DOLARI, 
cu toate că valoarea materia
lului din care este făcută nu 

dolari, 
hotelul 
mașină 
repre- 

publice.

Woroner, cel care organizat
turneul de box intre marile vedete 
profesioniste ale tuturor timpuri
lor prin intermediul computere-

lovitură de crosă, 
pumn. Bert-Ola ; 
după cum

puc sau... 
și-a reluat, 

se vede în foto
grafie, activitatea 
iubită, iar genul 
de mască pe ca
re l-a lansat are 
mari șanse de a 
face carieră.

Proba feminină 
special din cadrul 
de schi de la Grindelwald (El
veția) s-a încheiat cu victoria 
sportivei franceze Michele Ja- 
cot. Aceasta a fost cea de-a 
patra victorie realizată de ți
nură schioară franceză (în 
vîrstă de 18 ani) în actualul 
sezon. în cele două manșe ale 
probei, Michele Jacot a obți
nut timpul total de 97,49 (49,31- 
48,18), fiind urmată de Betsy 
Clifford (Canada)—97,67, Ma- 
rylîn Cochran (S.U.A.)—97,75, 
Apple Famose (Franța)—97,76

și Florence Steurer (Franța)— 
97,95. Kiki Cutter (S.U.A.) s-a 
clasat pe locul 8 eu 99,63, iar 
Franțoise Macchi (Franța) a 
ocupat locui 12 cu 102,04 p. In 
clasamentul individual al „Cupei 
Mondiale”, continuă să condu
că Michele Jacot (Franța) cu 
121 p, urinată de compatrioa
ta sa Franțoise Macchi—71 p, 
Barbara Cochran (S.U.A.)—70 p 
etc. în clasamentul pe nați
uni : 1. Franța—522 p ; 2.
S.U.A.—244 p ; 3. Austria—
205 p ; 4. Elveția—79 p ; 5. 
Italia—72 p etc.

MARI CONCURSURI OE PATINAJ VITEZĂ
• Keller In formă excelentă

Vșadar, la 20 ianuarie, Clay 
văzu ți 

dure 
la po- 

DupA 
ambii 

plasind 
indi-

ajutorul crelerelor 
care a tost urmărit 
lume, I-a indicat pe 
de Jim Jeffries, iar

atinge decît 7 200 
Cupa va fi adusă la 
„Maria Isabel' într-o 
specială, însoțită -de 
zentanți ai ordinii 
De la aeroport, unde a fost 
purtată de cinci oameni de 
pază ai companiei aviatice 
«Pan American", ea a 
predată reprezentanților po
liției mexicane, care 
transportat-o imediat la 
amintita bancă, fără 
mai face vreo escală. Ca și 
cînd ar fi. fost vorba de un 
transport de milioane de do
lari, pentru a induce în eroare 
răufăcătorii, numai șoferul a 
știut traseul, care i-a fost 
anunțat doar cu un minut 
înaintea plecării de la aero
port. înaintea tragerii la sorți, 
DENIS FOLLOWS, reprezen
tantul federației engleze, VA 
PREDA CUPA LUI SIR STAN
LEY ROUS, președintele 
F.I.F.A. La rîndul său, sir 
Stanley Rous, va oferi cupa 
lui Guillermo Canedo, pre
ședintele comitetului mexican 
de organizare. Apoi, cupa 
va fi transmisă veteranului 
fotbalului mexican, portarul 
Antonio Carbajal, care — la 
rîndul său — o va preda 
membrilor corpului de pază, 
pentru a o depune din nou 
în seifurile băncii.

a

fost

au
sus-

se

• Krasnova — cea mai bună performanță

ticienii au calculat, după 
cronometrări efectuate în nu
meroase partide, că un meci 
de factură medie pe plan va
loric (nici prea „deschis", nici 
prea... „încuiat"), prestat de 
două echipe bune (și care, 
deci, comit mult mai puține 
greșeli de. tehnică), timpul 
real de joc variază între 
27 și 30 de minute din cele 
80 regulamentare! Asta in 
pofida aspectului de mare 
alergătură pe care-l au ade
sea disputele „ovalului"...

