
Anul XXV —Nr. 779 (6213)

LECUI
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de schi

prețios pentrulin ajutor 
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din țara noastră
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schiorii care-și petrec
tot mai numeroase pe pantele
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Astăzi, la Ciudad de Mexico

TRAGEREA LA SORȚI
In turneul final
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♦

Astâ-seară, la Cortina d'Ampezzo,

PENTRU TURIȘTI
Poate că în nici un alt sezon 

Sinaia nu a fost ătît de „invada
tă" de turiști, ca in această iar
nă. Majoritatea celor veniți sînt 
oameni ai muncii dornici să-și 
petreacă concediul de odihnă in 
aerul tare al munților. Pentru ei, 
o acțiune inedită : CLUBUL 
SPORTIV DIN . SINAIA LE-A 
PUS LA DISPOZIȚIE TOT CEEA 
CE ESTE NECESAR CA SA ÎN
VEȚE SCHIUL : echipamentul a- 
decvat. schiuri, instructori, pre
cum și un centru de închiriat 
nateriale sportive. Și nu puțini 
sint aceia care, după două săptă
mâni de ședere tn stațiune, au și 
levenit iubitori ai schiului.

„Am întocmit chiar un calen
dar pentru perioada de iarnă, în 
care AM PREVĂZUT NU NUMAI 
LECȚII DE INIȚIERE IN 
DAR ȘI CONCURSURI ~ 
CEI DEJA INIȚIAȚI. 
noastră se desfășoară 
inițiativa „Sportului" 
— prin corespondență ■ 
lui, profesor fiind 
campion Mihai Bîră“, 
rat, într-o scurtă convorbire, tov. 
Paul Popa, președintele clubului 
sportiv Sinaia.

Interlocutorul a mal precizat că 
recent au fost puse la dispoziția 
celor veniți la odihnă pîrtiile de 
la punctele numite Tirul și Izvor. 
Pirtia de la Izvor este deservită 
de un tele-schi portabil. Am aflat, 
de asemenea, că pentru cei ve
niți la odihnă, precum și pentru 
copiii acestora, se organizează și 
concursuri de săniuțe și bob, do
tate cu premii și diplome. La 
Comarnic și Poiana Țapului — 
unde clubul sportiv sinăian are 
filiale, sînt organizate acțiuni a- 
semănătoare.

GEORGE IRIMINOIU — coresp.

AL C M. DE FOTBAL
alcătuirea celor 4 grupe ale 
turneului final al campiona
tului mondial de fotbal.

Din cupa de argint, dl. 
Mordy Maduro (Curațao), 
membru al Comitetului e- 
xecutiv al F.I.F.A., VA EX
TRAGE CELE 1G BILEȚE- 

REPREZENTlND

CHIPELE CALIFICATE 1N 
ACEASTA ULTIMA FAZA 
A COMPETIȚIEI : 
campioană mondială, 
hoslovacla, 
România,

Anglia,
Ce-

Italia, U.R.S.S., 
Suedia, Belgia,

E- (Gontinuare in pag. a 3-a)

CUM SE VOR DESFĂȘURĂ JOCURILE
Astăzi, la hotelul „Maria Isabel" 

din Ciudad de Mexico se va pro
ceda la tragerea la sorți, menită 
să desemneze componența celor 
4 grupe ale turneului i’inal.

Fapt cunoscut pînă acum, este. 
Insă, sistemul după care se vor 
desfășura jocurile in cele patru 
serii, pe care-1 publicăm in tabe
lul alăturat

© Două coboriri la antrenamentul de joi seară• Panțuru —al treilea
timp • Spaniolul Baturone o • S-a definitivai

echipajul României

CIUDAD 
gerpres). 
jurul orei 
țiului), va

LA

DE MEXICO, 9 (A- 
Sîmbălă seară, in 
22,45 (ora Bucurcș- 
avea loc în sala de

ORA 23,
PE MICUL ECRAN
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PRORELE CONCURSULUI
INTERNATIONAL DE SCHI

„CUPA UNIRII'*
„Cupa Unirii", concurs in

ternațional la care, alături de 
schiorii de la Dinamo. A.S.

Tragerea la sorți a compo
nenței celor patru grupe ale 
"-------- ' ’ final al C.M. va ți

in direct, in jurul 
de Televiziunea ro-

turneului 
transmisă 
orei 23, <
mână.

Au fost 
antrenorul 
căpitanul 
Mircea 
sportivi.

invitați
Angelo 
echipei 

Lucescu,

în studio 
Niculescu, 
naționale, 

Și ziariști

Tabelul este _ .. _ 
numerotării echipelor In 
(de la 1 la 4, gr. A. de la 5 la 
8. gr. B, de la 9 la 12, gr. C, de 
la 13 la 16, gr. D) numerotare care 
va fi cunoscută, firește, după tra
gerea la sorți. ESTE DINAINTE 
HOTARIT CA ECHIPA GAZDA. 
MEXIC, SA EVOLUEZE IN GR. 
A, IAR ANGLIA, IN GRUPA C.

Din faza optimilor se cali
fică in sferturi primele două 
echipe clasate în fiecare gru
pă. In „sferturi" — programa
te pentru ziua de 14 iunie —

baza 
grupe

vor desfășurameciurile se ____
după următoarea formulă : JA 
— 2B (I). IB — 2A (ID. IC — 
2D (III) și 1 D — 2C (IV).

