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CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ PENTRU „SPORTUL"

„Tragerea la sorți pentru C.M. de fotbal 
nu va fi dirijată"-declară sir Stanley Rousr în cursul zilei "de joi, Ciudad de. Mexico a primit noi oaspeți — conducători de federații, antrenori de echipe naționale, ziariști, trimiși speciali ai marilor cotidiene — sosiți din toate colțurile lumii pentru a asista sîfnbătă la tragerea la sorți care va stabili cele patru grupe- ale turneului final.în holul hotelului „Maria Isabel'1 domnește o neasemuită forfotă, ziariștii agi'tîndu-se bineînțeles cel mai mult, în dorința de a afla ultimele noutăți. A făcut, de pildă, senzație declarația lui Sir Stanley Rous, președintele Federației Internaționale de Fotbal; care în cadrul unei. conferințe de presă a precizat următoarele : „Tragerea 

Mi sorți nu va fi „dirijată", 
după cum au afirmat unii 
tehnicieni dezinformați. Toa- 
te echipele pornesc cu ace
leași șanse".. în legătură cu realegerea sa în postul de președinte

Hotelul Mana Isabel unde va avea loc mîine tragerea la sorți

LA CORTINA D’AMPEZZO,
,4■+.

în sfîrșit, antrenament la bobul de 4 persoane
• Gaspari — cel mai bun timp • Panțuru— pe poziția a patra • Echipajul român nu a fost defi
nitivat • Presa italiană despre tradiția prieteniei dintre boberii italieni și români • Amintiri 
plăcute despre Sinaia • Monti ii urează succes lui Panțuru • Campionatele naționale ale Italiei ,CORTINA D’AMPEZZO. 3 
(prin telefon). — Cele 16 e- chipaje, reprezentînd 8 țări, au putut efectua, în sfîrșit, o coborîre de antrenament pe pista pe care se va disputa, sîmbătă seara, campionatul european de bob 4 persoane. Eforturile organizatorilor de a amenaja cît mai bine pîrtia și, mai cu seamă, scăderea temperaturii, au permis ca miercuri seara boberii să parcurgă cei 1700 m ai pistei. Este drept, nu s-a putut face decît o coborîre (spre sfirșitul antrenamentului s-a produs o spărtură la virajul Bellvedere, care necesita reparații), dar, totuși, evenimentul mult așteptat s-a petrecut. Cel mai bun timp a fost realizat de bobul pilotat de recentul cîștigător al probei- de 2 persoane, italianul Gaspari. Împreună cu frații Pompanini și cu Ar- mano, simpaticul Giancarlo

Gaspari a fost înregistrat cu 1:24,11, obținînd și cei mai buni timpi la start — 5,67 — și la jumătatea traseului — 50,56. Echipajul italian a fost urmat de cele pilotate de vest-germanii Z i m m e r e r (1:25,79 — 5,95 — 51,38) si Floth (1:26,15 — 6,00 — 57.8).Ion Panțuru, făcînd echipaj cu fostul schior Zangor, cu Pascu și Neagoe, a realizat al patrulea timp general: 1:26,63 și al doilea timp pd cei 50 m ai startului : 5,92, La jumătatea traseului: 51,94. Desigur, însă, că formula prezentată miercuri seara nu este cea definitivă. A fost o încercare, care va fi urmată de altele, astfel ca, pînă sîmbătă, să se găsească formula cea mai potrivită. Echipajul român a fost urmat în clasamentul acestei prime cobo- rîri de cele ale Spaniei (pilot Baturone) 1:27,33 și R.F.G. III (pilot Pitka) 1:29,00.

După cum se știe, -antrenamentele, ca și cursele oficiale, au loc în cursul secii, în timpul zilei, însă, boberii au o intensă activitate de pregătire. Dimineața ei .- fac zilnic antrenamente pentru menținerea pregătirii fizice (nu trebuie uitat că peste puțină vreme se vor disputa campionatele mondiale), iar după-amiaza se execută împingeri, cu diferite formule de echipaj, se ascut patinele bobului etc.Boberii români se bucură aici de o deosebită simpatie, manifestată chiar și in presă. în ziarul „Stadio", de pildă, este publicat un amplu articol, semnat de Libero Accorsi, in care se scrie des-
Horiton PAȘOVSCHI antrenorul lotului român

(Continuare fn pag. a <-«)al F.I.F.A., Stanley Rous a spus că „nu am nici un mo
tiv să refuz acest lucru, mai 
ales - că starea sănătății mele 

• este acum bună".

Drumuri spre 
consacrare

„CUPA SPERANȚELOR" LA 
PATINAJ VITEZA S-A ÎNTRE

RUPT PENTRU O ZI

TUȘNAD, 8 (prin telefon). Valul de căldură a pătruns aseară și în bazinul Ciucu- lui, înmuind gheața lacului Ciucăș, pe care se desfășoară întrecerile „Cupei . speranțelor" la patinaj viteză. Cu toate că gheața era moale, joi dimineața, s-a disputat proba de 300 m copii (11—12 șni), restul programului ur- rnînd să se desfășoare vineri. 
REZULTATE — fetițe: 1. 
Carmen Dragoman (învăță- 
piintul Sibiu) 40,4, 2. Anca Vîrbănescu (înv. Sibiu) 41,3, 3. Viorica Săpăliuc (Mureșul 
Tg.-Mureș) 48,0; băieți : 1—2. 
Radu Dordea (înv. Sibiu) și 
țarol Toth (C.S.M. Sibiu) 
39,0, 3.. Nicolae Terzeanovici (Constructorul București) 39,7.Profitind de această pauză forțată, în rîndurile ce urmează. facem un prim bilanț aj seriei de concursuri deschise viitorilor performeri, în cele trei întreceri organizate pînă acum, la intervale scurte, a luat startul un număr record de concurenți (de fiecare dată aproape cite 100 de juniori și copii), îndrumați cu grijă de antrenorii C. Gali (Mureșul Tg Mureș), Z. Sze- kely (Agronomia Cluj), P. Tivadaru (învățămîntul Sibiu), Șt. Erdoși (C.S.M. Cluj), A- Molnar (Avintul M. Ciuc) și Șt. Demeni (Constructorul București); Dind . antrenorilor ce.e.s.țe,’ . al antrenorilor, re- întil.nirea cu micii patinatori în „Cupa speranțelor- ne-a prilejuit constatarea că viitorii performeri continuă să obțină rezultate mai mult de- cit mulțumitoare. Din mijlocul lor s-au evidențiat cu precădere Roxana Salade, Ecaterîna Bernat, Eva . Fokt,

Tr. IOANIȚESCU

Deși trofeul ,.Jules Rimet" se află în momentul de față în.. mîini sigure, ■ depus la Banca Comercială din Ciu-, dad de Mexico, ziarele publică noi amănunte legate de grija cu care a fost transportat din Anglia în Mexic. Se spune, de pildă, că trofeul a fost adus din . Anglia de Dennis Follows și Andrew Stephens, ambii repre- zent.înd federația britanică de : specialitate. în afara unui mare număr de amatori de fotbal, dornici să urmărească acest eveniment, pe aeroportul din Ciudad de Mexico se aflau și 200 de polițiști din

escorta care a însoțit automobilul blindat pînă la Banca Comercială. Pentru a preveni orice încercare de furt, autoritățile mexicane au luat severe măsuri de pază. Astfel, cei care s-au aflat in incinta aeroportului, în salonul unde s-a predat Cupa, au trebuit să aibă permise speciale eliberate de oficialitățile mexicane. Colonelul Eduardo Estrada Ojeda, șeful serviciului de pază, a declarat că a angajat un mare număr de detectivi car® să păzească prețiosul trofeu, pentru a se evita repetarea fur-

tului săvirșit acum 4 ani la Londra.Sîmbătă, „Cupa Jules Ri- met" va fi scoasă de la Bancă: Ea va fi expusă în timpul desfășurării tragerii la sorți.Trofeul este asigurat, așa cum am mai relatat ieri, pentru suma de lari de către tate mexicană, ianuarie — 23

CITIȚI ÎN PAG. A 3-a:

Interviul acordat de tov. ION BALAȘ.

UN EXPERIMENT PE DEPLIN REUȘIT

Tabăra de Ia Săcele
organizată de C-C- al U-T-C

• PARTICIPANT! — 1.300 DE ELEVI Șl ELEVE, RESPONSA
BILI CU ACTIVITATEA SPORTIVA DIN ȘCOLI • FOTBALUL, 
PREFERINȚA NR. 1 I • 300 DE PERECHI DE SCHIURI Șl 
PATINE PENTRU INITIAȚI SI AVANSAȚI • LECȚIA PRACTICĂ 
A HANDBALIȘTILOR... •' PEPI ZIMBREȘTEANU DIN NOU 

IN MIJLOCUL ELEVILOR !
T.a Săcele, în Imediata vecină

tate a Brașovului, intr-un decor 
autentic de iarnă, responsabilii 
comisiilor spor.tive din școli, în 
toate cazurile elevi și eleve, și-au 
petrecut o parte din vacanță și. 
In paralel, au participat la un 
interesant curs (îndeosebi practic) 
de instruire sportivă. Este pentru 
a treia oară consecutiv clnd co
lectivul Secției Sport din C.C. al 
U.T.C. materializează excelent o 
inițiativă (care îi și aparține) 
destinată să apropie și mal mult 
elevii investiți cu responsabUități 
majore pe firul activității sportive 
de obiectivul nr. 1 ce trebuie 
realizat — atragerea întregului ti
neret studios din școlile de toate 
gradele in practicarea exercițiului 
fizic. pornind de la gimnastica 
de înviorare și merglnd pînă ia 
concursuri și competiții de anver
gură, in speță 
ționale școlare.

campionatele na-

★
aleasă localitateaA. fost bine _____ .

Săcele drept gazdă a principalei 
tabere de iarnă organizată de C.C. 
al U.T.C. ? Hotărit, da !

Condițiile oferite participanțllor 
au depășit toate așteptările. Cei 
peste 1 300 de elevi și eleve care 
au făcut popas acolo au găsit po
sibilități ideale de 
sporturilor de iarnă 
tinaj și săniuș — pîrtii line care 
înconjoară dinsDre vest așezarea, 
patinoare naturale In 
apropiere a clădirii Școlii profe-

practicare a 
— scHl, pa-

imediata
(Continuare in pag. a 2-a)

sionale Electroprecizia, săli de 
sport. Cazarea (asigurată în ca
mere spațioase, bine întreținute) 
și masa — gustoasă și copioasă — 
au întregit cadrul organizatoric al 
unei acțiuni menite de la început 
să se bucure de o reușită deplină.

Se cuvine consemnat aici un 
amănunt : deși în ultimele zile 
valul de căldură n-a ocolit nici 
localitatea Săcele, compromițind 
starea pîrtulor și in general acti
vitatea sportivă de iarnă, totuși 
organizatorii, printr-o operativă 
orientare, au reușit să iasă din 
impas : locul de desfășurare a 
ședințelor de inștruire și a con
cursurilor a fost mutat la Poiana 
Brașov, pe Sulinar și Postăvar. 
Mijloace speciale de transport 
prin O.N.T., îlliala Brașov, au asi
gurat zilnic transportul elevilor 
de la Săcele la Poiana Brașov. O 
foarte bună ocazie pentru condu
cerea taberei (director, prof. Sep- 
timiu Todea, comandant, prof. 
Gabriel Popescu) de a-și dovedi 
întreaga capacitate organizatorică, 
manifestată din plin și în alte 
îjnprejurări.

★
O precizare : în tabără. în cele 

două serii, au fost cuprinși elevi 
și eleve din TOATE județele țării. 
Un binevenit prilej de cunoaștere, 
de schimb de experiență, totoda
tă o modalitate fericită de a lega 
prietenii. Gabriel Eftimescu din 
Vîlcea a fost în măsură să schim
be impresii cu Albert Gerhardt 
din Timiș, Ion Badea din 
cu Paul Boiton din Argeș, 
fost singurele exemple.

Firesc, fotbalul a polarizat 
ția întregii tabere. In fiecare se
rie, mai bine de 30 de echipe erau 
prezente, prin rotație, la meciuri 
sistem turneu urmărite, fără exa
gerare, de aproape toți săcelenii. 
Și să nu mire pe nimeni că suc-

Alba 
N-au

aten-

Tiberiu STAMA

(Continuare tn pag. a 2-a)
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20 000 de do- o mare socie- pe perioada 8 iunie 1970.
P. RAMIROS

vicepreședinte al F. R. Fotbal, in legătură cu planul 
de pregătire a echipei naționale

pentru Campionatul mondial din Mexic

ASTĂZI, ÎN SALA FLOR.EASCA

PRIMUL TURNEU DE SALA

I
I
I
I
I
I

AL CAMPIONATULUI FEMININ DE HANDBAL I

E. Franz-Sâuer, una dintre cele mai active handbaliste 
în lupta pe semicerc, în plină acțiune.Foto : V. BAGEACîn lupta pe semicerc,

Suita marilor competiții in
terne ale handbalului in anul 
1970 oferă începind. de azi nu
meroșilor iubitori ai acestui 
sport o primă și serioasă eta
pă : turul de sală al campio
natului feminin. Cu acest 
prilej, în sala Floreasca din 
Capitală, timp de trei zile, 
cele mai bune 10 echipe fe
minine din țara noastră își 
vor disputa prețioasele puncte 
ale acestei a treia manșe a 
campionatului categoriei A, 
atît.de „căutate** în lupta pen
tru ocuparea primelor locuri, 
dar — mai ales — pentru evi
tarea celor de la periferia 
clasamentului. In fond, acesta 

lucrul care atrage cel 
mult la turneele de iarnă 
campionatului, deoarece 

trecut —

meciurile de acasă și a... re
nunțării la cele din deplasare, 
ceea ce se acumulează în

este 
mai 
ale 
experiența anului
cînd formula în trei tururi s-a 
înscris pentru prima oară în 
sistemul de desfășurare a în
trecerii — a dovedit că din
colo de „planificarea- obișnui
tă a ciștigării punctelor în

100 de schiori pc Scmcnic
Concursul de inaugurare 

a sezonului, organizat pe 
Semenic pentru schiorii re- 
șițeni, s-a bucurat de par
ticiparea a peste 100 re
prezentanți ai Clubului spor
tiv muncitoresc, asociației 
sportive Olimpia și școlii 
sportive din localitate. Tim
pul favorabil, zăpada ex
celentă, bunele condiții de 
disputare a întrecerilor asi- . 
gurate . de comisia județea
nă de specialitate, toate a- 
cestea au contribuit la reu
șita competiției. în ceea 
ce privește desfășurarea 
probelor, vom menționa că 
cele alpine au fost domi
nate de sportivii de la 
C.S.M. și Școala sportivă, 
în vreme ce cursele de fond 
au avut protagoniști pe 
schiorii de la Olimpia, care 
au cucerit, de altfel, pri
mul loc în toate clasamen
tele. Iată ciștigătorii : SLA
LOM SPECIAL seniori : Tr- 
Suciu (C.S.M.), juniori I : 
M. Belei (C.S.M.), junioa
re I : Brigite Seifeld (Șc. 
sp.), juniori II : Gh. Bolo- 
gea (C.S.M.), junioare II : 
Ditta Riss (C.S.M.) ; SLA
LOM URIAȘ seniori : Tr. 
Suciu, juniori I : M. Mo- 
raru (Șc. sp.), junioare I :

Mariana Both (Șc. sp.), ju
niori II ; Gh. Bologa, ju
nioare II : Ditta Riss, FOND 
10 km seniori : W. Denuel, 
5 km senioare : Aurora Io- 
niță, 5 km juniori I : Em. 
Demeter, 3 km junioare I : 
Sabina Buzoianu, 3 km ju
niori II ; G. Grundorath, 
3 km junioare II : Georgeta 
Imlîhg. Mîine și duminică, 
pirtiile Semenicului vor 
găzdui un nou concurs de 
amploare.