MERCKX... LIBRAR?

în proba de 1 000 m a con
cursului masculin de la In- 
z«Șl, vest-germanul Keller a 
stabilit un nou record al ță
rii sale : 1 :20,3. Pe locurile 
următoare s-au clasat norve
gienii Eriksen și Lind, cro
nometrați în 1 :22,2 și, res
pectiv, 1 :22,7. Keller a cîș
tigat și proba de 500 m, în
39.5, urmat de norvegienii 
Lind — 40,3 și Bjoerang —
40.6. în clasamentul general 
individual, primul loc a fost 
ocupat de .Erhard Keller cu 
161,450 p, urmat de norvegie
nii' Ole-Christian Ivarsen —

165,050 p și Arne Heirjuaunet 
— 165,600.

★
Pe patinoarul de la Alma 

Ata a început un concurs la 
care participă cei mai buni 
patinatori de viteză sovietici, 
în proba feminină de 500 m, 
Vera Krasnova a realizat 
44,9 (cea mai bună perfor
manță mondială a sezonului). 
Pe locurile următoare s-au 
clasat Tatiana Sidorova — 45,5 
și Vera Ivanova — 45,8. Cu 
rezultate bune s-a încheiat 
și cursa similară masculină, 
în care victoria a revenit lui 
Anatoli Lepeșkin. cronome
trat în 39.9.

TXJ u, nu e o retragere pre- 
matură în plină glorie 

a celebrului ciclist belgian 
Eddye Merckx, și nici o ocu-J 
pație în sezon presupus mort* 
ci o lăudabilă utilizare îrs 
scopuri frumoase a populari
tății de care se bucură. A-ț 
nume, Merckx a vîndut fe-ț 
licitări de sezon în folosul 
Fondului Națiunilor Unite 
pentru copiii săraci (UNI
CEF), 
poate 
vărat

și Marciano vor putea fi 
în același ring, sclumbînd 
lovituri de pumn, căzînd 
dea, chiar... sîngerînd ! 
cum a precizat Woroner, 
pugiliști au fost filmați 
lovituri aranjate, conform __
cațiilor date tot de un calculator 
electronic, care a apreciat cum 
s-ar fi desfășurat un meci real 
între cei doi. „Rocky a fost se
rios, iar* Cassius foarte ascullăuor 
în timpul filmărilor**, a declarat 
inventivul Woroner, care a mai 
precizat că s-au turnat 4 800 m 
de film. In plus, el susțin» că 
numai dînsul. regizorul și ingine
rul de sunet cunosc pe câștigător. 
„Mediul imposibil** va fi prezen
tat pe ecranele unui mare nu
măr de cinematografe din s\u.A. 
și din Canada.

De menționat că turneul dispu
tat tot cu 
electronice, , 
în întreaga 
Clay învins 
pe Marciano cîștigător la puncte 
în fața Iul Dempsey.

• La Ciudad de Mexico a so
sit miercuri la 
Stanley Rous, 
F.I.F.A., care a 
scurtă ședință 
comisiei de

amiază sir 
președintele 
și ținut o 

cu membrii
organizare. A 

fost stabilită, cu acest prilej, 
procedura de amănunt a 
tragerii Ia sorți.

• Unul din veteranii fotbalu
lui mexican, Gustavo Pena, 
este foarte optimist în legă- 
turâ cu evoluția echipei țârii 
sale. Pena a declarat că fot
baliștii mexicani sînt deose-

CĂLĂTORIE TN BALON

PROMOVĂRI ÎN IERARHIA EUROPEANA
(Urmare din pag. I)

vlnță, lată că Podar, cel care 
la Olimpiada din 1956 a revo
luționat bobul introducînd sis
temul ce-i poartă numele, a 
construit un nou bob Podar, 
care speră să se comporte pe 
pistă mai rapid ca bobul lui 
Siorpaes. Dar, la un antrena
ment, vest-germanul Floth, care 
s-a oferit să-l încerce, a făcut 
o manșă foarte proastă, evitînd 
chiar un accident în virajul Cris- 
talo și abandonîndu-1.