Apoi, in semifinale (ce s« 
vor disputa la 17 iunie) se in- 
tilnesc Învingătoarele meciuri
lor I cu III și II cu IV, la Me
xico City și respectiv Guada
lajara.

In sfirșit, jocul pentru locu
rile 3—4 se va desfășura la 20 
iunie, iar finala, la 21 iunie. 
Ambele meciuri, la Mexico- 
City.

CORTINA D’AMPEZZO, 9 
(prin telefon). Boberii care îsi 
vor disputa sîmbătă noapte 
în două manșe titlul de cam
pioni ai Europei la echipaje
le de patru persoane au bene
ficiat joi seară de condiții 
mai bune de antrenament. 
Ei au putut efectua două co- 
boriri, extrem de utile pentru 
completarea pregătirii celor 
16 echipaje. In seara respec
tivă, cel mai bun timp a fost 
obținut de ECHIPAJUL

PILOTAT

MAES- 
SPOR- 

PANȚURUC 
revenire de 

ex- 
ziua 
par-

(Continuare in pag. a 3-a)

PENIRU IURNLUi
DE LA VIAREGGIO
După cum __  ___

selecționata de juniori 
mâniei a fost invitată să 
ticipe la turneul de fotbal 
la Viareggio, care va avea loc 
între 30 ianuarie și 9 februarie. 

Antrenorul federal Gh. Ola 
a stabilit următorul Iot : 
Franc și Purcaru — portari, 
Dobrău, Deheleanu, Sătmă- 
reanu, Ha.jnal și Sameș — 
fundași, Sandu, Vișan și 
Bolbni — mijlocași, Atodire- 
sei, Ghergheli, Helvei, Vlad, 
Năstase și Gligorie — îna
intași.

Toți jucătorii se vor întruni 
în ziua de 24 ianuarie la Bucu
rești, unde vor face două antrena
mente și vor susține un meci 
de verificare.

Plecarea in Italia va avea Ioc 
în ziua de 27 ianuarie.

am mai anunțat, 
a Ro- 

par 
de

VEST-GERMAN
DE ZIMMERER : 1 :22,05, ur
mat de revelația acestei e- 
diții a europenelor, echipajul 
spaniol condus de talentatul 
Baturone: 1:22,11. AL TREI
LEA TIMP A FOST REALI
ZAT DE REPREZENTANTUL 
ȚARII NOASTRE. 
TRUE EMERIT AI 
TULUI ION 
In evidentă
formă și cu un start 
celent (cel mai bun în 
de ieri : 5,88), Panțuru a 
curs traseul în 1:22,57.

în continuare : 4. Austria 
II (pilot Turnbricher) 1:22,75, 
5. Austria I (Dcllekarth) 
1:23,00 6. (!) Italia I (Gaspari) 
1:24,30. Trebuie menționat că 
echipajele R.F.G. I (Floth), I- 
talia II (Genova) și cele japo
neze nu au putut efectua de- 
cît cite o coborîre, deoarece 
cînd le-a venit rîndul la cea 
de a doua, antrenamentul s-a 
întrerupt din cauza deterio
rării pistei.

Referitor 
mân, după 
țile EL VA
JOI SEARĂ, adică : PANȚU
RU, ZANGOR, PASCU, NEA 
GOE.

Neagoe a fost preferat lui 
Focșeneanu, deoarece avanta
jul creat de acesta din urmă, 
printr-o împingere mai pu
ternică la start, este inferior 
celor 20 de kg cu cit cîntăreș • 
te mai mult Neagoe.

Deci, sîmbătă, la ora 21

(ora locală) se dă startul 
în campionatul 
de bob 4 persoane, între
cere la care sportivii ro 
mâni au fost în ultimii 
ani pe podiumul pre- 
miaților: locul I în 1967. 
la Igls (Panțuru, Hristovici, 

'NfaTte’î, Neagoe); locul I) 
în 1968 la Saint 
(Panțuru, Maftei, 
viei, Neagoe) ; locul II în 
1969 Ia Cervinia (Panțuru, 
Focșeneanu, Țancov, Nea
goe).

La ultimele două ediții, ti
tlurile au revenit echipajelor 
Elveția II (pilot Vicky) și Ita
lia (pilot Frigo).

prof. Petre FOCȘENEANU

Miine, la Varșovia
Ia echipajul ro- 
toate probabilită- 
FI ACELAȘI DE

STEAUA

festivități — „Salonul Inde
pendenței” — a hotelului „Ma
ria Isabel" din Ciudad de Me
xico tragerea la sorți pentru

Citiți în pag. a IV-a corespondența speciala 
din Ciudad de Mexico, semnată de P. Ramiros

K.K.S. POLONIA
IN

Moritz
Hristo-

european 0 Iii

DINCOLO

TUPA CUPELOR Handbalistele de la Rapid din nou in atac. Fază din meciul Rapid — C.S.M. Sibiu,
Foto : V. BAGEACciștigat de bucureștence.