P. BOCȘANU-coresp.
★

Schiorii maramureșeni iși 
inaugurează activitatea 
competițională duminică 
dimineață, cînd se va dis
puta, la Mogoșa, un con
curs, la care și-au anunțat 
participarea sportivi din 
Baia Mare, Baia Sprie, Si- 
ghetul Marmației, Tîrgu 
Lăpuș, Borșa și Vișeul de 
Sus. în vederea asigurării 
unei bune desfășurări a 
activității în noul sezon, au 
fost luate o serie de mă
suri că; de pildă, repunerea 
in funcție a celor două; tele- 
schiuri situate în preajma 
pirtiilor de slalom.

V. SAȘARANU-coresp.

Pornind de la j 
un sondaj t

E
poca noastră poate, , fi
considerată, fără îndoială, 
o epocă a „exploziei in
formaționale”. Zilnic, prin 
intermediul presei scrise 
sau vorbite, ne parvin știri 

domeniile de activitate. In 
interesează acestea, cum le

I

aceste turnee constituie o zes- 
tre in plus și de mare va
loare.

Din acest motiv, Jocurile de 
azi, mîine și duminică sînt 
așteptate cu interes și au 
fost precedate de intense pre
gătiri. Fruntașele clasamentu
lui, grijulii în apărarea pozi
țiilor lor fruntașe, au între
prins' scurte turnee peste ho
tare, cu scopul de a asigura 
o pregătire, dar și o verifi
care serioasă a loturilor de 
care dispun. Astfel, Univer
sitatea București și Confecția 
București au evoluat în R.D. 
Germană, handbalistele de la 
Confecția reușind chiar o me
ritorie performanță de a se 
clasa pe locul secund la tur
neul de la Rostock, într-o 
companie selectă, iar Univer
sitatea Timișoara, lidera cla
samentului, se află în plină 
cursă de calificare în fazele 
superioare ale „C.C.E.", deci 
cu o suficientă „doză“ de pre
gătire pentru campionat. La 
celelalte formații, antrenamen
tele s-au efectuat, de aseme
nea, din plin, unele dintre 
participante, cum este cazul 
Voinței Odorhei, sosind cu 
mai multe zile înainte la 
București în scopul realizării 
unei acomodări cu sala.

Programul de azi : ORA 15: 
Progresul București — IEFS ; 
ORA 16.10 : Universitatea
București — Constructorul Ti
mișoara ; ORA 17.20 : Rapid 
— C.S.M. Sibiu ; ORA 18.30 : 
Confecția — Rulmentul Bra
șov ; ORA 10.40 : Universitatea 
Timișoara — Voința Odorhei.

MECIUL DE BOX
ROMÂNI A-S.U. A.
ÎN IUNIE
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pâ; I 
tem | 

sociaie, 
constituie, I 
unor cer-, | 

cețuri speciala, prin ineioaa cunoscuiă - 
sub numele de sondaj. Aceasta este — I 
după cum afirma Jean Fourastie, de- I 
mograf ilustru In problemele de so- 
ciologie și filozofie, ca răspuns Io o I 
recentă anchetă — „o tehnică pre- I 
țioasă pentru cunoașterea realului și, g 
în consecință, pentru acțiunea econ.p-I 
mică și socială”. Sondarea opiniei pu- I 
blice în țara noastră a căpătat, în anii ■ 
din urmă, o largă răspîndire, fiind pri- I 
vită ca o acțiune de interes major. în ■ 
rîndul multor feluri de sondaje se în
scrie și aceea de-a afla care stnt pre- | 
ferințele tinerilor pentru activitățile în 1 
aer liber. ’

I

din toate 
ce măsură 
primește opinia publică, care este | 
rerea diverselor categorii de oameni 
privind problemele politice, sociale, 
culturale, preferințele lor, < 
în mai toate țările; obiectul I 
cetări speciale, prin metoda cunoscută

Acțiunea întreprinsă de Centru! de 
cercetări pentru problemele tineretului 
în rîndul a 21196 de tineri între 15 și 
26 de ani, din industrie, relevă o se
rie de aspecte deosebit de interesante.

Evident, nevoia permanentă de îm
bogățire a orizontului științific și cul
tural, necesitatea omului modern de a 
se simți multilateral pregătit fac ca 
ascultarea emisiunilor de radio și tele
viziune, precum și lectura, să ocupe, 
în procente destul de ridicate, timpul 
liber al tinerilor. îmbucurător (dar nu 
prea,..) este faptul că pe locurile ur
mătoare se situează practicarea spor
tului, vizionarea manifestațiilor spor
tive, excursiile. Și totuși, abia 3,5 la 
sută femei pot fi întîlnite pe stadion,
în schimb 2,7 la sută în restaurante ; I 
5,7 la sută dintre bărbați preferă I 
excursiile și 7,3 la sută restaurantul. #

Societatea contemporană solicită o- I 
rr.ului eforturi intense. Un mijloc e- I

I

I
I
I
I
I

mu
ficace de relaxare îl constituie — și în 
aceasta toți specialiștii sînt de acord— 
petrecerea timpului liber (măcar a 
unei părți din el) ptintr-o odihnă ac
tivă, Și sportul, excursiile constituie un 
excelent mijloc de relaxare. A întindă 
în fața unui pahar în compania prie
tenilor, într-o atmosferă viciată, de fu
mul țigărilor șl al băuturilor, mai ales 
cînd oi între 15 și 26 de ani (și nu ne 
referim doar la aceste categorii de 
vîrstă) este, fără îndoială, nu un mij
loc de relaxare, ci, dimpotrivă, o in
festare a organismului cu otrava se
dentarismului și a viciului.

Să ne amintim că mai toți oamenii 
de cultură de la noi și de aiurea au 
avut (sau au) ca preferință practicarea' 
diferitelor 
excursii 
sînt mărturii grăitoare despre binefa
cerile aerului, apei și soarelui asupra 
organismului.

Intr-una din lucrările sale, poetul 
I latin Horoțiu spunea cu două mii

ani în urmă : „Dacă nu alergi cît I r 
ești sănătos, va trebui să alergi cînd 

vei îmbolnăvi".
□ nu uităm aceasta I

Emanuel FANTANEANU

I
I I
I
I
I

LA BUCUREȘTI!
Ca urmare a tratativelor duse încă de anul trecut, I 

între federațiile de specialitate din România și S.U.A., I 
s-a primit confirmarea că reprezentativa de box ama
tor a Statelor Unite ale Americii va întreprinde un 
turneu în țara noastră tntre 15—20 iunie 1970. Scri
soarea de confirmare este semnată de Donald F, Huli, 
directorul executiv al Uniunii de Atletism Amator 
(A.A.U.) din S.U.A., care coordonează activitatea bo
xului american.

Cele două reprezentative se vor întîlni într-o dublă 
partidă în~ România, urmind a se stabili data cînd bo
xerii români vor întoarce vizita pugiliștilor americani.

Prima confruntare dintre cele două echipe va avea 
loc la București.

I

I

I
I
I
l

elor discipline sportive sau ■ 
iile. Paginile lăsate de aceștia I 
■uărfiirii Driăifrnra rJacrir® ■

I
i de I 
timp I

I

UN PIC DE RAFINAMENT
După ce, folosind teleschiul, 

ați abordat pîrtii mai lungi, 
mai variate, probabil că ați 
încercat pe cont propriu și „ 
ventura" unei excursii sau i 
nei coboriri pe o pîrtie de tu
rism ușoară sau medie. Plugul 
și ocolirea din plug v-au scos 
din orice încurcătură.

Și, totuși, știu că nu sinteți 
mulțumit. Idealul dv a rămas 
același : alunecarea paralelă,

,a-
u-

apropiată, mlădioasă și ritmi
că, pe pirtiile albe. Pretențiile 
dv. față de felul cum evoluați 
s-au modificat. Să încercăm, 
deci, să punem un pic de ra
finament și să mai facem un 
pas spre idealul dv de alune
care.

STEMBOGEN : este o ocoli
re din plug perfecționată, foar
te utilizată de metoda din Arl
berg (Austria). Schiorul por
nește oblic pe pantă, în po
ziția specifică, cu schiurile pa-

ralele și apropiate. Treeind 
greutatea corpului exclusiv pe 
schiul din vale, deplasează 
lateral schiul din deal în po
ziție de jumătate plug sau 
„ștem".

Din această poziție, prințr-o 
propulsare relativă a oorpu- 
lui pe schiul din deal și trans
ferarea greutății oorpului pe 
acest schi se declanșează oco
lirea spre vale. Linia de cea 
mai mare pantă este traversa
tă in poziție de plug, cu schiu- 
rile convergente, egal Încer
cate și cu virfurile la aceeași

(Continuare tn pag. aia)
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„Timpul liber" — o noțiune care devine din ce in ce mai familiară, mai pentru oamenii Dar, după cum fiecare înțelege această noțiune în mod specific acest prețios, desigur în funcție de atracții, de tentații, de înclinații și de posibilități.Cert este că datorită expansiunii tehnicii, dezvoltării științei, mecanizării și automatizării proceselor de producție, omul zilelor noastre devine, tot mai mult, un „dirijor", un controlor, un personaj care efectuează puțină mișcare. Această situație o- biectivă, respectiv această viață sedentară, se repercutează — inevitabil — asupra stării sale de- sănătate. Și iată-1 pe omul evoluat victima unor maladii caracteristice civilizației : bolile cardiovasculare, afecțiunile sistemului nervos, obezitatea etc.Se pune, după cum este la. gic, întrebarea : cum combatem efectele sedentarismului? Cum compensăm starea de inerție, provocată de ocupațiile zilelor noastre ? Cu alto cuvinte, cum valorificăm TIMPUL LIBER 9Pentru început, vom arăta că sociologii au dus și mai poartă încă discuții in Jurul acestei noțiuni. Ni s-a părut mai Interesantă. între altele, definiția de către francez
„Timpul 
ansamblu de 
care Individul 
tica din propria voință, fie 
pentru a se odihni, fie pentru 
a se distra, fie pentru a dez
volta participarea sa volunta
ră, informațiile sau bagajul

„palpabilă" secolului XX. este și firesc, în felul său și „consumă" timp

dată timpului liber cunoscutul sociolog
J.

liber
Dumazedier. 

(loisir) este un 
ocupațiunî pe 
Ie poate prac-

cultural, după ce s-a eliberat 
de toate obligațiile profesio
nale, familiale sau alteia".în acest context do preocupări voluntare se găsește desigur și activitatea sportivă. Aceasta se poate remarca, în primul rînd, urmărind întrecerile sportive de anvergură care antrenează alături de protagoniști zeci de mii de 
spectatori pasionați și devo-

rează energiile cheltuite, u- gura nervoasă.Civilizația contemporană o- feră Insă oamenilor forme multiple de recreare, de destindere, de divertisment. „Canalele" distractive, de cultivare, de desfătare, care absorb sau se străduiesc, să atragă mase cit mai largi, s-au amplificat în ultimele decenii. Tentațiile sînt deseori irezis-

mijlocul naturii, alerglnd echipați în chiloți, șorturi și tricouri, cu atît mai puțin vor fi solicitate unitățile sanitare.O altă pune — deosebi sportive și organizațiilor de mase și in primul rind al sindicatelor — este găsirea unor forme cit mai diverse, mai va-
măsură care se im- și aici intervine în- rolul organizațiilor

CUM VALORIFICĂM

TIMPUL LIBER ?
tați, dar spectatori. Acest aspect are, firește, în vedere sportul de performanță și publicul său.Dar activitatea sportivă de masă reprezintă in timpu] liber o preocupare majoră pentru oamenii muncii, pentru tînăra generație ? Este ea absorbantă? Rezultatele și aspectele ilustrate de diversele manifestări sportive din ultimii ani demonstrează că și pe această linie s-au înregistrat progrese. Oamenii încep mai mult să pătrundă in ideea că sportul reprezintă realmente o activitate recreativă, că prin practicarea sportului timpul liber se transformă într-un timp de destindere, de relaxare. Oamenii au Început să înțeleagă că prac- ticînd. în timpul liber, exerciții fizice, sportul, efectuind mișcare in aer liber prin intermediul drumeției, realizează o odihnă activă, recupe-

tibile : piese de teatru, filme, emisiunile de televiziune, radio, concertele, expozițiile și alte mijloace de cultură.In fața acestei situații cu toții am devenit mai exigenți, mai pretențioși, mai cu discer- nămint. Dorim să petrecem timpul liber în condiții cit mai optime, ceea ce înseamnă: plăcut, fără complicații, va- Iorificind din plin orele de care dispunem voluntar.în acest context, trebuie să recunoaștem că în activitatea sportivă de masă mai există suficiente carențe. In primul rînd ne gîndim la problema bazelor sportive simple, a- propiate de casele oamenilor. Este timpul ca edilii orașelor și comunelor noastre să priceapă, în sfîrșit, că este preferabil să construiască, sau să ofere spații pentru construirea terenurilor de sport. Căci mai dulți

riale, mai comode pentru oameni. mai neprotocolare, care să stimuleze gustul muncitorilor și al altor doritori pentru practicarea sportului. A- ceasta presupune o modificare, într-un anumit fel, a opticii despre căile de atragere a cetățenilor spre activitatea sportivă recreativă. Citeam recent într-un articol că in unele comune din R. D. Germană s-au organizat niște întreceri sportive ÎNTRE FAMILII, pe blocuri, între blocuri și prin corespondentă, pe baza unor criterii foarte simple și atrăgătoare, care aveau in vedere doar posibilitatea de a oferi clipe de destindere, de odihnă activă familiștilor, de la mic mare. Această formulă mi părut o inițiativă bună și teresantă, care „merge" profunzime. Dar cite alteIuții nu se pot găsi in acest sens, dacă există preocupare? De aceea consider ca judicioase
la s-a in-în so-

Șl ACUM, SA HIBERNAM ?

vomi și liber,

și apropiate de solicitările cotidiene propunerile și sugestiile cuprinse în ciclul de articole, publicate recent in ziarul „Sportul" sub semnătura iov. conf. dr. Emil Ghibu și conf. Gh. Ghișoiu.în una din reflecțiile sale, Dumazedier arată că timpul liber (in felul cum este valorificat) „poate avea un efect 
pozitiv, nul sau negativ asupra muncii". De unde rezultă raportul insolubil între muncă și timpul liber (și-am zice noi — între acest timo și sport).