Rămîne ca pe viitor să se con
state dacă acest bob 
randament sau nu, mai „„ 
e' vorba de un studiu mai mare, 
el cerînd o pregătire In pre- 
ălabll, o conlucrare între pilot 
șl împingâtor, pentru că al doi
lea ' este acela care' trebuie să 
facă, prin declanșarea unui sis
tem, bobul rigid pe linii drepte 
șl ftekibll pe viraje.

va da 
ales că

Un fapt care face să se vor
bească mult la Cortina, în a- 
ceste zile, este că, la aceste 
campionate, vestitul echipaj aus
triac Thaller—Durnthaler. cam
pioni europeni și mondiali in 
1967, au apărut separat. Thaller 
in postură de antrenor al for
mației spaniole, iar Durnthaler 
ca antrenor al echipelor austri
ece. Thaller are satisfacția de 
a fi clasat echipajul spaniol îna
intea celui austriac.

După desfășurarea 
telor și la bobul de 
concluziile finale ale 
lor europene pe 1970 
tui o analiză mai profundă din 
partea F.I.B.T., a organizatorilor, 
a țărilor participante.

In Încheiere, o comunicare im
portantă :

COMISIA DE ORGANIZARE A 
C.E. DE BOB 4 PERSOANE A 
DECIS CA ACEASTA SA SE 
DISPUTE SÎMBATA SEARA, ÎN 
NUMAI DOUA MANȘE.

(Urmare din pag. I)

lutionare. De prea multe ori 
sportul în școală rămîne o re
creație. adică o activitate de 
compensație, chiar o evadare. 
Sportul nu își îndeplinește pe 
deplin funcția sa educativă de
cît atunci cînd aceleași dispo
ziții și atitudini moraie ale 
personalității elevului și ale 
studentului sînt conștient și 
sistematic dezvoltate atît în 
exercițiile fizice, cit și în e- 
xercițiile intelectuale sau prac
tice.

Sîntem încă foarte departe 
de această pedagogie a cărei 
necesitate este totuși manifes
tă» și față de care tineretul este 
receptiv. Responsabilii progra
melor și ai administrației șco
lare și universitare, cei care 
răspund de formarea cadrelor 
de specialitate, trebuie să facă 
eforturi foarte mari".

Iată ceva mai mult decît un 
punct de vedere, aproape un 
rechizitoriu, în orice caz o 
atitudine. împărtășim întru- 
totul această concepție care 
consacră educația fizică și 
sportul ca părți integrante ale 
educației globale și permanen
te. Ziarul „Sportul’’ militează, 
de altfel, de mai multă vreme 
pentru o asemenea concepție.

Se pare, de 
fi considerat 
recordman în

altfel, că' 
un ade- 

materie...

PASIUNEA Șl INVENTI- 
VITATEA ÎNVING

T? ert-Ola Nordlander, unul 
dintre cei mai buni ju

cători de hochei pe gheață

Un băiețel din S.U.A.,
Ricky Snyder (11 ani), 

care asista împreună cu ma
ma lui la o demonstrație te
levizată de zbor cu balonul, 
desfășurată la Bloomington 
(Minnesota), în pauza unui 
meci de fotbal american, a 
făcut o călătorie cu totul 
neașteptată în văzduh. Anco
rele balonului în a cărui na
celă se găsea Ricky s-au des
prins din cauza unei puter
nice rafale de vînt și aeros
tatul s-a ridicat de la sol pe 
neașteptate, urmărit, cu 
promptitudine, de camerele 
de luat vederi ale televiziu
nii. Ricky, care mai călăto
rise cu balonul (ambii pă
rinți sînt membri ai unui 
club de „balooning"), nu s-a 
pierdut însă cu firea. A pri
mit instrucțiuni de la sol prin 
radio, le-a urmat întocmai, 
a amerizat pe apele lacului 
Minnesota și... a terminat ve
sel și nevătămat neprevăzu
ta escapadă aeriană l