LA BASCHET I
REZULTATE STRINSE IN TURNEUL DE SALA

i
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DE TABĂRĂJURNAL

PREGĂTIȚI PENTRU
A INTRA IN ARENĂ"■ ■

DE CIFRE:..

s înt țări în care anumite dis
cipline sportive devin, bizar 
ar putea spune cineva, ma
terii de învăfămînt : șahul în 
U.R.S.S., înotul în Olanda și 
Australia, boxul în Anglia.

Franța a mers atît de departe îneît 
nu acordă tinerilor bacalaureatul, dacă 
aceștia nu trec, corespunzător, un 
complex de exerciții și norme spor
tive.

Intr-un articol scris după Olimpiada 
de la Tokio, directorul revistei Miroir 
Sprint punea întrebarea : este Franța 
o țară olimpică? Din tot ce știm noi 
despre această țară 
sportive, desigur am fi 
mativ. Dar, în articol ni 
contrariul.

Nu poți face sport în 
atîta timp cît atletismul, 
jocurile nu devin pasiun

și victoriile ei 
răspuns afir- 
se demonstra

i
i
i
I
I
I
I
I
I

AL CAMPIONATULUI FEMININ DE HANDBAL
al

R.
V.

co-

I
I

spirit olimpic, 
înotul, schiul, 

. . ... ,------ ii a milioane
de oameni, atîta vreme cit în toate 
orașele țării și la safe nu ai terenuri 
de sport, bazine, pîrtii de schi, cî* 
timp întreaga națiune nu face miș- 

numărul medaliilor o- 
toful altceva numărul 
la sine și cu deplină 
exercițiul fizic și i se

I
I

TG. MUREȘ, 9 (prin telefon 
de la trimisul nostru).

Distribuite în 5 localități ale 
țării, taberele sportive ale C.C. 
al U.T.C., reunesc elevi ai cla
selor VII—IX din toate județele 
țării, adolescenți care s-au re
marcat în activitatea sportivă a 
școlilor și care au realizat, în 
același timp, rezultate bune și 
Ia celelalte obiecte de învăță- 
mînt. Interesați să urmărim cum 
decurge o zi de lucru într-o 
atare tabără, ne-am deplasat la 
Tg. Mureș și am răspuns — o 
dată cu cei 234 de elevi — pre
zent la apelul de dimineață.

Supuși unei dileme : cabinetul 
metodic sau sala de sport — 
cele două mari activități ale di
mineții — optăm pentru prima 
și ne înscriem astfel, alături de 
un bogat auditoriu, la o ședință 
de instruire teoretică. Interesați 
la maximum — majoritatea 
cursa nților urmînd ca din tri
mestrul al doilea să-și ia în pri
mire funcția de șefi ai comi
siilor sportive din școlile lor — 
elevii notează cu asiduitate orice 
problemă, fie că ea privește re
gulamentul jocului sau al unor 
competiții, fie că se referă Ia ca
lendarul competițional sau res
ponsabilitățile șefilor de comi
sii, fie că abordează aspectul 
tradiției sportive a locurilor sau 
valorificarea inițiativelor locale.

Momentele de respiro sînt com
puse din... întocmirea unei foi 
de concurs, a unui calcul bu
getar, comentarea unor decizii 
de arbitraj sau proiectarea unei 
gazete de perete cu caracter 
sportiv.

Ii lăsăm în febra comentariilor 
și pătrundem în sala de sport a 
liceului amfitrion unde se 
dispută o întîlnire de volei. La 
fileu : Real și Racing (!). Ne tre
buie o completare suplimentară 
ca să aflăm că este vorba de 
echipele Bistriței și Sălajului în
nobilate, ~
menclaturistic 
titluri celebre.

întrecerile — care reprezintă 
preliminariile marii finale de 
jlmbătă r- sînt aprig flisputate, 
■Tțlstffilei >u«e‘e8scă

realizate în aceste zile de cola
borare și intimitate reprezintă — 
cum se exprimă directorul ta
berei, tovarășul Romulus Paven, 
activist al C.C. al U.T.C. — unul 
dintre cele mai mari cîștiguri pe 
care Ie-a putut ț realiza această 
tabără a tineretului mic.

Din frenetica galerie, desprin
dem o brunetă și o supunem 
unui scurt interviu. Se cheamă 
Rodica Crețulescu și este o ve
che participantă a taberelor in
terne și internaționale. Deși nu
mai de 13 ani, ea are capaci
tatea să discearnă și să conclu
zioneze : „Tabăra de la Tg. Mu
reș e cea mai fructuoasă la care 
am participat. Am învățat enorm 
de multe lucruri și sper să le 
aplic cu succes în școală. Sîn- 
tem pregătiți pentru a intra în 
arenă".

Nușa MUSCELEANU

Echipa masculină de 
baschet Steaua susține du
minică seară, Ia Varșovia, 
prima partidă cu formația 
K.K.S. Polonia, în cadrul 
celui de al doilea tur 
„Cupei „cupelor".

Arbitrii întîlnirii : 
Anheuser (R.F.G.) și 
Kosak (Cehoslovacia) ;
misar F.I.B.A.: A. Strunke 
(Suedia).

Returul meciului va a- 
vea loc Ia 25 ianuarie, la 
București.