De aceea, publicistul Georges Magnane sublinia in „Sociologia sportului" că: „Promp
titudinea șl siguranța reflexe
lor se impun din ce in ce mai 
mult în producție, iar sportul 
dezvoltă tocmai aceste apti
tudini și nu numai că le dez
voltă, dar poate să le și prote
jeze împotriva imbătrinirii".Iată deci că funcția socială a timpului liber se relevă tot mai mult, fără putință de tăgadă. Căci societății noastre, colectivității socialiste, nu-i poate fi indiferent, nici un moment, cțim își petrec timpul liber membrii săi.Starea de dispoziție, de sănătate și însăși longevitatea oamenilor este — în ultimă analiză — indestructibil legată de folosirea eficientă a timpului liber, de condițiile create în acest sens.Acestea sînt premisele care — după părerea noastră — pot contribui în viitor mai mult la realizarea obiectivului de seamă ca activitatea sportivă recreativă să devină un principal pol de atracție, o funcție liber, în socialiste. viabilă a timpului 

slujba colectivității

prof. L. ROPOT

Tur de orizont
în campionatul feminin

Spre deosebire de întrecerile băieților, disputa echipelor feminine din categoria secundă (tot 20de formații împărțite în două serii) se anunță pentru returul campionatului . ceva mai calmă atît în direcția ocupării primului loc cît și în ceea ce privește candidatura la retrogradare. Spunem acest lucru, deoarece la Sfîrșitul turului rezultă că_în ambele serii fruntașele sînt instalate cu autoritate. în seria întîii formația Textila Buhuși (antrenor Dantze Cristostom, conducător Constantin Baciu) se pare- că se împacă greu cu gîndul că activează în categoria B după ce anul trecut gustase din „nectarul" întrecerilor din prima categorie. Ca urmare, în nouă etape, a obținut tot atîtea victorii, avînd în final un activ remarcabil la golaveraj: 123 de goluri! Este o carte de vizită care o recomandă cu insistență alături de cele mai bune formații din țară. în „trena" Textilei se află, la 4 și respectiv S puncte, două formații a căror evoluție a constituit o plăcută surpriză în actualul campionat: Universitatea Iași (antrenor Forro Rosemarie) și Voința București (antrenor Constantin Tănăsescu) recent promovată în categoria B. Păcat că e- xemplul băieților nu este urmat și de fetele de 18 Politehnica Galați, acestea mul-

țumindu-se deocamdată cu 
un modest loc 7. Clară ni «• 
pare și situația la periferia 
clasamentului, unde Politeh
nica Iași și Chimia Buzău, la 
egalitate de puncte (cite o 
singură victorie 1) au prac
tic puține șanse de a maî 
rămîne în categoria B. Dar 
cine știe, poate pregătea» 
surprizele pentru finiș 1

în seria a doua, conduc* 
cu un avans de 4 puncte 3 
veche cunoștință din catego
ria A i Mureșul Tg. Mureș 
(antrenor Arcadie Kamenitz- 
ky). în sfîrșit după cîțiv* 
ani de absență orașul Tg. 
Mureș (centru handbalistici 
cu tradiție) întrevede posi
bilitatea de a reveni —• așa 
cum teoretic trebuia — cu 
o formație feminină în fa
milia primelor zece din tară* 
Să sperăm că returul va con
firma această viziune. Deo
camdată să-i urăm succes l 
Pentru următoarele locuri în 
clasament — și cină știa 
poate chiar pentru primul 
loc — lupta se anunță foarte 
echilibrată, la ea participînd 
nu mai puțin de 7 formații 
cu șanse aproximativ egale. 
Așadar, în această serie dis
puta se anunță 
pasionantă. în 
trogradarea o 
nutrește palide 
o evite (Zorile
alta (Tricoul Oradea) și-t 
încheiat practic socotelile, 
căci turul campionatului nu 
î-a adus satisfacția nici cel 
puțin a unui meci egal, 
coloana punctelor realizate 
fiind neschimbată de la 
începutul campionatului.

Trecînd peste aspectul 
ierarhizării în clasament a 
formațiilor noastre feminine 
din categoria B, o concluzie 
se desprinde în mod cerii 
cu mici excepțiU majoritatea 
echipelor au marcat un plus 
de creștere valorică față de 
anii precedents Este un as
pect pozitiv, pe care-I dorim 
în continuare confirmat de 
evoluțiile din returul cam
pionatului ce va începe nu 
peste mult timp.

în continuare 
lupt* cu re- 
echîpi mai 
speranțe st 
Bistrița), iar

DIN SPORTUL UNIVERSITAR

La lași: rezultate frumoase, dar și muncă
susținută pentru o mai bună calitate

Frigul și tot cortegiul sen
zațiilor neplăcute ce vin o 
dată cu iarna alungă de pe 
terenurile și din manejurile 
deschise călăreții și caii, obli- 
gindu-i să-și desfășoare activi
tatea în funcție de starea vre
mii. Dacă la călăreții și caii 
experimentați „reducerea mo
toarelor” influențează într-o 
mai mică măsură pregătirea 
lor în vederea viitorului se
zon competițional (in unele 
cazuri este chiar necesară), 
in schimb pentru dresajul cai
lor tineri și formarea călăre
ților neasigurarea unui lucru 
continuu și progresiv are ca 
urmare întîrzierea pregătirii 
lor pentru competițiile din 
primăvară. în afara secției de 
călărie a clubului Steaua, care 
dispune de un manej acoperit, 
celelalte 10 secții existente în 
București și in provincie își 
desfășoară întregul proces de 
pregătire (destul de compli
cat) afară. ' Datorită acestui 
fapt, o dată cu instalarea ier
nii, apar tendințele spre „hi
bernare", avind ca justificare 
„cauze obiective”.

Considerind că antrenamen
tele trebuie reluate în luna ia
nuarie (după vacanța din de
cembrie) și continuate, în con
dițiile impuse de iarnă, pină 
Ia începutul lunii aprilie, de
vine necesar ca pe toată a- 
ceastă perioadă să se între
prindă totul în sprijinul asi
gurării continuității in pregă
tire.

Dintr-o lungă experiență a- 
cumulată ca sportiv și antre
nor, am ajuns la concluzia că 
pot fi folosite mijloace și pro
cedee care să reducă lâ mi
nimum stagnarea antrenamen
telor. Dacă vîntul rece, tempe
ratura sub minus 15 grade, po
leiul sau ploaia împiedică 
scoaterea călăreților și cailor 
afară, în schimb, zăpada, no
roiul sau ploaia obișnuită nu 
pot împiedica antrenamentele. 
Dimpotrivă, ele contribuie

chiar la obținerea unei foarte 
bune condiții fizice și a unei 
obișnuințe a călăreților și cai
lor de a concura pe timp de 
ploaie 
(cum 
Cind 
noroi, 
timp, 
se va 
trenament sau se va recurge 
Ia manejuri improvizate pe 
cîmp, pe miriști sau pe dru
murile de pămint. Foarte re
comandabile sint manejurile 
formate prin acoperirea progre
sivă a unei porțiuni de teren 
cu paiele ce au fost folosite 
ca așternut pentru eai în grajd. 
Se creează, astfel, posibilita
tea de a se lucra la coardă sau 
călare, executindu-se mișcări 
de înmlădiere, decontractare 

și unele exerciții de „gimnas
tică" și sărituri peste obstacole 
izolate sau duble, cu înălțimi 
variind de la 1 m la 1,30 tr. 
Ulterior, cind vremea se ame
liorează, se trece la parcurge
rea unor parcursuri mici de 
obstacole sau la progresii de 
dresaj. Caii și călăreții lucrați 
în felul acesta pe tot tim
pul iernii devin puternici, re- 
zistenți și mlădioși, în așa fel 
incit la Începutul lunii aprilie 
se poate trece cu foarte mare 
ușurință la sărituri mai mari 
șt mai complicate și la efec
tuarea unor parcursuri de ob
stacole asemănătoare cu cele 
de la primele concursuri.

în mod obișnuit, in perioada 
de iarnă se pierd, din cauza 
timpului nefavorabil, aproxi
mativ 30 de zile (cind nu se 
poate lucra afară), ceea ce 
înseamnă că se poate conta 
pe circa 65—70 de antrenamen
te. Știut fiind faptul că cel 
mai mare dușman al calului 
este inactivitatea, se impune 
ca mișcarea să fie asigurată 
(la pas, fără șa și cu pătură) 
circa o oră, chiar șl in zilele 
neprielnice pentru călărie. 
Pentru aplicarea unui aseme-

și pe teren alunecos 
foarte des se întimplă). 
terenul cu zăpadă sau 
pe care s-a lucrat un 
a devenit impracticabil, 

schimba locul de an-

nea program pe timp de iar
nă se cere insă a-1 adapta 
zilnic la starea vremii și a 
terenului cu o foarte chibzuită 
dozare a eforturilor și a tim
pului de lucim. In plus, an
trenorii și călăreții vor tre
bui să dea dovadă, in ase
menea condiții aspre 
cru, de o mai mare 
ca de obicei. In multe 
organizează concursuri 
și vinători călare, pe 
în scopul de a se asigura con
tinuitatea competițională și pe 
timpul iernii. In afară de fap
tul că asemenea concursuri 
sînt foarte atractive (mai ales 
cind călăreții le completează 
cu alergări pe schiuri și cu să
niuțe trase de cai), ele asi
gură obținerea unei forme 
foarte bune a cailor și călă
reților din loturile reprezen
tative în vederea reintrării 
in arena internațională.

...Sugestii și Îndemnuri 
care le fac tuturor celor 
practică și iubesc călăria.

de lu- 
dăruire 
țări se 
hipice 

zăpadă,

lor

pe 
ce

Felix TOPESCU

Recent, a avut loc la Iași ședința de analiză a clubului sportiv „Politehnica". Participanții la acest bilanț au dezbătut modul cum au fost îndeplinite obiectivele propuse în cele șase secții nominalizate — scrimă, baschet, volei, handbal, rugby, fotbal — in care sînt cu- prinșl 230 sportivi legitimați.Secția cu cele mai frumoase rezultate s-a dovedit a fi scrima. Antrenorul echipei, N. Pufnei, a dat lotului național pe Dan Irimiciuc și Dan Popescu. Cei doi sabreri au participat la o serie de concursuri internaționale, în Italia, Cuba, R. F. a Germaniei, Ungaria, Iugoslavia și in alte țări, obți- nînd rezultate remarcabile. Printre altele, Dan Irimiciuc s-a clasat pe locul doi la campionatul mondial de tineret de la Genova (Italia)
Drumuri spre consacrare

(Urmare din pag. 1)
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MONOTONIE IN

ANTRENAMENTE
mare

Clara Mike, Sanda Frum, Carmen Dragoman, Anca Vîr- bănescu, Victor Ciolacu, Andrian Virbănescu, Nicolae Terzeanovici și Radu Dor- dea. Ne oprim aici, pentru că lista celor afirmați autentice talente lungă.Gindindu-se la toare, patinatorii din rîndul cărora cei mulți sînt viteziști de perspectivă, reproșau, printre altele. organelor sportive clujene faptul că gheața de pe lacul din parcul orașului lor nu este amenajată și redată patinatorilor Și sportivii din Tg. Mureș. Miercurea Ciuc și alte orașe, o dată cu plecarea lor acasă, vor fi puși in situația de a-și continua antrenamentele pe... uscat.

estezilele din
ca foarteurmâ- Cluj, mai

ceea ce le va crea prejudicii în evoluția lor viitoare.Prezenta lotului republican de juniori la startul întrecerilor rim care rind nală speranțelor olimpice". Rezultatele lor sînt promițătoare. Dacă la fete s-a putut verifica stadiul pregătirilor petoate distanțele, băieții nuși-au putut dezvălui calitățile în proba de 5 000 m întru- cit în programul celor trei concursuri de pînă acum nu s-a inclus o astfel de cursă. Se va pleca oare la Berlin fără ca junioții să aibă la activ un 5 000 m oficial ? Ce părere are federația? Timp pentru măcar un antrenament controlat pe această distanță mai este !

ne-a îndemnat să urmă- atent comportarea celor ne vor reprezenta în cula competiția internațio- de la Berlin, „Turneul

și pe locul trei la Balcaniada de la Zagreb, fiind, totodată, component al echipei care a cucerit titlul balcanic, iar Dan Popescu a ocupat locul 4 la pionat mondial la Genova. în rezultate, Dan primit titlul de maestru al sportului, iar Dan Popescu a îndeplinit norma de maestru.Echipa de rugby, îndrumată cu pricepere și pasiune de președintele secției, conf. Eugen Popa și avîn- du-1 ca antrenor pe fostul internațional ing. Gh. Dro- botă, a reușit, la sfîrșitul turului, să se claseze pe locul 3, aceasta fiind cea mai bună performanță de pînă acum a practicanților sportului cu balonul oval din Iași.La volei, antrenorul Al. Morariu și președintele sec- , ției, Z. Saliniuc, au depus o muncă susținută pentru promovarea de noi tineri ta- lentați în echipă, lucru care se reflectă în locul doi ocupat In divizia B la finele turului.în ceea ce privește baschetul — care mai slab — prin munca desfășurată de toți jucătorii — pregătiți de prof. Lazăr ZIate, antrenorul echipei — să redevină unul din sporturile de bază clubului.Fotbalul, sportul care cea mai mare bătaie de universitarilor, a demarat necorespunzător în întrecerea celor mai bune echipe din țară, clasîndu-se, la finele turului, pe locul 15. Noul președinte al clubului, tovarășul prorector T. Gol- goțiu, a asigurat însă adunarea că în retur echipa se va prezenta mult schimbată în bine.Singura reprezentantă a sexului slab, echipa de handbal, care activează în B, se

același canide tineret de urma acestor Irimiciuc a

s-a prezentat se așteaptă ca
aledă cap

prezintă total nesatisfăcător. Echipa trebuie să lupte din răsputeri pentru evitarea retrogradării.în încheiere, antrenorii, membrii conducerilor secțiilor și sportivii au dezbătut o serie de probleme privind desfășurarea pe viitor a activității clubului. Din cele discutate, au ieșit la iveală o serie de neajunsuri, cel mai important fiind lipsa unei săli de sport corespunzătoare pentru pregătire pe timp de iarnă. în oraș există o sală de sport, cea de la Agronomia, dar aceasta este suprasolicitată, în ea desfășurîndu-se atit ore de educație fizică obligatorii, cît și competiții sportive. Există însă perspectiva ca încă în cursul acestui an problema sălii de sport să fie rezolvată. fapt care ar favoriza pregătirea la nivelul cerințelor a sportivilor de la Politehnica Iași, precum și realizarea integrală a planului de perspectivă al acestui club universitar.
Pavel PEANA