CAMPIONAT DE
PESCUIT SUBACVATIC

campiona- 
4 persoane, 
campionate- 
vor consti-

CLAY CONTRA 
MARCIANO l

Cassius Clay va încru 
mănușile, la 20 ianuarie, 
fostul campion mondial

încrucișa 
, cu 

_____ _____ _____________ la 
categoria grea Rocky Marciano, 
în fața unui numeros public de 
pe întreg teritoriul S.U.A. și al 
Canadei ’ Acest meci „imposibil - 
(Marciano a murit într-un acci
dent de avion în ziua de 1 sep
tembrie 1969) a fost filmat, a- 
proape în secret, în cursul lunii 
august. Este creația lui Murray

din Suedia, posesor al 
temperament mai degrabă... 
latin, și-a rupt de mai multe 
ori nasul în disputele dintre 
mantinele, ultima oară chiar 
în prag de sezon. Dar pa
siunea nu i-a dat pace și, 
cu ajutorul unui inventiv meș
ter din Stockholm, și-a con
struit originala mască de pro
tecție care, asigură ferm exe
cutantul, nu cedează la nici o

ANUL INTERNAȚIONAL AL EDUCAȚIEI
A făcut-o 
valorică a 
programa școlară, sugerînd re
considerarea poziției profesoru
lui de educație fizică în cor
pul didactic, . j ' ’
voltarea sportului 
pe temeiuri noi,
„maladia” scutirilor 
la orele de educație 
nalizînd paupertatea 
mentului sportiv în 
clamînd introducerea 
ca disciplină obligatorie în șco
lile generale, susținînd necesi
tatea schimbării mentalității 

despre sport la cei tineri și 
formarea uneia deplin morale 
etc. Toate acestea rămîn încă 
subiecte de reflecție pentru 
autoritățile responsabile. Dar, 
sub girul Anului internațional 
al educației, avem nădejdea că 
efortul de a le promova va fi 
mai eficient.

în aceeași 
strădanii și 
„Eseu asupra 
tului", întocmit 
înaltului comitet al sporturilor 
din Franța, capitolul cel mai 
important este dedicat „inte
grării sportului în activitățile

cerînd reașezarea 
educației fizice în

ale tinerilor". In 
eseului se spune : 
va deveni cu ade- 

sportivă decît atunci
sprijinind dez- 

universitar 
combătînd 

medicale 
: fizică, a- 

echipa- 
școli, re- 

înotului

direcție depun 
alții. Intr-un 

doctrinei spor- 
sub egida

obligatorii 
concluziile 
„O țară nu 
vărat
cînd școala își va înțelege în
treaga 
carea 
tlvă...
marea 
ea va 
ficilă 
rău adaptat. Ea își va trăda 
astfel misiunea și încrederea 
cu care a investit-o națiunea". 
Potrivit principiului de bază al 
lucrării, „educația fizică și 
sportivă trebuie să facă parte 
dintre materiile obligatorii, să 
fie înscrisă în programele șco
lilor primare și medii".