După jocul din cadrul 
„Cupei cupelor", șase din
tre baschetbaliștii de la 
Steaua (Nosievici, Diman- 
cea, Tarău, Czmor, Oțelac 
și Molin), împreună cu alți 
șase jucători bucureșteni 
(Dragomirescu, Pîrșu, Du
mitru, Roman, Popa, Ila- 
neș) vor alcătui selecțio
nata Bucureștiului careva 
lua parte, de la 13 ianua
rie, Ia un turneu interna
țional, alături de repre
zentative ale Varșoviei 
(trei echipe), Moscovei, Bu
dapestei, Sofiei etc.

_____________________________________________________

In sala Floreasca din Ca
pitală s-a disputat ieri 
prima etapă a turneului de 
iarnă al campionatului fe
minin de handbal, categoria 
A. Partidele au fost, in ge
neral, interesante și echili
brate, chiar dacă valoarea 
tehnică și tactică au lăsat 
uneori de dorit. Vom sem
nala faptul că încă 
ceasta primă etapă 
pele de la periferia 
meniului au dat un
asalt pentru acumularea de 
puncte.

I.E.F.S. 
(7—5). Turneul a de- 
cu acest meci, de o 
factură tehnică, în 

rarele momente de

de către spiritul no- 
ai micuților, cu

din a- 
echi- 

clasa- 
serios

PROGRESUL
11—8 
butat 
slabă 
care
handbal ceva mai bun le-am 
datorat jucătoarelor de la 
Progresul. Acestea, mai ac
tive spre semicerc și în 
jocul pe extreme, au fost, 
în general, superioare ad
versarelor lor, obținînd ast
fel o meritată victorie. Am 
adăuga că această victorie 
este foarte prețioasă pen
tru echipa Progresul în a- 
priga dispută din clasa-

ment.
duse 
(din. 
avut 
rului) 
numeroasele lor 
nice, prin lipsa 
atac. Au înscris 
Seceleanu (3), 
Butan pentru
Băicoianu (6), Mamiaca, Ko- 
manischka pentru I.E.F.S. 
Au arbitrat Gh. Popescu și 
P. Cîrligeanu — București.

Studentele — con- 
majoritatea timpului 
min. 16 Progresul a 
mereu avantajul seo- 
— au dezamăgit prin 

greșeli teh- 
de forță în 
Oțelea (6), 

Harghel și 
Progresul,

I
I
I
I 
I
I

(Gontinuare tn pag. a l-a)

DEBUT INTERNATIONAL 1970
Sfîrșitul acestei săptămîni consemnează DEBUTUL ATLEȚILOR IN SEZONUL COM- 

PETIȚIONAL AL ANULUI 1970. Primul start nu va fi însă, așa cum poate ar fi fost de 
presupus, într-o competiție cu caracter intern CI INTR-UN CONCURS INTERNATIONAL, și 
încă in unul de amploare. ESTE VORBA DE ÎNTRECERILE „INDOOR". PROGRAMATE 
ÎN CAPITALA SPANIEI, la care, alături de valoroși atleți de pe continent, VOR LUA PARTE 
ȘI DOI SPORTIVI ROMANI : RECORDMANII NAȚIONALI NICOLAE PERȚA Șl MIHAI ZA- 
HAR1A care vor lua startul la garduri și, respectiv, săritura în lungime.

ULTIMA REUNIUNE A „CUPEI SPERANȚELORu MARIA ALEXANDRU SI ADALBERT RETHI -

telefon). Ge- 
aproape —10

PATINAJ VITEZA
CEI MAI BUNI JUCĂTORI DE TENIS

DE MASA ROMANI

I
I
I
I
I
I

TUȘNAD, 9 (prin 
rul de astă-noapte, 
grade, a făcut din nou practica
bilă gheața lacului Ciucaș. Înain
te de ultima reuniune a „Cupei 
speranțelor", antrenorii au inițiat 
cu elevii lor cîteva tentative de 
record dintre care cursa de 200 m 
(copii 11—12 ani) s-a încheiat cu 
o remarcabilă performanță 
Anca Virbănescu (Invățămîntul 
Sibiu) a obținut timpul de 26,0 s. 
care reprezintă un nou record 
(v.r. 28,4). Un alt reprezentant al 
patinatorilor slbieni, Victor Cio- 
’acu (copii cat. 13—14 ani) a rea
lizat un nou record la biatlon 
(500 + 1000 m) acumulînd 106 p 
(v.r. 106,300 p).

Gh. Varga, L. Schrelthofer ți L.
Koroș, selecționați în Iotul spe- PROBE : juniori I — FETE

confirmat 
i’ață de

ranțelor olimpice, și-au 
din nou superioritatea 
juniorii de la cat. 17—18 ani. In 
schimb, la fete s-a produs o sur
priză : Ecaterina Bernad (Mure
șul Tg. Mureș), înzestrată cu pro
mițătoare callțăți, cîștigind pro
bele de 500, 1000 și 1500 m le-a
depășit în clasamentul general pe 
Rodica Nimereală și pe Sanda 
Bărbulescu vizate pentru con
cursul „Turneul speranțelor olim
pice” de Ia Berlin. Și la celelalte 
categorii de partieipanți am asis
tat la o adevărată bătălie pentru 
rezultate bune în 
tinatori din Sibiu 
frunte.