Gh. RANGU

La sfirșitul turului 
mentele celor doua 
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în sala de la stadionul Republicii, acolo unde se pregătesc jucătorii noștri din loturile reprezentative, am avut ocazia în repetate rîn- duri să urmăresc modul în care au fost plămădite o serie de rezultate răsunătoare realizate crin contribuția sportivilor, ca și a celor care îndrumă activitatea lor..Acești tehnicieni cei care, preocupați nent de continua nătătire a metodicii trenament. au reușit te monotonia și uniformitatea în pregătirea sportivilor noștri fruntași. Dar, din păcate, cu excepția lotului reprezentativ. si poate încă a două- trei secții, antrenamentele șa desfășoară la fel ca in urmă cu multi ani de zile, nepu- tindu-se vorbi de metode si mijloace moderne de pregătire fapt care duce Ia un nivel general scăzut si care nu permite decît rareori confirmarea unor talente cărora, la o vîrstă de li se prevedea un sebit.Tocmai pentru ceasta situație, ar fi bine ca experiența antrenorilor noștri care au obtinut de multe ori rezultate foarte bune pe plan mondial să fie împărtășită tuturor celorlalți. în acest sens aș propune ca procesului de instruire să-f fie aduse o serie de îmbunătățiri. cum ar fi :— introducerea în preeă-

au fost perma- imbu- de ansă evi-

12—14 ani. viitor deci
a evita a-

tire a unui mare Stiga mingi multe
număr mai de teme variate ;— folosirea cu mai eficacitate a robotului (un aparat de aruncat într-o singură sau maidirecții, cu efecte diferite, cu putere și frecvență dorită). Acest „partener mecanic" a fost de mult adoptat de către specialiști. Asemenea a- parate există și la noi, dar în număr cu totul insuficient. Unii dintre antrenorii noștri nici nu l-au văzut în acțiune :— introducerea antrenamentului cu îngreuiere la antebraț și gambe. Metoda a și fost experimentată cu rezultate bune :— o mai mare diversificare a competițiilor (reintroducerea „turneului celor 10", concursuri cu handicap, concursuri fulger). în general, este necesară o sporire a numărului de concursuriPrin a'ceste cîteva recomandări nu am intentional să mă erijez într-un sfătuitor. ci am dorit să adresez doar un apel colegilor mei antrenori de a preună lui, de Numai facemmasă să iasă din actuala mediocritate, care nu cadrează cu frumoasele tradiții ale a- cestui sport la

(Urmare din pag. 1) 
înălțime. Dincolo de linia pan
tei. prin alunecare, schiul din 
deal se apropie de celălalt, 
revenind la poziția de cobo
rire oblică, dar in sens in
vers. Se observă, deci, că, spre 
deosebire de ocolirea din plug, 
în care schiurile rămin perma
nent convergente, la ștembogen 
atît pornirea cit și sflrșitul 
ocolirii sînt în poziție de co
borire oblică, cu schiurile pa
ralele și apropiate.

Ca și la ocolirile din plug, 
pentru execuția unei succesi
uni de ocoliri ștembogen se 
poate încorpora un ritm care

INVAȚAȚI SCHIUL

merse îm- în întîmpinarea nou- a ne feri de rutină, astfel vom reuși să ca tenisul nostru de
Mate: 

maestru

noi.
GANTNER 
al sportului

ușurează învățarea și prin re
petiție asigură corectitudinea. 
Exersind mișcarea pe zăpadă 
bine bătătorită sau dură, În
cercați (cu timpul) ea schiul 
depărtat să formeze un unghi 
din ee in ce mai ascuțit, sau, 
cu alte cuvinte, îndepărtați 
schiul din ce în ce mai puțin. 
Desăvirșiți stemboge-ul prin- 
tr-un ușor derapaj lateral, 

DERAPAJELE constituie o 
familie de mișcări deosebit de 
importante. Ele stnt o armă a 
prudenței, un excelent mijloc 
de controlare a vitezei, de per
fecționare a echilibrului late
ral, în afara faptului că stau 
Ia baza tuturor virajelor de
rapate, adică a cristianiilor.

Derapajele (In special cel la-

teral) sugerează mersul cra
bului. Ele sint condiționate (in 
funcție de zăpadă) de unghiul 
de atac al muchiilor (canturi
lor) față de zăpadă. Variația 
acestuia, adică cantarea sau 
slăbirea așezării pe muchii, se 
mai numește șl jocul cantu
rilor. * ' .
sint aproximativ egal 
cate,

DERAPAJUL
Pentru învățare, se recomandă 
o pantă înclinată. latura unei 
movile mari, o ruptură de pan
tă etc, pe care zăpada este ne
tedă și dură. A derapa în
seamnă a lăsa schiupile să alu
nece liber, lateral pe o pantă.

Schiorul se așează de-a 
curmezișul pantei in poziție de 
coborire oblică, mai arcuită și 
mai răsucită (orientală) spre 
vale. Bastonul din deal se În
fige vertical în zăpadă deasu
pra legăturii piciorului amont, 
iar cel din vale normal, ridi
cat spre a nu impiedica miș
carea.

Prin slăbirea cântării schiu- 
rilor, 
teral ă 
încep 
nirea 
întotdeauna bruscă, 
atenție... spre a nu vă ridica 
de jos. Pentru a opri derapa
jul, schiurile se reașează brusc

în derapaje, schiurile 
incăr- 

paralele și apropiate. 
--------- LATERAL.

obținută prin flexia la- 
a gleznelor, schiurile 

să alunece lateral. Por- 
este uneori dificilă și 

de aceea

Dtrspm 
uterul

canturi printr-o apăsare
a genun-

Șipe 
o ușoară deplasare 
chilor spre deal.

Procedeul este totuși difi
cil. Dacă vă reușește, este ex
celent. Dacă nu, deocamdată 
nu insistați și veți incerca să 
executați derapajul oblic, de 
care ne vom ocupa data vi
itoare.

de juniori a 
rezultate scon- 
In urma jocu-

. e- 
bucurește- 

ne Politehnica — ia băieți și 
Spartac — la fete domină compe
tiția, avind toate meciurile ctști- 
gate. De altfel, setaverajul Poli
tehnicii, de 25—2, este mai mult 
decit concludent. Celelalte echipe 
de băieți, apropiate ca valoare, 
oferă meciuri foarte disputate. 
Spre exemplu, după ce Rapid 
Buzău învinsese Constructorul 
Hunedoara (in turneul de califi
care) cu 5—3. acurn a pierdut 
Intilnirea cu 4—5. La fete. C.S.O. 
Pitești, exceptind infringerea — 
de altiel așteptată — în fața echi
pei Spartac. dovedește o compor
tare bună.

Ultimul act al competiției se 
desfășoară astăzi, tot în sala Flo- 
reasca, de la ora 9. Rezultate î 
băieți : Comerțul Tg. Mureș — 
Rapid Buzău 3—5, Constructorul 
Hunedoara — Voința București 
3—3, Politehnica București — 
C.S.M. Cluj 5—0, Dinamo Craiova
— Metalurgistul Cugir 5—ț, Con
structorul Hunedoara — C.S.M. 
lași 3—5, Comerțul Tg. Mureș — 
Voința București 5—3, Rapid Bu
zău — C.S.M. Cluj 5—1, Politehni
ca București — Rapid Buzău 5—0. 
C.S.M. Cluj — Voința București 
■5—2, Dinamo Craiova — Sănăta
tea Tr. Severin 4—5. Fete : Voința 
București — C.S.O. Pitești 3—5, 
Spartac București — C.S.M. J 
Cluj 5—0, Tehnolemn Timișoara
— C.S.M. Iași 9—5. Șc. sp. Buzău
— C.S.M. H Cluj 5—2, C.S.M. Iași
— Sănătatea Tr. Severin 5—0, 
Spartac București — C.S.O. Pitești 
5—2. Șc. sp. Buzău — C.S.M. I 
Cluj 8—2, Voința București — Teh
nolemn Timișoara 5—0. C.S.M, I 
Cluj — Tehnolemn Timișoara 5—0

Horio ALEXANDRESCU

Juniorii șahului In întrecere

Devenit tradițional, concursul 
de selecție pentru juniori, organi
zat de federația de șah în va
canța de iarnă a elevilor, s-a 
bucurat de un real succeș.

Au fost invitați 12 juniori șt 12 
junioare. După disputarea unei 
faze preliminare s-au format două 
grupe de șase, atit la fete cit și 
la băieți. în grupa 1 s-a jucat 
pentru locurile 1—6, tar In grupa 
a IT-a pentru locurile 7—12.

Iată clasamentele finale ale ce
lor patru grupe :

FETE t grupa I : Anca GHEOR- 
GIIE 4'/t. 2. Lia Bogdan 31/;, Ana 
Maria Murata 3, Felicia Șovăială 
2'/2, Rodlca Neofit șl Gabriela 01- 
teanu 1 punct.

Grupa a .l-a : 1. Daniela Nicola 
5. Manuela Olleanu 3, LUlana 
Cociașu și Mihaela Tuta 2’/j, iu- 
lfana Nicola 2, Adriana Bobtnca 
zero puncte

BATETI : grupa I I 1. M. TRA- 
TATOVICI S’/î. H. prundeanu 3, I. 
Blriescu 2*/s. H. Stolcescu, E. Na- 
ghi șl I. Armaș 2 puncte.

Grupa a Ha: 1. D. Tonțoiu Șl 
H. Astman 3<A, V. Vladone 3, V, 
Remetean și D Teodorescu 2, G- 
Ciaclan 1 punct.

T. NICOAKA - coresp.

TABARA DE LA SACELE
(Urmare di npag. 1)

cesu! de care s-au bucurat fotba
liștii a provocat... Invidia fetelor, 
elevelor. N-a lipsit prea mult ca 
șl ele să incalta ghetele cu cram- 
poane.

In planul al doilea — totuși — 
schiul și patinajul. Cam o treime 
dintre cursanți, In fiecare serie, 
au luat cu asalt pîrtille. patinoa
rele naturale. Unii pentru a 
se iniția (cei mai multi, de altfel), 
alții spre a se transforma în ani
matorii concursurilor de fond și 
slalom. Nu este lipsit de interes 
Să amintim ci cele peste 300 de 
perechi de schiuri și patine au 
rămas, după încheierea activității 
taberei, in dotarea școlilor pro
fesionale E’Iectroprecizia Săcele șl 
Stcaguj roșu Brașov. Asta, ca un 
fel de invitație pentru elevii celor 
două unități școlare de a deveni 
prietenii sporturilor de iarnă, ca 
unii ce sînt nenericiarii unor con
diții geografice naturale demne 
de invidiat și in sezonul alb.

în continuare, clasamentul dis
ciplinelor sportive preferate este 
mat greu de stabilit : volei, bas
chet, șah. tenis de masă, handbal. 
Despre handbal va trebui să spu
nem că elevii iubitori at acestui 
sport și-au organizat singuri e- 
chipele, stabilind antrenorii, ar
bitrii, ierarhia valorică. A fost o 
bună lecție practică pentru tinerii 
handbaliști, și este de presupus că 
ea se va repeta șl cu alte disci
pline sportive la înapoierea In 
școlile respective.

c» la orice întrecere, au fost 
desemnați ctștigători. campioni ai 
taberei. Nu vom aminti însă nu
mele lor. Latura competitivă Inte
resează de fapt mai puțin. Ea n-a 
însemnat decit un pretext pentru 
a atrage toți elevii In concursuri, 
pentru a-i ajuta să-și cristalizeze 
maî bine cele învățate In lecțiile 
deschise organizate sau la consul
tațiile metodice. Cabinetul meto
dic. bine dotat, la nivelul tuturor 
cerințelor, a servit permanent la 
completarea cunoștințelor teore
tice.

Din complexul program de tabă
ră n-au lipsit serile cultural-artis
tice (un sincer bravo mieilor ar
tiști din Timișoara, talente auten
tice, cu mult rafinament muzical 
îndeosebi) și mai ales prezenta 
unor oaspeți care s-au bucurat 
de o totală audiență : profesorul 
Pepi Zimbreșteanu, prezentatorul 
și In mare parte autorul unei ine
dite — pentru cel mal mulți — 
gate de filme sportive, ș) maes
trul ștefan Petrescu, care — tn 
cadrul unei splendide demonstrații 
— a făcut o convingătoare demon
strație de culturism.

tn totul, tabăra de Ia șăcele și-a 
îndeplinit integrai scopul propus. 
Rămîne acum de văzut tn ce mă
sură participanții vor pune tn 
practică experiența acumulată, cit 
de vrednici vor fi în atragerea 
tuturor elevilor din școlile respec
tive în activitatea sportiv». Ne 
propunem să-i vedem la lueru. 
Cu alte cuvinte, să-i revedem, să-i 
vizităm...
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Planul de pregătire a echipei naționale 

nu este ideal, dar reprezintă, totuși, 

cea mai bună formulă posibilă

— declară ION BALAȘ, vicepreședinte al F. R, Fotbal
— In calitate de secretar al C.O.R., cu responsabilități marcate în pregătirea olimpicilor, ați fost multă vreme in contact cu problemele antrenamentului și competițiilor în condiții de altitudine. .Acum, fiind vicepreședinte al F. R. Fotbal, sintem siguri că vă preocupă actualitatea echipei naționale. preparativele ei pentru turneul final. în ultima vreme presa sportivă dezbate unele aspecte ale planului ei de pregătire. Există controverse sau aspecte obscure pe care am dori să le elucidăm, pe cit posibil, cu ajutorul opiniei dumneavoastră.