In același sens militează și 
organismul prezidat de lau
reatul premiului Nobel pentru 
pace, sir ' -
Consiliul internațional pentru 
educație
(C.I.E.P.S.), a cărui rezoluție, 
adoptată în 1966 de Conferința 
generală a U.N.E.S.C.O.. a 
fost considerată drept un suc
ces remarcabil. în acea rezo
luție se spunea : „Conferința 
generală, recunoscînd poziția 
importantă pe care o deține

responsabilitate în edu- 
fizică și inițierea spor- 
Dacă ea va neglija for- 
fizică a copiilor, atunci 
trimite înspre viața di- 
și exigentă un tineret

Philip Noel-Baker,
fizică și sport

sportul, actualmente, în toate 
țările, considerînd că educația 
este cea care asigură bunele 
urmări ale sportului prin for
marea unor deprinderi sănă
toase la copii și prin menține
rea acestor deprinderi în pe
rioada adultă, invită statele 
membre să studieze și să sta
bilească mijloace adecvate pen
tru o da educației fizice și 
sportului locul care li se cuvine 
în programele de educație ale 
tuturor gradelor de învățămînt, 
elementar, mediu și superior".

în general, pe calfa coope
rării în domeniile educației, 
științei și culturii se fac efor
turi lăudabile. în afara pro
gramului complex al Anului 
internațional al educației, sînt 
de menționat pregătirile pen
tru organizarea, în 1970. a Con
ferinței mondiale a miniștrilor 
culturii, a Conferinței miniștri
lor științei din statele euro
pene, ca și — prin insistențele 
C.I.E.P.S. — a reuniunii titu
larilor portofoliilor sportive. 
Iată excelente prilejuri pentru 
a valida — prin exponenții 
culturii. învățămîntului. științei 
și sportului din România — 
toate valențele binefăcătoare 
ale educației, toate oonexiunile 
sale cu știința și cultura.

In apele insulei iugosla
ve Mali Losinj, situată 

in nordul Mării Adriatice, s-a 
desfășurat, nu de mult, cea 
de a V-a ediție a „Cupei 
Națiunilor" la pescuit subac
vatic, competiție considerată 
drept un campionat neoficial 
al Bătrînului Continent. Au 
participat șapte echipe, iar 
victoria a revenit formației 
Italiei, care a totalizat 38 230 
p. Au urmat în, clasament 
Franța, Iugoslavia, Belgia, 
Anglia, Cehoslovacia și Po
lonia. De notat că sportivii 

aitalieni cuceresc pentru 
treia oară trofeul.

Wparul lU. Uieniutu or . 23-2», Uu«ut»»tl
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• Directorul tehnic al echi
pei Italiei, Ferruccio Valca- 
reggi, care se află de mai 
multe zile la Ciudad de Me
xico pentru a alege locul de 
cantonament al echipei sale, 
a declarat că este impresio
nat de pregătirile care se 
fac. „în ceea ce privește șan
sele reprezentativei noastre 
— a spus Valcareggi — cred 
că sînt mari, pentru că echi
pa se află în formă bună, iar 
jucătorii manifestă o vervă 
deosebită".

In legătură cu alcătuirea 
formației, directorul tehnic 
al echipei italiene a spus că 
ea va fi cunoscută după me
ciurile de verificare pe care 
Italia Ie 
bruarie 
mai cu

va susține la 21 fe- 
cu Spania și 
Portugalia.

purtător de

la 10

cuvînt 
a de-

• Un 
al federației engleze 
clarat că, în urma unei con
vorbiri pe care a avut-o cu 
sir Alf Ramsey, antrenorul 
echipei Angliei, campioana 
lumii, acesta s-a declarat 
mulțumit de felul cum se 
desfășoară antrenamentele. 
Ramsey a spus : „VA 
FOARTE GREU SĂ FIM 
POSEDAȚI DE TITLU. Noi 
vom prezenta o echipă 
în formă ca cea de la Lon
dra".

Ramsey și-a manifestat in
tenția .ca, imediat, după în
cheierea campionatului mon
dial, să renunțe la postul 
său, urmînd 
echipa 
Town.