1500 m — Ecaterina Bernad (Mu
reșul Tg. Mures) 3:17,2; BĂIEȚI 
3000 m — L. Schreithofcr (C.S.M. 
Cluj) 5:32,0. Juniori II — fete — 
1000 m — Eva Fokt (Mureșul Tg. 
Mureș) 2:08,9; băieți — 1500 m — 
Șt. Șimlon (C.S.M. Cluj) 2:44,7. 
Copii 13—14 ani fetițe — 1000 m 
— Roxana Salade (C.S.M. 
2:06,9; băieți — 1000 m — ' 
lacu (Invățămtntul Sibiu)

mai

CIȘTIG'ATORII

care micii pa- 
s-au aflat în

ULTIMELOR

Cluj) 
V. Cio- 
1:48,4.

Duminică va avea loc, 
lacul Ciucaș din Tușnad, 
portant concurs de selecție, dotat 
cu „CUPA PĂLTINIȘ", rezervat 
juniorilor.

tot pe 
un Im-

Tr. IOANIȚESCU

Federația de specia
litate a alcătuit cla
samentele celor 
buni jucători de tenis
de masă români tn 
urma rezultatelor obți
nute în anul trecut. 
Iată cum se prezintă 
această ierarhie >

FEMEI
1. Maria Alexandru,

2. Carmen Crișan, 
Eleonora Mihalca, 
Magdalena Lesai, 
Victoria Babiciuc, 6. lu- 
dit Krejec, 7. Doina

3.
4.
5.

Zaharia, 8. Mariana 
Baciu

BARBAT1
_1._ Adalbert Rethi, 2. 

Silviu Dumitriu, 3. Radu 
Negulescu, 4. Șerbcin 
Doboși, 5. Dorin Giur- 
giucă, 6. Tiberiu Co
vaci, 7. Teodor Gheor- 
ghe, 8. Sergiu Luchian, 
‘ . ..................... -j, 10.

I. Ma- 
Virgil 

Gheor- 
Aurel 

Panait,

9. Stelian Nicolae, 
Mihai Ancei, 11 
rius Bodea, 12. 
Sindeanu, 13. 
ghe Bozga, 14, 
Ovanez, 15. Ion 
16. Ernest Papp.

I
I
I
I
I

care. Una este 
limpice și cu 
celor care, de 
bucurie, iubesc 
dăruie permanent.

Vorbindu-se despre tenisul lumii, am 
aflat că în Australia sînt 1 200000 de 
jucători, în America 8 500000, iar în 
România, finalistă în „Cupa Davis", 
doar 2 000 I

Nu vom avea niciodată fotbal atîta 
timp cit el este practicat numai de un 
număr redus de elevi, și aceștia nu 
dintre cei mai buni la învățătură. In 
Cehoslovacia, aproape fiecare fată vi
sează să devină o Vera Ceaslavska 
și băieții — jucători de hochei în 
echipa națională. In magazinele de 
sport se pot vedea tot atîtea patine e, „ —:: ---- ... cej

iau
și crose pentru copii cît pentru 
mari, iar întrecerile celor mici 
proporțiile marilor campionate.

Programa școlară japoneză preve
de, pînă la vîrsta de 15 ani, învățarea 
tuturor stilurilor de înot. Sînt tari în 
care înotul în școală se prcctîcă de 
la 6 ani și chiar mai înainte, la vîrsta 
preșcolară.

Astăzi, totul se începe de timpuriu, 
în condiții cît mai bune posibil, cu o 
îndrumare cît mai competentă. Numai 
cei care la vîrsta anilor de scoală în
vață ’ ' . ____
sau literatura o vor iubi și mai tîrziu. 
Așa este si cu mișcarea.

R. D. Germană a ajuns, 
ani, ț-1'— £--ț; I*;;!?.;
multe sporturi. Credeți că aceasta ca 
datorează unor loturi savant selecțio
nate, cu număr record de zile de pre
gătire ? Nici gînd. R. D. Germană este 
singura țară din lume în care alerga
rea de dimineață, alergarea pentru 
sănătate cum se spune, a fost legife
rată. Medicii au demonstrat că nici o 
altă formă de mișcare nu este mai 
indicată, mai preventiv curativă ca 
alergarea, și iată oameni de la 6 la 
70 de ani cultivînd alergarea ca o 
hrană, ca masa de dimineață.

Fără o concepție despre mișcare, o 
națiune nu poate fi cu adevărat spor
tivă. Trebuie să gîndești și să acțio
nezi pentru un lucru în așa fel, ca el 
să devină de la sine înțeles si îm
plinit.