— După calificare, federa
ția și antrenorii s-au concen
trat asupra principiilor și 
structurii planului de pre
gătire. Chestiune, desigur di
ficilă, prin complexitate, ine
dit (pentru noi care nu am 
participat atitea decenii la 
un turneu final), echilibrul 
și forța adversarilor. Au fost 
organizate o suită de discu
ții preliminare în jurul unui 
proiect elaborat de specialiș
tii lotului. Medici și meto- 
diști avizați în urma expe
rienței obținute la trei săp- 
tămîni preolimpice și la J.O. 
au făcut propuneri excelente 
privind etapele, curba for
mei sportive și adaptarea la 
condițiile Mexicului, Proiec-

Optimism la 
C.F.R. Cluj

Reluarea pregătirilor formației feroviare din orașul de pe Someș a fost precedată de a- naliza comportării in turul campionatului. După cum ne-a relatat tov. I. Papuc, din conducerea asociației sportive, ședința a avut scopul de a analiza în amănunțime cauzele slabei comportări a echipei in prima jumătate a competiției, ajungindu-se la concluzia că formația, chiar în actuala ei componență, poate da un randament. mai bun. deci să evite retrogradarea. O serie de jucători, printre care Soos, Co- jocaru, M. Popescu și Soo, s-au angajat să se pregătească mai bine pentru retur și să practice un joc mai eficace in meciurile din primăvară.Conducerea tehnică a „11“- lui ceferist — dr. C. Radulescu și Ov. Hulea — a Întocmit un program complex de pregătire, care prevede, printre altele, șase antrenamente pe săptămînă — luni, miercuri și vineri in aer liber, iar marți# joi și simbătă în sală. In primele două săptămîni ale lunii viitoare toți jucătorii se vor deplasa in stațiunea Borsec, unde se vor pregăti in continuare.La ora actuală, C.F.R.-ul dispune de un lot nu prea numeros — 30 de jucători pentru ambele echipe — și nici nu se întrezăresc posibilități de a se mări numărul acestora. Dintre juniori, se contează pe aportul mijlocașului Vi- șan, dar numai atunci cind a- eesta nu va fi in lot (precum se știe, Vișan a fost selecționat în echipa națională de juniori).
MAE LUCESCU |

A murit Nae (Nicolae) Lj- cescu 1 Condeiul îmi tremură in momentul cind aștern aceste rinduri despre prietenul meu din tinerețe, despre acest mare animator al fotbalului nostru de acum 3—4 decenii.Pentru mulți dintre cei care palpită acum pe terenurile noastre de fotbal, numele a- cesta este, poate, necunoscut. De aceea parcă aș vrea să stau de vorbă cu fiecare dintre ei și să le povestesc acele începuturi ale fotbalului nostru de performanță, strins legate de numele lui Nae Lucescu.A aminti că a fost unul din întemeietorii Federației române de fotbal, înseamnă a spune mult prea puțin. A a- răta că el este acela care a condus, ani de-a rîndul, e- chipa Oborului, Unirea Tricolor, înseamnă a ne referi numai la o calitate oficială. Dar, dincolo de funcțiile pe 

tul a fost, de asemenea, pre
zentat și' dezbătut în cadrul 
colegiului central de antre
nori, reunit împreună cu an
trenorii echipelor divizio
nare A.— Pe ce direcții s-a a- meliorat strategia pregătirii în urma acestor confruntări ? Care erau punctele ei vulnerabile în prima versiune ?

— Prevedea o perioadă de 
pregătire generală foarte 
scurtă (22 decembrie — 3 
ianuarie), ceea ce ar fi îm
piedicat obținerea unui fond 
inalt de pregătire biologică. 
Faptul a fost subliniat in
tens, recunoscut ca atare și 
urmat de aminarea turneu
lui. Acum, se va efectua o 
lună de pregătire proprlu- 
zisă atletică, condusă de un 
distins specialist, profesorul 
Elias Baruch.

Fizionomia inițială a tur
neului a trebuit să fie și ea 
rectificată în urma interven
țiilor critice. Nimeni nu a 
combătut ideea turneului, toți 
specialiștii considerindu-1 util 
ca formă de prelungire a pre
gătirii de iarnă. Configura
ția sa era insă discutabilă. 
In urma unei argumentări 
convingătoare, turneul a su
ferit două modificări: s-a 
renunțat la etapa prevăzută 
in Congo, aminindu-se data 
începerii; a fost micșorat nu
mărul jocurilor programate 
în America de Sud. A doua 
rectificare n-a fost ușor de 
realizat. Turneul fusese con
tractat astă-vară, cind cali
ficarea nu era o certitudine. 
Tntr-o atare operațiune, acor
dul nu poate conține numai 
dorințele uneia dintre părți, 
recte ale noastre, ci media 
dintre ele și punctul de ve
dere al organizatorilor. Aco
lo, cluburile sint tot atît de 
puternice ca și federația și 
cu fiecare în parte trebuie 
tratat, contractat sau renun
țat. Dăm aceste amănunte, 
ca să se înțeleagă de ce a 
fost necesar un timp pină la 
restructurarea datelor tur
neului. Acum, Insă, e bine în
tocmit și integrat In graficul 
pregătirilor.— Să discutăm despre adaptare. Ce vor face jucătorii români în prealabil pentru a suporta mai ușor efectele altitudinii, știut fiind că anumite realizări pot facilita păstrarea capacității de efort și forma sportivă într-un mediu hipoxic (cu presiune parțială a oxigenului scăzută) ? Cum vor realiza primele contacte, primele antrenamente în condiții de mediu similar?

— La acest capitol, dezba
terile nu s-au încheiat. Nu 
vom simplifica implicațiile 
problemei, cu cit le-am cu
noscut amănunțit în legătură 
cu Olimpiada. Dar, cred că 
se fac și exagerări. Nu neg 
valoarea testărilor individua
le, a reactivității. Totuși, din 
peste 300 de olimpici inves- 
tigați nici unul nu a fost 
declarat inapt pentru efor
turi la altitudine. Experien
ța noastră, precum și cea 
internațională, a impus un 

care le-a avut, Nae Lucescu a' fost un slujitor al fotbalului, in adevărata accepțiune a cuvîntului. Timpul lui, banii lui, poate chiar sănătatea lui s-au risipit lingă barele porții Unirii Tricolor, pe care ar fi vrut să le apere, mai bine ca orice portar, cu sufletul lui generos, cu entuziasmul lui nestăvilit.Numele Iui s-a confundat cu acel al Unirii Tricolor, e- chipa in care s-au ridicat generații de fotbaliști valoroși, ca Petre Steinbach, Ștefan Cîrjan, Sony Niculeșcu, Ni chita Russen, Johnny Dumitrescu, Petrică Rădulescu, Ionică Bogdan, Lulu Mihăiles- cu, Titus OzOn, Gh. Constantin și atiția alții.O lacrimă fierbinte, din partea lor, din partea noastră, a tuturor celor care l-au cunoscut, din partea FOTBALULUI
Octav LUCHIDE

T. Bone din nou 
antrenor principal 

al echipei A.S. Armata 
Tg. MureșConsiliul asociației sportive A.S. Armata Tg. Mureș a aprobat cererea antrenorului P. Steinbach, motivată de starea sănătății sale, ca inceplnd cu data de 8 ianuarie să fie eliberat din funcția de antrenor principal.De la această dată, ca antrenor principal a] echipei divizionare A.S. Armata a fost readus Tiberiu Bone. iIII ■Mlllil.l!

adevăr: adaptarea se obține 
mai ușor, dacă sportivul are 
un amplu potențial biologic 
(stare de sănătate perfectă, 
echilibru nervos, grad înalt 
de antrenament). In confor
mitate, și fotbaliștii noștri au 
fost supuși unor severe con
troale medicale. Orice focar 
de infecție va fi lichidat. In 
celălalt sens, ei vor urma un 
program de pregătire con
dus cu finețe, astfel incit 
forma lor sportivă să devi
nă manifestă in a doua ju
mătate a lunii aprilie.

Altceva, nu putem face 
deocamdată. Testări și pre- 
aclimatizare la altitudine nu 
se pot efectua în prezent și 
nici mai tirziu. Acum, nu 
avem unde. Baza noastră de 
Ia Piatra Arsă e acoperită 
de zăpadă pină în aprilie. 
S-ar putea întreba cineva de 
ce nu s-a optat pentru Po
iana Brașov, ca o soluție in
termediară (este situată doar 
Ia 1 000 m) ? Acolo n-am 
fi avut un teren acceptabil, 
nici excelenta sală de atle
tism de la București și nici 
un centru de medicină spor
tivă, unde, în paralel cu an
trenamentele, fotbaliștii să 
poată fi investigat! și tratați.

Cit privește turneul, cl va 
fi o modalitate de rodaj, de 
ameliorare tactică, de sporire 
a potențialului ofensiv, de 
pregătire a omului nr. 2 pen
tru fiecare post etc.

Pentru a obține adaptarea 
la condițiile de altitudine 
propriu-zise, ne gindirn ca 
plecarea lotului să se facă 
mai devreme. Tratăm pentru 
fixarea sediului echipei ro
mane la Bogota (oraș situat 
la peste 2 700 m altitudine). 
După două săptămîni petre
cute în Columbia, Iotul nos
tru ar urma să plece in Me
xic, unde se va instala cu 
aproximativ trei săptămîni 
înaintea începerii turneului 
final. E un interval in care 
se poate obține o adaptare 
suficientă. Chiar dacă planul 
nostru nu este ideal, repre
zintă totuși cea mai bună 
formulă din cite avem la 
dispoziție.

Remus BOGDAN

Tot mal mulți cititori din lu
mea fotbalului nostru, specialiști, 
antrenori, jucători, activiști spor
tivi, simpli spectatori — interesați 
deopotrivă de rezolvarea unor 
probleme, In lămurirea unor ca
zuri — ișl dau în ultima vreme 
osteneala (și pentru aceasta le 
mulțumim călduros) să se adre
seze ziarului nostru.

Aceasta ne-a și determinat, de 
altfel, să reluăm — profîtind și 
de momentul de răgaz competi- 
țional in care ne aflăm — vechea 
noastră rubrică „Dialog cu citi
torii".
RINDURI DE IA UN FOST 
JUCĂTOR, APROAPE UITAT!

Ne-a i'ăcut o mare bucurie scri
soarea cunoscutului jucător de 
altădată GH. JIJIC. Au trecut 
anii, intr-adevăr pe nesimțite. 
Fotbalul a rămas marea pasiune 
a lut Jijic. în prezent antrenor 
al echipei de juniori C.S.M. Reși
ța. Aflăm din cuprinsul scrisorii
— relatate cu o modestie pe care 
o cunoaștem și o apreciem de 
multă vreme — eforturile depu
se de antrenor, cu sprijinul clu
bului, pentru ca foarte tinăra for
mație a reșițenilor să se afirme 
pe plan național (de altfel, mul
te rezultate excelente au și fost 
înscrise in palmaresul echipei). 
Dar, a venit un meci cu bucluc
— IntUnirea cu juniorii din Ti
mișoara. O întreagă poveste cu 
amlnarea partidei, cu absența ar
bitrilor de tușă și a medicului 
delegat etc. Cert este că pină la 
urmă s-a jucat un „amical", cîș- 
tlgat de elevii lui Jijic cu 3—0. 
tn clasamentul seriei a IX-a da
tele statistice arată că, de fapt, 
s-a dat meci pierdut (0—3) fot
baliștilor din Reșița și antreno
rul Gh. Jijic ne roagă să lămu
rim lucrurile. Am Încercat, bi
neînțeles, dar sectorul respectiv 
a) federației de specialitate ne-a 
informat — in baza foii de ar
bitraj — că delegatul clubului 
C.S.M. Reșița a refuzat să accep
te desfășurarea OFICIALA a me
ciului și in acest caz regulamen
tul este drastic.

Ne pare rău că, de data aceas
ta, nu vă putem da vești mai 
bune, tovarășe Jliic. Poate altă
dată...
O SCRISOARE Șl DOUA 

PROBLEME
Am primit la redacție șl o scri

soare semnată de cunoscutul an
trenor de fotbal Ion BăUnescu, 
căruia li răspundem pe această 
cale : Ara reținut aprecierile dv. 
favorabile la adresa fondului de 
idei prezent in dezbaterea proble
melor de educație organizată de 
ziarul nostru, sub titulatura „Din
colo de cei 7 ani de acasă". In 
schimb, considerați că suculenta 
și coeficientul de adevăr al repli
cilor reclamau concluzii mai pu
țin art■''cinase, infirmate de timp 
și practică, mai ales In activitatea

NUMAISÎNTUNCOPIL-MINUNE!
ne mărturisește DOBRINNu știm cum și l-au închipuit, acum un an — doi, cei care nu-1 cunoșteau pe Dobrin decît de pe terenul de joc, dar omul giumbușlucurilor cu mingea .era același pe stadion, ca și în afara lui : un copil mare căruia ii plăcea să rida și să-i facă și pe alții să rida, un umorist, dacă vreți, un băiat care se juca (nemaipomenit) cu mingea și se juca (lejer) cu viața, sub ochii u- nor admiratori adeseori fanatici. Acesta era, mai ieri, Dobrin, copilul Piteștiului. Așa-1 știam, din zeci și sute de ipostaze. Cu totul alt interlocutor am' întîlnit zilele trecute jn aceeași persoană, încercări aspre, pe teren, ca și în afara lui, au săpat pe fruntea lui Dobrin două cute pe care nu i le știam. Nu-i cunoșteam nici privirea plecată sub propriile-i reproșuri, nu-1 știam, în general, ca pe un om care să-și facă reproșuri, care este mai sever cu el decît criticii lui, care se analizează cu o maturitate pe

Dobrin — ediția 1970.Foto : AUREL NEAGUcare nu i-o bănuiești la cei 22 de ani ai săi. Dar nu vrem să spunem vorbe mari, nu vrem să folosim flashuri spectaculoase, adeseori uzitate în descrierea lumii balonului rotund, ci vi-1 prezentăm pe a- cest Dobrin inedit „pe limba Iui**, fără retușuri corective în formă, dar falsificatoare in fond.Așadar, întrebările, fără o ordine precisă, așa cum, de fapt, au fost puse, șl răspunsurile lor.— Cum se simte recentul vicecampion al fotbaliștilor români pe anul 1969 față de acest... vicetitlu ?
— Pentru activitatea mea 

— mai ales internațională — 
din anul care a trecut, locul 
II este o dovadă că sentimen
tul masei de iubitori ai fot
balului a învins criteriile

de educație a fotbaliștilor. Sinteți 
un antrenor cu o vastă experien
ță, astfel că nu avem temeiuri să 
vă contrazicem. Poate că autorul 
concluziilor s-a menținut intr-un 
plan general, neintenționind să 
enumere principiile operante, cu 
precădere in fotbal, știți și dv., 
și noi, că nu este ușor de făcut 
acest lucru.