FI 
DE-

mai

de
să pregătească 
club Ipswich

P. RAMIROS

• Frumoasa comportare a Juniorilor și junioarelor în 
turneul de volei de la Sofia • Luptă strînsă în tur
neul de șah de la Hastings • Trei patinatori s-au ca
lificat pentru Innsbruck • Rugbyștii ieșeni și-au în
cheiat turneul în Franța cu o victorie • Concursul 

de la Bohinjde schi-fond
Au luat sfîrșit întrecerile 

turneului internațional de vo
lei rezervat echipelor de Ju
nioare și juniori de Ia Sofia. 
Competiția masculină a fost 
cîștigată de echipa României, 
urmată de Bulgaria B, Bulga
ria 
joc, 
au 
<14, 
alt 
dă 
3—0 (12,
Poloniei.

în turneul feminin 
registrat următoarele 
te tehnice : Bulgaria 
mânia 3—2 (—5, 13, 
13) ; Bulgaria B—Polonia 3—2

A și Polonia. în ultimul 
tinerii voleibaliști români 

învins cu scorul de 3—0 
5, 8) Bulgaria A. Intr-un 
meci, selecționata secun- 
a Bulgariei" a r"s----- —

5, 13) de
dispus cu

> formația

s-au in- 
rezulta- 
A—Ro- 

14, —13,

turneul international 
de la Hastings conduc

(5, —11, 12, —12, 10). Clasa-
ment : 1. Bulgaria A ; 2. Ro-
mânia ; 3. Bulgaria B : 4. Po-
lonia.

★
După disputarea a opt run-

de, în 
de șah
Gligorici (Iugoslavia) și Por- 
tisch (Ungaria) cu cite 6 p, ur
mați de Unzicker (R.F. a Ger
maniei) — 5>/2 p, Smîslov
(U.R.S.S.), Timman (Olanda)— 
4 (1) p etc. Maestrul român 
Drimer ocupă locul 7 cu 2'/2 
(1) P.

★
V In prima manșă a concursu

lui internațional de patinaj vi
teză „Turneul celor patru pis
te" (Inzell, Innsbruck, Cortina 
d'Ampezzo și Madonna di 
Campiglio), reprezentantul nos
tru Carol Komjatszegi a avut 
o comportare bună, realizînd 
8:39,5 în cursa de 5 000 m (nou 
record național ; v.r. 8:41,8). 
In proba de 500 m patinatorii

au fost cronometrați 
Sotirescu 44,5,

români 
astfel : V.
Komjatszegi 45,9 și A. Okoș
46,4. Ca urmare, TOȚI TREI 
CALIFICINDU-SE -----------

DOUA A TURNEU- 
se dispută la Inns-

ETAPA A 
LUI, care 
bruck.

C.

PENTRU

★La înapoierea 
rugby Politehnica 
Franța, am avut o 
vorbire cu ing. E. 
ducătorul delegației. Ani aflat 
astfel că jucătorii ieșeni au 
cîștigat și meciul revanșă cu 
formația pariziană US Metro. 
După o 
practicat un joc excelent — 
apreciat de spectatori, de spe
cialiști, ca și de presa spor
tivă — Politehnica a învins 
cu 14—3 (8—3), prin punctele 
realizate de POPA — încer
care transformată de Cihodaru, 
Spiratos, COSTACHE și CRI- 
ȘAN (cite o încercare). Cei 
mai buni .jucători ai echipei 
ieșene : Crișan, Dăscălescu Și 
Drăgănescu.

★
La Bohinj (Iugoslavia) a 

Început un concurs Internațio
nal de schi-fond. In proba 
masculină de 15 km, pe pri
mul loc s-a clasat schiorul 
vest-german Demel, cronome
trat In 48:58,0, urmat de A- 
kentiev (U.R.S.S.)—49:06,2 și 
Tarakanov (U.R.S.S.)—49:33,2. 
Proba feminină de 10 km a 
fost cîștigată de Engler (R.F. 
a Germaniei) cu timpul de 39: 
17,6. In proba de 10 km re
zervată 
revenit 
35:33,6. 
ghiu a 
pul de

echipei de 
Iași 

scurtă con- 
POPA, coa

din

partidă în care au

juniorilor victoria i-a 
italianului Sartori în 

Sportivul român Gheor- 
ocupat locul 9 cu tim- 
37:25,4.