Dincolo de cifre — este viața, rea
litatea. Fără manii statistice să învă
țăm a gîndi în perspectivă.

să iubească matematica, istoria

este si cu mișcarea.
--—...,V..,V. M M|vuă, în ultimii 

întîia forfo^ sportiva în foarte 
j se

Virgil LUDU
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PESTE BLOCAJ
SĂ ȘTIM

Șl NOI X

CERTITUDINI PENTRU VIITOR

Zilele acestea Ia început de 
n, mai toată lumea și-a lă
ut planuri pentru 1970. Unii 
i-au propus să-și cumpere 
îașină, alții să-și pună flori 
n balcon — mă rog, după po- 
ibilități. Dar planuri și-au lă
ut mai toți, particulari și in- 
tituții. Ne-am așteptat să au- 
im înlr-un lei sau altul și de 
ilanurile pe ’70 ale federației 
omâne de volei. Am aflat cite' 
eva dar ne abținem să ne de- 
iarăm mulțumiți PENTRU 
ÎĂ NU ȘTIM CARE SINT 
lincolo de bunele intenții, pre- 
:entate de altfel și în pavajul 
nfernului — DORINȚELE A 
7AROR ÎMPLINIRE ĂR SPE- 
1A-O FEDERAȚIA. Mai pre- 
:is, dacă am aflat care va fi 
lalendarul pregătirii 
loastre, continuăm în 
lă ignorăm obiectivele 
fost propuse pentru 
lintre etape.

Această omisiune ni 
regretabilă, chiar fără 
’em neapărat cu gîndul la ex
plicația că obiectivele nu au 
lost citate de nimeni pentru 
:a nimeni să nu aibă de răs- 
?uns pentru eventuala lor ne- 
cealizare.

Credem că s-a renunțat ia 
filozofia pregătirii „de perspec
tivă" pe care am mai combă
tut-o în forma în care ne-a 
fost prezentată, și sperăm să 
nu ne găsească și deceniul al 
IX-lea adinciți în această (ne
plăcută) îndeletnicire, STABI
LIREA UNOR SARCINI, A U- 
NOR---------------- -------
vele 
luni, 
țiilor 
pionatul mondial, la campio
natul mondial) ESTE NECE- 
S A R A PENTRU A-I STIMU
LA PE JUCĂTORI, PENTRU 
CA ANTRENORII SĂ VE
RIFICE STADIUL PREGĂTI
RILOR, ÎN FINE, PENTRU 
CA PUBLICUL SA CUNOAS
CĂ ȘI EVENTUAL SĂ POA
TĂ SA SPERE.

Este drept că, neexistind 
nici un obiectiv fixat, nu poa
te fi nimeni tras la răspun
dere sau tăiat de Ia primă ; 
DAR FEDERȚIA NU A 
FOST CREATA PENTRU 
FERICIREA EI, CI PEN
TRU BUNAS ȚA REA VO
LEIULUI.

în fond, după cîte știm, mai 
mulți purtători de cuvînt ofi
cioși ai federației și-au expri
mat dorința de a fi ajutați 
(de specialiști, de presă), a- 
vînd astfel realismul lăudabil 
de a recunoaște că au nevoie 
de acest ajutor. Foarte fru
mos, dar în cazul de față,

loturilor 
schimb 

care au 
fiecare

se pare 
să mer-

NIVELE DE ATINS (ni- 
de pregătire în primele 
în clasamentul competi- 
importante pînă la cam-

cum am putea ajuta la atin
gerea unor țeluri necunoscu
te ? Pe de altă parte ce oca
zie mai bună de a face să 
demareze o dezbatere despre 
posibilitățile și perspectivele 
voleiului nostru, " ’* 
declarație de intenții la 
început de 
imagina.

Am dori, 
față această 
am dori 
șurat 
(care 
cătuit 
sale) 
serie de obiective precise, rea
liste dar stimulatoare. Precise 
— pentru ca să putem stabili, 
cînd va veni vremea, ce-am 
îndeplinit și ce nu, din cele 
propuse ; realiste — pentru că 
nu mai sintem ce am fost 
odată ; stimulatoare — pentru 
că sperăm să revenim la 
pozițiile deținute în trecut.

Deci SA NU RENUNȚAM 
LA PROGNOZELE (ȘI PRO
IECTELE) PRIVIND -------
IUL. Desigur, ele nu 
tează succesul, dar s-a 
cat că pot contribui la 
rea lui.

Am dori, așadar, să aflăm 
că o suită de obiective 
pentru acest an, care ar putea 
fi în multe privințe 
decisiv, există. Și am dori 
să le știm și noi.

decît o
an, s-ar putea

să avem în

al
e 
în 

să

deci,
bază de discuție ; 
programul desfă- 

loturilor
ca
activității 
bine că a fost al- 
toate amănuntele 

fie completat de o

VOLE- 
garan- 
verifi- 

obține-

Marcel RUSESCU

Amintind ținuturile Mara
mureșului, imaginea ca
re te invadează imediat 

este aceea a formelor înalte 
de relief ce străbat județul de 
la un hotar la altul, altitu
dini care, la rîndul lor, ge
nerează o relație intimă, aceea 
a spațiului ideal sporturilor 
de iarnă, printre care se deta
șează schiul.

Iar relația aceea stîrnește, 
la rîndul ei, pe lîngă niște re
fulări — legate de regresul 
performanței în aceste locuri 
(sau numai de stagnarea ei în 
raport cu avansul luat de ce
lelalte zone montane) — 
tipie nostalgii privitoare 
ceea ce s-ar putea 
aici.

Cadrul ideal, oferit 
ții Maramureșului, 
Oaș și Țibleș, și de

o convorbire cu președintele 
CJEFS Maramureș, tov. IO AN 
POP. Discuția noastră a de
butat cu perspectivele spor
turilor alpine în județul Ma
ramureș.