In ceea ce privește partea a 
doua a scrisorii, încercăm și noi 
jena și mihnirea pe care o sim
țiți, aducindu-ne la cunoștință că 
articolul dv. „Despre spiritul de 
sportivitate", publicat in ziarul 
nostru din 19 august 1966, a rea
părut in coloanele „Sportului", la 
1 octombrie 1968, sub alt titlu — 
„Coordonatele adevăratei bărbații" 
— dar șl sub altă semnătură : 
Cristian Mantu. In primul mo
ment, am refuzat să credem acest 

DIALOG
CU CITITORII
lucru. Dar, duschiziiid colecția 
ziarului și punind față, in față, 
cele două articole, am constatat, 
că, într-adevăr, este vorba de un 
plagiat. Autorul lui nu mai lu
crează în redacția noastră, ceea 
cc nu ne scutește, insă, de obliga
ția de a vă cere scuze pentru a- 
ceastă in ti triplare penibilă, pe ca
re, la rindul nostru, am sesizai-o 
forurilor de resort, încă o dată, 
din partea noastră, toate scuzele !

UNUI... ANONIM
Un arbitru, care se întitulează: 

„din lotul C“, ne sugerează ca 
în viitor să-i evidențiem Și pe 
cavalerii fluierului din diviziile B 
și C. „Pentru că — ne scrie ano
nimul cititor — a cam devenit 
un obicei ca de arbitrii din aces
te categorii să se amintească nu
mai cind sint necesare exemple 
negative, tri afară de... suspendă
rile. dictate împotriva unor ar
bitri de categoria B sau C. nu 
se spune mal nimic, deși In a- 
ceste divizii misiunea cavalerilor 
fluierului este, adesea, mult mai 
dificilă. Și, la urma-urmel. nu 
toți fac numai greșeli".

Absolut de acord. Am cerut 
colegiului central de arbitri să 
ne comunice și asemenea apre
cieri pe care. In viitor. 1® vom 
publica la rubrica noastră de 
fotbal. Poate vă veți intilni și dv. 
numele. .
TURNEUL BRAZILIAN — ift 

DISCUȚIA SPECIALIȘTILOR
Cpt. MAX RUBIN, din Timi

șoara, lșl începe scrisoarea fă-

(zșa-zis tehnice. Mă iubește 
lumea. E bine, dar e și rău.— De ce și rău ?

— Pentru că dragostea unei 
mulțimi de oameni te obligă 
imens. Față de ei, față de su- 
fletiștii care m-au purtat pe 
brațe la sosirea in Pitești după 
ultimul meci al returului tre
cut, partida aceea de pomină 
de la Tg. Mureș, sau după jo
cul cu Portugalia, față de a- 
cești oameni cu inimă de aur 
mă simt mereu dator. Știți 
ce înseamnă ca o întreagă tri
bună să scandeze, minute in 
șir. „DOBRIN !, DOBRIN !". 
Uiți de toate și lupți pină 
nu mai poți...— Tribuna aceea scan- dind înseamnă dragoste la puterea 10 sau 20 de mii...

— Așa e. Și tu ești unul sin-

nu ie i azi .copil are

gur. Și ce greu e să-i mulțu
mești pe toți. Dar și ce feri
cire cind reușești.— Impresionantă, divagația ta sentimentală, dar să revenim de la ceea ce am plecat. Spuneai că locul II la ancheta celui mai bun fotbalist român al anului l-ai primit mai mult din... inimă. Ce părere ai, însă, de titlul cucerit de Dumitrache ?

—- Perfect meritat. 
Eu, personal, aveam 
doi favoriți: pe 
Florică și pe Mircea 
Lucescu. Oricare 
dintre ei ar fi luat 
locul I era pe drept.— Vorbeai mat Înainte de public. Știi că el mai consideră doar un „t minune*', ci alte pretenții de la tine ?

— Știu. Mt-am 
dat seama. S-a dus 
vremea „Marocanei" 
piteștene. au trecut 
destui ani și de la 
noaptea aceea minu
nată de la Ludwig
shafen, în care Fritz 
Walter, entuziasmai 
de felul cum îl 
„lucrasem" pe Șzy- 
maniak. a venit 
după meci să-l să
rute pe „puștiul a- 
ce.la blond". Azi, 
lumea vrea să vadă 
lucruri noi la mine. 
Și o să le vadă. L« 
primăvară.- Fină 

Pină 
credeți-mă, 
nu mai este copil 
Am să le dovedesc 
tuturor că jucătorul 
și omul Dobrin au 
atins maturitatea— Ce părere ai de echipa ta, F. C. Argeș, de reușita ei din tur ?

— Echipa mea, poate cea 
mai ambițioasă din divizia 
noastră, a dovedit, acum doi 
ani că poate deveni cindva

atunci 7 
atunci. 
Dobrin

LA POLITEHNICAA
INîntreg efectivul echipei ieșene Politehnica a început de miercuri, pregătirile sub îndrumarea antrenorilor S. Justin și E. Avasilichioaie. Saia amenajată sub peluza stadionului „23 August**, care totuși nu este corespunzătoare pentru o pregătire de nivel ridicat, îi găzduiește pe compo- nenții ambelor loturi (A și tineret-rezerve) la cite un antrenament zilnic. După I?

cînd precizarea (am fi înțeles 
oricum) că se numără printre 
milioanele de iubitori ai fotba
lului. Și in numele acestei iubiri 
își exprimă temerea că apropia
tul turneu brazilian ăl „tricolori
lor" români li va obosi în mare 
măsură pe jucătorii noștri și că 
ar fi preferabil ca pregătirea să 
continue la Piatra Arsă, sau în 
alt loc de altitudine. Dar, con
tinuă semnatarul scrisorii, cel 
mai bine este să fie organizat un 
schimb de opinii in această pro
blemă, cu participarea specialiști
lor (de altfel, scrisoarea primită 
este intr-un fel răspuns la ar
ticolul publicat recent pe aceas
tă temă sub semnătura dr. I, 
Drăgan).

După cum ați putut remarca, 
„SPORTUL" și-a pus cu plăcere 
la dispoziție coloanele pentru un 

asemenea (foarte utiJ — este și 
părerea noastră) schimb de pă
reri. Ceea ce va face și în con
tinuare.

MAI SINT MULTE DE SPUS 
DESPRE „RIPENSIA"...

Cu o meticulozitate remarcabilă, 
cititorul timișorean MIHAI DO- 
BRESCU face, în scrisoarea tri
misă redacției, un amplu co
mentariu pe marginea articolului 
„Nu-i suficient să pleci ia 
drum...", apărut în ziarul nos
tru sub semnătura colaboratorului 
Gh. Glisici. După ce ne semna
lează (e drept, folosind citate 
trunchiate) o serie de nepotriviri 
în aprecierile făcute pe marginea 
evoluției echipei Ripensia, auto
rul scrisorii este de părere că 
mal sint încă multe de spus des
pre Ripensia și, relieflnd o serie 
de . alte aspecte critice din acti
vitatea acestei secții de fotbal, 
întreabă : „Oare conducerea Ri- 
pensiei nu are nici o vină pentru 
situația dificilă în care a ajuns 
acest club ații de iubit Citi
torul nostru conchide : „Cert este 
că soarta fotbalului în orașul 
nostru continuă să rămină o 
problemă deschisă..."

Este, intr-adevăr, păcat. Am 
primit la redacție și alte ecouri 
asemănătoare și Împărtășim pă
rerea că forțele fotbalului timi
șorean ar trebui — în sfirșît — 
reunite nu numai în „scripte", cl 
în primul rind în lumea jucă

u

campioană. Intreeută și in 
iarnă și la sfirșitul returului 
„la fotografie" de către Steaua, 
F.C. Argeș, cu aproape aceiași 
oameni — Niculeșcu apără azi 
la fel de bine (adică excep
țional) ca și Coman cind juca 
la noi —, poate țișni in față.— De cine depinde a- ceastă țîșnire ?

— In primul rind de băieți. 
Dacă Olteanu, Niculeșcu, Pre- 
purgel, Nuțu și Jercan vor 
juca la nivelul excelent pe 
care l-au atins în toamnă, 
dacă ceilalți, și in primul rind 
Barbu, vor reveni la valoarea 
lor, dacă...— ...dacă ? Ori spui tot ce gîndești, ori sărim peste întrebarea asta...

— In fine, dacă antrenorul 
Teașcă n-o să-mi facă în con
tinuare viața imposibilă, cred 
că am să pot să-mi aduc și cu 
un aport substanțial la cuce
rirea acestui mult visat titlu, 
care anul acesta, și datorită 
programului bun din retur, 
mi se pare mai accesibil ca 
oricind.— Am auzit de neînțelegerile pe care le ai cu antrenorul, am citit și în diferite ziare variații pe a- ceeași temă. Să sperăm că ele se vor rezolva.

— Sper și eu. Altfel voi fi 
nevoit să părăsesc Piteștiul. 
Ani de zile am refuzat trans
feruri la echipe mai mari, 
care-mi asigurau condiții mai 
bune, de dragul Argeșului 
meu, al extraordinarului nos
tru public, al băieților care-mi 
sint ca frații, al conducerii 
clubului care m-a crescut de 
copil, cu ea ințelegindu-mă 
întotdeauna foarte bine. La 
Pitești, am cunoscut cele mai 
mari satisfacții, acolo, între ai 
mei, vreau să trăiesc și să 
mor... Dacă n-o fi chip cu C. 
Teașcă, am să plec in pribe
gie. Mai sint cred antrenori 
care să mă aprecieze.— Deschizînd o paranteză, să-l amintim pe ultimul tău admirator, Saldanha...— O intimplare fericită. 
Norocul meu să asiste tocmai 
la jocul cu Portugalia. Sper 
să-și întărească impresiile la 
turneul final din Mexic.— Apropo de Mexic, care îți este pronosticul în ceea ce ne privește ?

— La intrebarea-temă 
„Mexic", există trei răspun
suri : să evoluăm mai slab 
decît valoarea echipei, să fim 
egali cu noi înșine, sau să ne 
depășim. Eu voi răspunde alt
fel : vom face imposibilul să 
batem seria! Credeți că este 
un scop irealizabil ?

Marius POPESCU

IAȘI - PREGĂTIRI
SALĂianuarie se va trece la două antrenamente zilnic.La primul antrenament, Romilă, Contardo și Lupii- lescu n-au fost prezenți, a- vînd de susținut exameneNu sint de semnalat schimbări în lotul de jucători. Clubul ieșean încearcă să perfecteze un turneu peste hotare.

D. DIACONESCU coresp. principal
torilor, antrenorilor, conducători
lor sportivi și suporterilor din 
acest oraș cu veche și puternică 
tradiție in „socceru!" românesc. 
Altfel...

AH, „STELELE" !
Semnează : „un grup de... tifoși 

din provincie" (singurul indiciu — 
ștampila oficiului poștal din Cluj). 
Ne-am decis să răspundem, totuși, 
pentru că anonimii autori par 
a fi — chiar după multă vreme
— preocupați de larghețea (a- 
preciază dînșii) dovedită de unu) 
dintre cronicarii noștri, care a a- 
cordat arbitrului N. Rainea din 
Birlad (la meciul Universitatea 
Cluj—Rapid) 5 stele cînd — de fapt
— se spune în scrisoare, acesta 
nu merita mal mult de două 1 
Tot exista, desigur, opinii dife
rite și povestea cu „stelele" din 
23.XI (!) ni se pare cam veche. 
Reținem cu plăcere ideea din fi
nalul scrisorii : dacă dv. ați fi 
acordat „stelele", le dădeați pe 
toate 5... țușierului C. Silaghi din 
Satu Mare

„LA MULTI ANI !" 
TRICOLORILOR

Din orașul Sf. Gheorghe, Citi
torul ȘTEFAN FARKAȘ t.e tri
mite o frumoasă urare adresată 
echipei naționale de fotbal, ru- 
gindu-ne s-o transmitem lui Do- 
brin, Lucescu, Dumitrache...

„Vă felicit din inimă cu ocazia 
Anului Nou. Sint convins că, 
după o pregătire temeinică, veți 
,putea obține rezultate care să 
întărească și mai mult prestigiul 
sportiv a! țării. Jucătorilor și an
trenorilor echipei naționale le do
resc un An Nou fericit și cele 
mai calde urări de succes in 
Mexic".

CITE CEVA DESPRE UN 
LOC XI...

Cu amărăciunea omului care 
iubește fotbalul — chiar unul 
de valoarea orășelului Gura Hu
morului — dar care vede că tre
burile nu merg de loc așa cum 
ar trebui, cititorul DUMITRU 
BOLOHAN ne scrie că pe aici 
s-a cam statornicit obiceiul 
schimbărilor repetate ale antre
norilor (acum, în sflrșit. s-a gă
sit o soluție bună : antrenorul 
Vaida Deziderio), al pregătirii de 
mtntuialfi. al concesiilor făcute 
unor abateri de Ia viața spor
tivă etc.

De Ia un timp încoace a fost 
instaurată o atmosferă corespun
zătoare, dar echipa Minerul Gura 
Humorului, din divizia C, se află 
pe Jocul xi ! Nu este, cumva, 
prea tîrziu ?