TELEX TELEX- TELEX- TELEX- TELEX-TELEXTELEX
NORVEGIA A ÎNVINS R.F.G. LA HANDBAL !

Selecționatele masculine de handbal ale Norvegiei și R. F 
ieste 3000 de

norve-
a Germaniei s-au întîlnit la Oslo în prezența a peste I 
spectatori. La capotul unui joc echilibrat, handoaliștii 
gieni au obținut victoria cu scorul de 18—17 (12—9).
o Atletul mexican Juan Martinez, ctștigătorul tradiționalului cros des
fășurat în noaptea de Anul Nou pe străzile orașului Sao Paulo, a ter
minat învingător în proba da 10 000 m din cadrul concursului Interna
țional de la Sao Paulo. El a fost cronometrat cu timpul de 30:01,6, 
fiind urmat de compatriotul său Saldivar — 30:04,8 șl de italianul Cin- 
dollo — 30:22,8. In cursa de 1 500 m pe primul loc s-a clasat englezul 
Wiggs în 3:56,0, urmat de van Butsels (Belgia) — 3:56,7. In proba de 
5 000 m, victoria i-a revenit sportivului iugoslav Dane Korica, crono
metrat în 14:29,0. Pe locul secund s-a clasat japonezul Sawakl — 
14:29,8. iar locul trei a fost ocupat de Grosser XChlle) — 14:56,6.
• „Serialul** turneelor australiene de tenis rezervate jucătorilor pro
fesioniști a programat o nouă competiție la Hobart (Tasmania). New- 

■ ~ ’ Okker, iar PLlici a dispus cu 13—11 da 
turneu prevede disputarea unul slngixr

combe a cîștigat cu 10—8 la 
Taylor (regulamentul acestui 
set).
• Federația de specialitate a 
pionatului unional de fotbal 
mâții clasate în campionatul _ , . __ ____ _____
diviziei secunde). Iată lista participantelor : Spartak Moscova, Dinamo 
Kiev, Dinamo Tbilisi, Dinamo Moscova, Torpedo Moscova, ȚSKA Mos
cova, Neftcl Baku. Cernomoreț Odessa, Zenit Leningrad, Șahtio? Do- 
nețk, Zaria Voroșilovgrad, S v Rostov pe Don, Dinamo Minsk, Tor
pedo Kutaisi, Ararat Erevan, Pahtakor Tașkent și Spartak Ordjonikl- 
dze. Prima etapă » campionatului este programată pentru U martie.

URSS a stabilit ca la ediția 1970 a jam- 
să participe 17 echipe (primele ÎS for- 
trecut, precum șl echipa ctștlg&toare a

• La Bombay continuă turneul de 
hochei pe Iarbă. Olanda a învins 
Italia cu 3—o șl a pierdut cu 0—1 
în fata Argentinei. Iar Japonia 
a întrecut Argentina cu 2—1.

S Schiorul vest-german Franz 
eller a cîștigat proba de combi
nată nordică desfășurată la Scho- 

nach-Neuklrch, totalizînd 406 p, 
fiind urmat In clasament de Da- 
molln (Italia) — 380.4 p șl Wink
ler (R.F. a Germaniei) 352 p.

Turneul echipei cehoslovace 
de hochei Dukla Hodonin
Da cîteva zile se află intr-un 

turneu In țara noastră echipa 
de hochei pe gheață, Dukla Ho
donin (din .campionatul secund 
al Cehoslovaciei). Iată rezulta
tele Înregistrate de formația 
oaspe : ki Miercurea Ciuc Avîn- 
tul — Dukla 2—15, la Odorheiul 
Secuiesc : Tîrnava — Dukla 2-5, 
la Gheorghienl : Avintul — Duk
la 0—0. Echipa oaspe pa mal 
susține un med (revanșă) :a 
Miercurea Cluc.
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