— După o perioadă prospe
ră, cînd reprezentanții noștri 
figurau printre favoriții cam
pionatelor naționale la schi 
și patinaj, am intrat într-o 
eclipsă totală, generată, în

elementele cele mai dotate 
din perimetrul județului.

Referindu-ne la eficacitatea 
centrelor, trebuie precizat că, 
controalele periodica efectua
te la nivelul lor au exteriori
zat două aspecte deosebit de 
importante : pe lîngă o activi
tate intensă, plină de interes 
și de prospețime, aceste nu
clee 
lalt

— Goborind activitatea 
alpină la nivelul... orașelor, 
ce noutăți am putea con
semna ?

constituie, pentru celă- 
tineret mic, o permanen-

— Pornesc de la cea mai 
îmbucurătoare și care, efectiv, 
anunță un progres: sprijinul 
substanțial al consiliilor popu
lare, foruri ce contribuie ac
tiv la dotarea bazelor ma
teriale și care au distribuit

Prin Maramureș
mul- 

la 
realiza

vechea vatră a schiului
de mun- 
Rodnei, 

masivele 
de la Preluca, Ticău și Co
dru, elementul, uman do-tat 
prin naștere și educat prin 
forța tradiției în spiritul spor
turilor alpine, dorința fer
ventă de afirmare sau numai 
simpla dar pasionata voință 
de practicare a acestor disci
pline, constituie, toate la un 
loc, aspectul pozitiv al lucru
rilor, căruia îi corespunde (!), 
însă, sub raportul rezultate- 

................. quo 
care, 
ame-

lor, un nedorit statu 
de ani întregi, situație 
după toate aparențele, 
nință să se perpetueze.

Pornind de la aceste temeri 
și subliniind că obiectul mate
rialului de față nu-1 repre
zintă nivelul performanțelor 
sportive — unde constatările 
se oferă, de la sine — ci ni
velul performanțelor în OR
GANIZARE și DESPRINDE
RE DIN IMPAS, am conside
rat utilă o investigare a lu
crurilor, prin vizionarea locu
rilor, operație susținută și de

principal, de modernizarea 
Vău Prahovei și a Brașovu
lui, „zone" care s-au instalat 
in fruntea clasamentelor și 
le domină ca niște senatoare 
de drept. Avansul lor nu poa
te disculpa, insă, situația 
noastră, ale cărei rădăcini 
merg pînă la valoarea in
struirii și la conștiinciozitatea 
pregătirii competitorilor. A- 
nalizindu-se situația creată, 
s-a precizat că, generația che
mată atunci să ne reprezinte 
nu va putea să împlinească 
saltul dorit, gindurile trebuind 
să fie aminate pentru viitor 
și îndreptate spre copii. S-a 
trecut atunci la înființarea 
centrelor de inițiere, ce func
ționează în mai multe orașe 
(la Baia Sprie — două secții: 
30 de copii la alpine și 25 la 
fond; Vișeu — 20 de cursanți 
la alpine; Borșa — 30 de e- 
levi la alpine; Baia Mare — 
25 la alpine și un centru, în 
perspectivă, la fond) pepinie
re unde au fost admise, în 
urma unei riguroase selecții,

tă
ale . .__ ,____
de un mare număr de adoles
cenți care vin cu materialele 
lor și se angajează benevol 
în concursuri. Ca bază mate
rială, centrelor din Baia le 
sînt rezervate, pe lîngă echi
pamentul necesar, cele trei 
pîrtii-școală din cartierele 
Săsar, Ferneziu și Dealul Flo
rilor, iar celor din județ, pîrti- 
ile de la Tirgul Lăpuș, Baia 
Sprie, Borșa, Sighet și Vișeul 
de sus.

invitație, lecțiile practice 
cursanților fiind asistate

oameni pentru întreținerea a- 
cestora.

Cît privește amenajările „de 
iarnă“, realitățile ni s-au ofe
rit de la sine : în Baia Mare, 
trei patinoare-școală (dis
tribuite pe lîngă cîte un li
ceu), toate iluminate, cu sta
ții de radioficare și instruc
tori anume recrutați, și alte 
șapte patinoare de cartier, 
toate aflate în patronajul șco
lilor și amenajate prin grija 
consiliului popular. Beneficia
rii lor — oameni de toate vîr
stele, printre care se detașea
ză, însă, tineretul mic, foar
te numeros în acest oraș. O

efervescență do același grad 
se poate întîlni, de asemenea, 
și pe pistele da gheață do la 
Sighet, Lăpuș și Șomcuța.

Oprindu-ne la inițiativele 
competiționale luata (sau rea
lizate) la nivelul județului 
Maramureș, colocutorul nos
tru ne-a precizat i

— Ba „alpine" și „fond" a- 
vem programată „Gupa Mogo- 
șa", competiție aflată anul a- 
cesta la a 17-a ediție, iar la 
săniuș o competiție a organi
zației pionierilor — prinsă 
în calendarul nostru — cu e- 
tape pornind de la comună, 
pînă la nivel de județ. Con
cursuri la schi șl săniuțe se 
vor programa, însă, pe tot 
parcursul sezonului rece.