Nu. Jn orice caz, dacă avem 
în vedere. înainte de toate, ideea. 
spiritul sportului.

specia' 
lîstuluî

PROIECȚIA MINGII 

Șl JOCUL MODERN
Una din direcțiile în care s-a înfăptuit progresul fotbalului in anii de după război a fost incontestabil lichidarea caracterului întîmplător al jocului. Echipele sînt din ce în ce mai preocupate să ducă fiecare acțiune pină la realizarea obiectivelor tactice urmărite, excluzînd pe cit pasibil intervenția oricărui element întîmplător.Se întîmplă, însă, că un joc metodic, în care se urmărește realizarea acestui principiu, să nu se poată realiza decît în momentul în care echipa a intrat în posesia mingii. Din această cauză, eforturile cele mai mari urmăresc cîștigarea și păstrarea posesiei mingii, pină la realizarea integrală a intențiilor tactice. In acest fel, 

tehnica protecției mingii a de
venit un element primordial 
al jocului modern, un dome
niu in care, după unele pă
reri, s-au și realizat cele mat 
importante progrese în ultimul 
timp în tehnica jocului.Aceste progrese se datoresc, în primul rînd, unor jucători dotați cu o intuiție excepțională, care au inventat noi ți rafinate procedee tehnice pentru a putea rămîne în posesia mingii pină la rezolvarea sarcinii tactice rezultînd din faza de joc. Acești jucători au contribuit esențial la lichidarea caracterului întîmplător și haotic al jocului, permițînd realizarea tacticii urmărite de echipă cu maximum de probabilitate.Școala românească de fotbal se poate mîndri de a fi produs astfel de jucători, care, intuind necesitățile tendințelor noi în joc, au îmbogățit arsenalul tehnic al protejării mingii în procedee prețioase, dovedind în acest domeniu o prioritate care ar merita poate un studiu special. Ne gîndim în primul rînd la Ozon și 
Petschowschi, jucători care au dezvoltat o măiestrie cu totul deosebită în protejarea mingii și cărora adversarii cu greu, reușeau să le răpească mingea. Ei s-au înscris astfel pe linia cea mai avansată a tehnicii de joc a epocii, ilustrată peste graniță de jucători ca Di Ste
fano. Ocwirk, Popluhar, BOș- 
cov, Mitici și de încă cîțiva creatori remarcabili de tehnică în fotbalul contemporan.Din fericire, acești mari jucători ai generației de după război a fotbalului nostru nu au părăsit activitatea fără a lăsa urmași care să păstreze și să transmită Roilor generații arta protejării mingii, tn prezent, se ilustrează în acest domeniu jucători ca Dembrov- 
schi, Dobrin și Radu Nunweil- 
ler, precum și alți jucători de talent. De exemplu, după felul cum conduce și cum protejează mingea, Dembrovschi ne face impresia că trăiește mai departe pe terenurile noastre neuitatul jucător care a fost Iosif Petschowschi Prin toată tehnica sa de protejare a mingii, Dobrin datorează foarte mult lui Ozon. In general, felul cum acești jucători protejează mingea, prin poziția umărului, prin interpunerea corpului între minge și adversar, prin plasarea piciorului de sprijin lingă minge, ar merita să fie studiat și fixat în chinograme și filme didactice ca material de predare pentru tinerii fotbaliști. In a- cest fel, s-ar putea păstra și transmite o experiență valoroasă. care altfel riscă să se piardă, experiență care ar putea contribui mult la îmbunătățirea jocului echipelor noastre. Acest element tehnic mai are o semnificație deosebită pentru noi, dat fiind că echipa noastră națională Iți bazează în mare măsură jocul ei calculat pe o prelungită posesie a mingii, contînd pe tehnica specifică a jucătorilor sus-amintițj.O importantă deosebită prezintă acest element tehnic și pentru vîrfurile noastre de n- tac, care au dovedit tocmai la acest capitol scăderi serioase, mai ales în primele clipe de după preluarea mingii, cind au fost deposedate cu multă ușurință de adversari.în general, studierea și valorificarea celor mai valoroase elemente tehnice ale jucătorilor fruntași constituie o preocupare deficitară in fotbalul nostru. Sînt multe de făcut și în această direcție.

N. BRAȘOVEANU 1

Iricolorii, în fotoliile 

teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra“După cite am fost informați, membrii lotului național de fotbal au fost invitați de către actorii Teatrului „Lucia Sturdza Bulandră** pentru a lua parte, miercuri seara, la spectacolul cu piesa „Buricele în ureche" de Feydeau.



Sportivi români peste hotare 11“-le Europei după „SPORT"-Belgrad
• Concursul de schi-fond de la Bohinj
• Drimer pe locul 6 la Hastings

Pregătiri pentru C.M

• In ziua a doua a concursului schi-fond goslavia), echipa de ștafetă 3x10 km ~nov, Voronkov, Akentiev) a terminat învingătoare cu timpul de lh 41:31,0. Pe locurile următoare s-au clasat formațiile U.R.S.S. II — Hi 41:38,4; Bulgariei — lh45:18,0, R.F. a Germaniei —lh45:58.6 etc.Proba 3x5 km R. F. a trată în Bulgaria hoslovacia competiția rezervată juniorilor s-a desfășurat proba mas-

internațional de de la Bohinj (lu-a U.R.S.S. (Taraka-

feminină de ștafetă i-a revenit echipei Germaniei, cronome- lh 01:33,6, urmată de — lh 02:14,7 și Ce- lh 03:02,8. îl>

de ștafetă 3x5 km, fostculinăîn care primul loc a ocupat de formația Italiei cu 54:52,0. Echipa României s-a clasat pe locul 6 cu timpul de 59:10.
★Turneul internațional de de la Hastings s-a în- mareluișahcheiat cu victoria maestru maghiar Lajos Poi- tisch, care a totalizat 7 p din 9 posibile. L-au urmat în clasament Unzicker (R.F. 

a Germaniei) ■— 6V2 p, Gli- gorici (Iugoslavia) 6 p, Smîs- lov (U.R.S.S.) — 5'/2 p, Tim- man (Olanda) — 5 p, Drimer (România) — 4 p, Medina (Spania), Corden (Anglia) — 3 p, Littlewood (Anglia). Levy (Scoția) — 2'h p.

BELGRAD, 8 (Agerpres). — în urma unei anchete inițiate de ziarul „Sport" din Belgrad în rîndul comentatorilor sportivi din 13 țări europene mânia, mană. Grecia,Elveția, Italia, Franța și Iugoslavia) „echipa ideală" de
(U.R.S.S., Polonia, Ro- Bulgaria, R. D. Ger- R. F. a Germaniei,Finlanda, Ungaria,

fotbal a Europei pe 1969 ar avea următoarea alcătuire: Banks (Anglia) — Gemmel (Scoția), J. Charlton (Anglia), Sesternev (U.R.S.S.), Facchetti (Italia), Rivera (Italia), Beckenbauer (R. F. a Germaniei), Best (Irlanda), Miiller (R. F. a Germaniei!, Riva (Italia). Djaici (Iugoslavia)

MOSCOVA. 8(Agerpres).— Echipa U.R.S.S. și-a început pregătirile în vederea participării Ia turneul final al campionatului mondial din Mexic, în prezent, selecționabilii sovietici se antrenează în comun sub conducerea antrenorului Gavril Kacialin. în o doua Jumătate a lunii ianuarie, fotbaliștii sovietici vor pleca în Iugoslavia, unde se vor pregăti timp de două săptămîni. Apoi, echipa U.R.S.S. va întreprinde un , turneu în țările Americii Latine, în cadrul căruia va susține mai multe jocuri de verificare.

în luna martie, jucătorii se vor reîntoarce la formațiile de club în vederea începerii campionatului unional, programat la 15 martie. în planul de pregătire al reprezentativei U.R.S.S. mai este inclus un turneu de mai multe meciuri în Bulgaria, care va avea loc, proba • bil, la sfirșitul lunii aprilie. Plecarea în Mexic este prevăzută la mijlocul lunii mai. .
★în continuarea rilo.r pe care le vederea turneului campionatului

Handbaliștii cehoslovaci
învingători la OffenburgTurneul internațional fulger de handbal, desfășurat la Offenburg, i-a revenit unei selecționate a Cehoslovaciei; care a cîștigat toate meciurile, cu excepția jocului cu echipa Iugoslaviei (4—6).

NOTE DE DRUM DIN IUGOSLAVIA

Complexul cultural-sportiv „Scanderija"
o cucerire a tehnicii

De Anul Nou, cetățenii pi
torescului Sarajevo au primit 
în dar din partea edililor ora
șului un grandios complex cul- 
tural-sportiv, care poartă de
numirea „Scanderija". Avan
premiera sălii de sport avu
sese loc cu prilejul disputării 
concursului internațional de te
nis de masă al R.S.F. Iugosla
via, în care românca Maria 
Alexandru și-a înscris numele 
pe tabloul de onoare al învin
gătorilor în proba de simplu 
femei.

Aprecierea de „grandios" este 
atribuită nu numai datorită 
vastității construcției, ci și 
complexității sale funcționale, 
care constituie un excelent 
exemplu de ingeniozitate a 
proiectanților. Alături de com
plex se înalță Palatul cultural 
al tineretului, cu săli de în
truniri, de dans, de reuniuni

bilă să adăpostească 
pretențioase expoziții 
ționale. Se cuvine adăugat fap- 
ttil că' Palatul cultural al tine
retului mai cuprinde o cochetă 
sală de teatru, ultramodern 
utilată, cum de altfel sint 
toate celelalte săli, spații pen
tru cercurile de literatură, mu
zică, artă etc. O terasă-restau- 
rant, un cafe-bar, ateliere d« 
coafură și frizerie completează 
funcționalitatea acestui palat.

Pătrunzind, însă, în grupul 
sportiv al construcției rămîi 
de-a dreptul impresionat, 
de sport, cu o capacitate 
ximă de 8 000 de locuri, 
to fi locui de dispută al 
cărui sport de sală, iar 
printr-o comandă 
al întrecerilor de hochei 
de patinaj artistic. In acest 
tribunele

cele mai 
interna-

Sala 
ma - 
poa- 
or1- 

tot 
mecanică și 

sau

plexului. Aceasta nu este însă 
totul. Coborînd cîteva trepte 
sub nivelul sălii, constructori' 
au plămădit din beton și sticlă 
un veritabil oraș comercial 
subteran. Nenumărate spații 
pentru magazine de toate ge
nurile, restaurante, bufete-ex- 
pres și cafd-bar-uri, poștă, 
telefon, agenții de voiaj și tu
rism, cu ministrăzi pe care cir
culă, evident, și mașini pentru 
aprovizionarea orășelului, sa
tisfac in mod exemplar cele 
mai exigente cerințe ale vieții 
moderne.

— Desigur, acum este încă 
puțin dificil de imaginat în 
toată grandoarea acest com
plex, deoarece se află in zilele 
de debut — și-a completat ex
plicațiile Samșo Dizdar, direc
torul adjunct al 
care ne-a insoțit <

pregăti- face In final al mondial,
selecționata Marocului va întilnichipa Slovan Bratislava, iar la primi spaniole Sevilla

la 25 ianuarie fi22 februarie va replica formației
ALF RAMSEY Șl CERTITUDINI?

Desiis Follows: „Cei trei mușchetari de la West Ham — Moore, Hurst și Peters -

ARE SIR
nu vor lipsi din Mexic

I șantierului, 
cu multăsuplimentare dc

Interiorul edificiului in timpul competiției inaugurale — Campionatele internaționale de tenis 
de masă ale Iugoslaviei.

și de lectură, care, la nevoie, 
se pot uni printr-o simplă apă
sare de buton, deoarece pere
ții sint pliabili, oferind posibi
litatea găzduirii unor mitinguri 
și întruniri. Această soluție este 
utilizată în tot complexul. De 
pildă, unul din pereții sălii de 
sport se poate plia, unind spa
țiul ei cu cel afectat magazi
nelor într-o sală uriașă, capa-

lateralele interioare ale supra
feței de joc se pliază auto
mat, creindu-se spațiu regle
mentar pentru un teren de ho
chei. Aceeași clădire mai cu
prinde săli de antrenament 
pentru box, lupte, baschet și 
gimnastică, un teren de hand
bal, cu tribune, vestiare, gru
puri sanitare și garderobe co
respunzătoare capacității com-

și-a încheiat activitatea peste hotareLa mijlocul lunii decembrie s-a înapoiat în țară maestrul emerit al sportului 
VIRGIL HNAT. De această dată, cunoscutul nostru handbalist. astăzi antrenor și profesor de educație fizică, nu a mai venit pentru o scurtă vacanță. El s-a reîntors definitiv din R.F. a Germaniei, mai precis din orașul Rheinhausen. unde a activat mai bine de 2 ani ca antrenor a! echipei de handbal din această localitate. în prezent, prof. Virgil Hnat funcționează ca asistent la Facultatea de educație fizică a Universității din București.Cu ' prilejul unei vizite pe care ne-a făcut-o la redacție, proaspătul asistent ne-a vor bit despre activitatea lui în străinătate și despre realizările obținute acolo. „Am 
funcționat ca antrenor al unei 
echipe care, la sosirea mea. 
ocupa o poziție modestă în 
campionatul local (Nord 
Rhein Westfalen), dar care 
acum se află pe primul loc 
Aceasta în ceea ce privește 
handbalul în 7. In campiona
tul de handbal pe teren ma
re, care în R.F. a Germaniei 
se bucură încă de mult suc
ces, echipa antrenată de mi
ne, ESV Jahn Rheinhausen, 
mai are de jucat un singur 
meci din calificare, meciul fi
nal, pentru ca — în caz de 
victorie — anul viitor să ac
tiveze în Bundesliga. în afară 
de activitatea de antrenor, o 
dată 
lecții 
astfel 
școlii,

de educație fizică < 
burg, iar în plus i 
alte formații, mai 
din împrejurimile 
Rheinhausen".I-am urat acestui re jucător de handbal deplin succes în munca sa, sperind ca nu peste multă vreme putem consemna primele realizări ca pedagog și — ce nu ? — ca antrenor.

din Duis- 
ajutam și 

modeste, 
orașului

să lui de

licitudine in timpul vizitei. 
Credem că acest palat cultu
ral-sporti v rivalizează cu mul
te construcții de acest gen pe 
pian mondial. De altfel, unii 
ziariști străini prezenți la cam
pionatele internaționale de te
nis de masă, recent disputate 
în saia de sport, au subliniat 
faptul că palatul nostru ar fi 
unic în Europa, prin multiple
le sale utilități. Aprecierea 
ne-a bucurat, fiind un califica
tiv excelent pentru proiectan- 
ții noștri care, se pare, au tre
cut înaltul examen cu notă 
maximă. Construcția era ex
trem de necesară pentru tine
retul nostru, care, de altfel 
o aștepta dc multă vreme. 
Acum, căsătoriile tinerilor se 
celebrează intr-un cadru mo
dern. iar activitatea cultural- 
sportivă are cele mai bune con
diții de desfășurare.

Cetățenii orașului și-au fă
cut un obicei din a trece in 
plimbarea lor cotidiană prin 
fața monumentalei construcții 
pentru a o admira. Iar zimbe- 
tele sint dovada prețuirii lo« 
față de cei care s-au străduit 
fără rezerve și au adus ora
șului, în dar de Anul Nou, a- 
cest giuvaer arhitectonic.

întrucît loturile celor 16 fi
naliste rămin încă printre ma
rile necunoscute ale „Mundial”- 
ului ’70, iar sir Alf Ramsey, 
cel care a condus echipa An
gliei la victorie în 1966. s-a 
dovedit. în acest sens, mai im
penetrabil decît sfinxul, am în
cercat să aflăm cîteva din cer
titudinile acestuia indirect, de 
la dl. Denis Follows, secre
tarul federației engleze.

Iată 
nostru 
rînduri 
tre în 
apariția 
tastrofală scădere de 
l-ar putea determina 
Alf Ramsey să renunțe 
Ditanul echipei sale, 
Moore, care a evoluat în ulti
mul meci internațional al anu
lui trecut. împotriva Portuga
liei, pe Wembley, pentru a 
75-a oară sub culorile Angliei. 
De unde această încredere a 
antrenorului ? Din 
azi. Bobby Moore 
în teren cum evolua 
Ramsey : calm și 
reparind, ca nimeni 

coechipierilor. 
Peters.
«zboară precum un flu- 
înteapă ca o albină» 
putea sir Alf să renun- 

un asemenea atacant ? 
Iar Geoff Hurst, cel mai opor
tunist și instinctiv jucător al 
reprezentativei noastre, are pe 
cartea sa de vizită un recent 
dublu hat-frick, contra lui Sun
derland. care a făcut senzație. 
Asa incit nu văd pe campionii 
lumii, in Mexic, fără acești 
trei mușchetari de la West 
Ham".

Din cuvintele interlocutorului 
nostru am desprins certitudine. 
Dar. ascultîndu-1 pe secreta
rul federației engleze, ne-a re
venit, totodată, in memorie în- 
tîmplarea pe care tocmai unul 
dintre „mușchetari”, Geoff 
Hurst, ne-a povestit-o, ca răs
puns indirect la întrebarea dacă 
se așteaptă să fie selecționat 
pentru Mexic : ..Eram tocmai 
în preziua anunțării formației 
pentru meciul cu România, de 
la București — ne-a spus Hurst 
— și, presupunind că voi juca, 
m-am despărțit de «Boss» spu- 
nîndu-i eă-I voi revedea în 
ziua plecării. Atunci, sir Alf 
mi-a răspuns : «Te voi revedea 
dacă voi putea obține pentru 
dumneata un bilet__

Probabilitatea intră, deci, în 
socotelile selecționerului englez 
chiar și in cazul jucătorilor 
săi de bază. Să fie. oare, un 
semn de nesiguranță ? Noi cre
dem că nu. Iată, de altfel, pă
rerea acestuia : „Pe mine mă 
interesează, Ia echipa națională, 
propria idee tactică și nu obiș
nuința jucătorului. Cel care 
nu poate da un randament co
respunzător decît în tiparul 
clubului sau sub imperiul tem
peramentului, nu este apt pen
tru tricoul reprezentativei". 
Pornisem. în discuție, de la 
Greaves-inadaptabilul și ajun
sesem tocmai la cei trei muș
chetari de la West Ham, care, 
deși 
club 
f.ice 
sint 
tori

răspunsul amabilului 
interlocutor, în două 
oaspete al țării noas- 
ultimii ani : „Numai 
unui miracol sau o ca- 

scădere formă 
pe sir 
la că- 
Bobby

Al. DINCA
in sfîrșit, antrenament la bobul

(Urmare din pag. I)

pe săptămină predam 
de handbal, răspunzînd 

solicitării conducerii 
Ia Institutul pedagogic

pre vechile relații de prietenie dintre boberii italieni și români. Reportajul amintește de căldura cu care au fost înconjurați sportivii italieni prezenți anul trecut la concursurile internaționale desfășurate la Sinaia și descrie pitorescul practicare a sporturilor iarnă pe la Sinaia.amintite excelentele performanțe realizate de maestrul emerit al sportului Ion Pan- țuru la edițiile trecute ale campionatelor mondiale și europene și este inserată o declarație a nio Monti, prietenului obțină unbun in cursa de sîmbătă.

și condițiile de de Valea Prahovei și în încheiere, sînt
celebrului Euge- care îi urează său Panțuru să rezultat cît mai

în sfîr'șit, cîteva cuvinte despre pregătirile boberilor italieni efectuate la Cervi- nia în vederea campionatelor naționale. La ultimul an- •trenament, cel mai bun timp a revenit echipajului Frige (campion european în 1969 la bob 4 persoane) — De Paolis (campion olimpic — cu Monti — și european) 1:15,99 (recordul pîrtiei este deținut de austriacul Thaler cu 1:15,00, iar cel de-al doilea timp aparține lui Panțuru cu 1:15,06). Pe locurile următoare : Dandreea — Gala- tara 1:16,32, De Zordo — Frasinelli 1:16,69. Lupta pentru titlul de campion național al Italiei se anunță pasionantă, cu atît mai mult cu cît întrecerile constituie și un prilej de selecție pentru campionatele mondiale de la Saint Moritz.
1 ipuiui I t. „lutjund|ia“1 str. HtrZuiauu at 23-25, liucuieșll

selile
Martin 
spus că 
ture și 
Cum ar 
te Ia

faptul că. 
evoluează 

ieri Alfred 
autoritar, 

altul, gre- 
Despre 

un gazetar a

evoluează în echipa de 
după alte : principii tac- 

decît la echipa națională, 
în ambele ipostaze jucă- 
de bază.

faptului că din trei 
cîștigat doar unul, 
pe celelalte două, 

de la Dinamo Bucu- 
lăsat o impresie fru- 

unde au în- 
un turneu. „XV“-le

In pofida 
meciuri au 
plerzlndu-le 
rugbyștii 
rești au 
moașă în Franța, 
treprins 
hucureștean a înregistrat urmă
toarele rezultate : 3—12 cu stade 
Tarbais, 11—9 cu Selecționata 
Arriăga, și 3—6 cu Selecționata 
basco-oearneză. Presa franceză 
s-a arătat în toate trei cazurile 
deosebit de plăcut 
de factura jocului 
lor, cu osebire după ultima 
tidă. Iar dacă după primul 
nota generală a aprecierilor 
semna doar o „neașteptată 
nieră de joc deschis" („Journal 
du Soir"), în continuare croni
carii au fost unanimi in a afir
ma că ..Dinamo București a șter- 
cu desăvîrșire impresia mohorîtă 
și dezamăgirea cauzate de par
tida Franța—România („La Râ- 
publlque des Pyrănâes"). mer- 
gînd chiar pînă la a aprecia că 
„maniera de joc a echipei Di
namo București este 
chivalentă celor mai 
mâții britanice, ca, 
și eficacitatea ei de 
deși, poate. îi lipsesc acestui ex
celent două-trei „stele"

impresionată 
dinamoviști-

Dar- 
meci 
con- 
ma-

perfect p- 
bune for- 
de altfel, 
principiu.

Bobby Moore — căpitanul de echipă care știe, ca nimeni altul, 
să corecteze greșelile coechipierilor

Bobby Moore și Peters au o 
mai mare libertate de gindire 
și mișcare în echipa de 
decit la cea reprezentativă, 
fel, căpitanul naționalei 
gleze își poate permite să

club 
Ast- 
en- 
ma-

tenis ale Tasmanieiîn turul doi al probei masculine de simplu din campionatele internaționale ale Tasmaniei, tenismanul cehoslovac Zednic l-a învins cu 6—4, 1—6, 6—3 pe americanul Smith. în rest, americanii au obținut victorii : Ashe — Twist (Australia) 6—0. 6—0, Lutz . — Vijono (Indonezia) 6—2, 6—2 și McManus — Kukal (Cehoslovacia) 6—4, 6—4. în proba feminină : Christine Sandberg (Suedia) — Kerry Harris (Australia) 6—4, 6—3, Winnie Shaw (Anglia) — Janet Young (Australia) 7—5 6—4.

in Franța eș»-
At- 

mai

care să permită finalizările ce 
uneori par iminente, dar 
ează de puțin" („Pyrenees 
lantiques“). Poate că cel 
bine ilustrează comportamentul
rugbyștilor de la Dinamo titlul 
apărut tn „Journal du Soir“ ■ 
„OVAȚII PENTRU RUGBYȘTII 
ROMANI".

Fără îndoială, însă, că, deș* 
trebuie apreciat pozitiv pe plan 
propagandistic, turneul rugbyș
tilor bucureșteni cuprinde și 
multe învățăminte utile atit pen
tru jocul echipei, cit și pentru 
cel al selecționatelor românești, 
din care fac parte numeroși di- 
namoviști. Ba, chiar, poate că 
tocmai aceste învățăminte tre
buie să constituie pentru ei e- 
sențialul...

Fază din meciul Selecțio
nata Bearn—Dinamo (6—3) 
de pe stadionul Mauleta- 
rrak din Mauleon (in echi
pament de culoare închisă — 
dinamo oiștii bucureșteni). Foto: Studio D.H. PHU —Foix

mult in 
cu deo- 
in fată. 
Douglas 
Sports-, 
pătrun-

nevreze la West Ham, cu în
drăzneală, în afara liniei pro
priilor fundași, pentru că el 
n-a fost niciodată adeptul ideii 
de apărare „doi contra unul". 
La națională, însă, sub bagheta 
lui sir Alf, el este al doilea 
fundaș central, gata oricind la 
un „tackling" atunci cînd ata
cantul este puțin dezechilibrat 
în lupta cu celălalt fundaș. 
Aparent paradoxal, „Bobby

Moore se relevă mai 
jocurile internaționale, 
sebire atunci cind are 
cum scrie ziaristul 
Gardner în «World 
atacanți care încearcă . 
deri individuale ca Pele, Best, 
Dumitrache, Amancio sau Eu
sebio. și mai puțin în jocurile 
din ligă, unde tandemurile ata- 
canților centrali folosesc pozi
țiile sale, deseori avansate”.

In cadrul unui recent inter
viu televizat, Ramsey a decla
rat : „Peters este, fără îndoia
lă. unul dintre cei mai subtili 
jucători din reprezentativa ul
timilor ani, un om căruia nu-I 
poți ghici cu ușurință inten
țiile". Iată, deci, de ce singu
rul jucător căruia meticulosul 
selecționer i-a permis să joace 
la inspirație este Peters.

In schimb, se pare că blănu
rile sale cu Hurst vizează anu
mite schimbări tactice. Se știe 
că vîrfui de atac al reprezenta
tivei (a înscris nînă în nrezent 
17 goluri în 28 de partide) este 
deja sever marcat de adver
sari. Deplasările sale în teren 
atrag, de obicei, doi apărători, 
dc spațiul liber c-eat prof ițind 
Lee sau Peters. în noua con
cepție a lui sir Alf, probabil 
că Hurst va trebui să devină 
din faimosul golgeter un „anti- 
erou”. Randamentul său va de
pinde. însă, de acceDtarea ne
condiționată a acestei noi atri
buții.

Cît despre hainele noi oe 
care sir Alf Ramsey le croies- 

echiDei sale pentru Mexic, 
credem că vor fi înfățișate 

prima partidă a acestui an, 
14 ianuarie, pe Wembley, 

împotriva Olandei. ..
Paul SLAVESCU

Ieri, sir Alf Ramsev a făcut, 
se pare, o primă opțiune asu
pra select.ionabililor pentru tur
neul final al ..Cupei Jules Ri- 
met", anunțind pe cei 30 de 
jucători din care se va alege 
echipa pentru meciul cu Olan
da : portari — Banks, 
ncy, Stepney, Shilton ; apără
tori — Hughes. Hunter, Labone, 
J. Charlton. Madeley, Moore, 
Mullery. Newton. K. Newton, 
Oakes. Reaney, Simpson. Smith, 
Wright, Cooper ; atacanți — 
Astle, Ball. Bell. B. Charlton. 
Clarke, Hurst, Jones, Lee. I. 
Moore, Peters. Thomson. Marii 
absenți sint Stiles și Harvey, 
ambii accidentați.

TELEX • TELEX

Bom-

• Sosirea în capitala Irlandei a echipei de rugby a Republicii Sud-Africane a prilejuit din nou manifestații 
anti-apartheid. Mai multe sute de manifestanți i-au 
înconjurat pe „Springboks" pe aeroportul din Dublin 
înainte ca aceștia să poată pleca spre hotel. Tot în 
semn de protest 
fonice ale hotelului 
sud-africani.

au fost întrerupte legăturile tele- 
în care au fost cazați rugbyștii

de laciș-9 Crosul internațional 
Buenos Aires a fost tigat de italianul Cingolo. care a parcurs 8,5 km în 23’54 0
• Fotbalistul Rudy Belin de 
la Dinamo Zagreb va activa în sezonul viitor în Belgia, ca urmare a semnării unui contract pe -trei ani cu clubul Beerschot. Belin are 27 de ani și a susținut 23 de meciuri în eadrul reprezentativei Iugoslaviei.

• In turneul de hochei 
pe iarbă de la Bombay s-au înregistrat următoarele rezultate : R. F. a Germaniei — Italia 1—0, India B — Japonia 1—0.
® In meci retur contînd 
pentru optimile de finală 
ale „Cupei europene a tîr- 
gurilor", echipa Hertha B.S.C. din Berlinul Occidental a învins

re

cu 1—0

(0—0) formația portugheză Vitoria Setubal, calificîn- du-se pentru sferturile de finală (în tur: 1—1).
• La Madrid, în cadrul 
„Cupei Latine", competiție masculină de baschetzervată formațiilor de juniori, s-au înregistrat următoarele rezultate: Itn lia — Portugalia 98—41 (46-—24), Spania — Franța 82—53 (38—31)
• Proba feminină de sim
plu din concursul de te
nis de la Perth (Australia) i-a revenit australiencei Margaret Court, care n dispus, în finală, cu 6—1. 6—4 de compatrioata sa Kerry Melville. în finala masculină de dublu, trick (Anglia), Russel maica) au întrecut cu 6—3, 6—4 cuplul(Franța),

Bat(Ja-2—6. PaulWerren (Elveția).• Fostul campion mondial de box Cassius Clay le-a 
declarat ziariști
lor că Jimmy El
lis, fostul său 
sparring-partner, 

are toate șansele 
de a-l învinge pe 
Joe Frazier in 
meciul care ur-

mează 
loc la 
rie la 
Square 
Clay 
Ellis 
vite 
dure 
care 
cheur“. .,Ellis este 
mai rapid în exe-

să aibă
16 februa- 

Madison 
Garden, 

arătat căa
trebuie să e- 

schimburile 
cu Frazier, 

este un „pun-

cutia loviturilor și 
dacă va ajunge 
la capătul celor 
15 reprize fără 
îndoială va fi de
clarat învingător, 
deoarece este 
boxer stilist", 
încheiat Clay 
clarația sa.

un
a 

de-

• Campionul mondial de box la categoria cocoș, mexicanul 
Ruben Olivares, 11 va întilni la 6 februarie, la San Antonio, 
mtr-un meci amical, pe spaniolul de origină marocană Mimoun 
Ben Aii, fost campion al Europei. Olivares, neînvins în carieră, 
a susținut 57 de meciuri, dintre care a cîștigat 55 înainte de limita.