Lucrurile vizionate în Ma
ramureș și relatările 0- 
ferite da Interlocutorul 

nostru ne-au condus la mult® 
concluzii optimiste.

Atenția față de pepinieră, 
grija pentru întărirea bazei 
materiale și justa orientare 
spre prosperarea sporturilor 
alpine, care găsesc aici tradi
ție și cadru idea), vorbeso de 
interesul manifestat pe toată 
ierarhia de a reînscrie Ma
ramureșul pe marea pistă a 
rezultatelor de valoare.

N. MȘ.

$0®
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DOAR TREI TĂCIUNI APRINȘI
SUB SPUZA INACTIVITĂȚII

Sîntem la Cisnădle, într-o 
conversație intimă cu pre
ședinții asociațiilor sportive. 

Conform tipicului, noi întrebăm, 
dumnealor răspund și țoală lu
mea este de acord că lucrurile 
nu merg de loc bine aici. Am 
început prin a ne interesa dacă 
există vreo echipă de fete la 
cea mai mare întreprindere „fe
minină" din localitate : Uzinele 
textile Cisnădle.

— Nu, 
dintelui 
Curelea.

REP. : 
ani, au

I. C. : 
REP. : _ .

de tinerele voleibaliste care ac
tivau în campionatul orășenesc.

I. C. : Nu mai activează. Echi
pa s-a autodizolvat.

REP. : Ne amintim, de aseme-

a fost răspunsul preșe- 
A. S. Textila, tcv. Ion 

și totuși, în urmă cu 
existat cîteva formații. 
Intr-adevăr, au existat.

Ne amintim cu plăcere

nea, că handbalistele evoluau cu 
succes în fostul campionat...

I. C. : Dizolvat.
Rep. : Dacă nu ne înșeală me

moria, două formații feminine de 
popice erau angrenate...

I. C. : Dizolvate.
REP. : Cu îngăduința dv. vom 

lăsa sporturile pe echipe spre a 
trece la cele Individuale.

I. C. ~ ’ ’ ’
REP.
I. C. ______ _______

tlle Clsnădie nici o fală nu face 
sport.

Tot nimic.
Adică ?
Simplu : Ia Uzinele tex-

• La Uzinele textile Cisnă
die nici o fată nu face sport!
# Descintec pentru 
un deochi # Unde sint

S-A ÎNCHEIAT WRUl --CAMPIONATULUI REPLICAU? Romanticii'* de altădată?
ftNlfcU ECHIPELE

(BAKU)
StIllllUR

ln-tea si ne răspundă la clteva 
trebări.

REP. : 
vorbirea 
referiți 
sportivă 
nădie, . .
conduceți.

A. D. : Referirea mea va fi 
foarte scurtă : nici noi nu avem 
echipe feminine angrenate în 
sport. De fapt cred că aseme
nea „performanță", nu are nici 
orașul.

REP. : Puteți da o explicație 
acestei inactivități sportive ?

A. D. : Voi încerca, cu toate că 
nu sint convins că ar folosi la 
ceva. O cauză — după mine prin
cipală — care duce la slaba ac
tivitate sportivă feminină este 
completa pasivitate a consiliului 
asociației.

REP. : „Membri 
dragoste de sport — 
președintele A. S. 
majoritatea dintre 
chiar de la rarele

Fiind de față la con- 
avută, v-am ruga să vă 
și dv. la , activitatea 
feminină din orașul Cis- 

din asociația pe care o

Referirea mea

feminino

consiliului".
--'A.- KiMVt. <n piti*,'

mulți, fără 
cum afirma 
Textila — 

ei absenți 
ședințe ale

cu di-

Dinu Mircea și Rapid Buzău, revelațiile
Ieri, în

Floreasca 
disputat ultimele
jocuri din cadrul 
turului campio
natului republi-

sala 
s-au

«■BBisaiiisai MțnMnii
can de tends de masă pentru 
echipele de juniori. La sfîrși- 
tul celor trei zile de între
ceri, în fruntea clasamente
lor se găsesc două echipe 
bucureștene: Politehnica —• 
la băieți, și Spartac — la 
fete, au fost cele mai bune 
formații din concurs. Echi
pierii Politehnicii. Gheorghe 
Teodor, Stelian Nicolae, Mi
hai Bobocică și Mihai Colțe- 
scu (ultimii doi transferați 
de la Dinamo Craiova), au 
format o garnitură omogenă, 
cîștigînd de o manieră cate
gorică toate întîlnirile <me- 
ciaveraj 45—5 !).

Echipa Spartac, în compo
nența căreia au intrat Mari- 
lena BacBea, Elena Condicaru 
și Lidia Ilie, a trecut cu 
ușurință de toate adversarele, 
avînd în finalul întrecerii un 
meciaveraj edificator de 
35—6. Lăsînd cîștigătorii 
să-și savureze victoriile, să 
privim și mai jos de locurile 
1, unda disputa a fost aprigă 
pentru fiecare meci, pentru 
fiecare set, pentru fiecare 
punct t’La băieți, Rapid Buzău 
(antrenor Emil Băcioiu) a 
făcut un adevărat tur de 
forță, cîștigînd întîi turneul

Referindu-se la un ar
ticol publicat acum 
cîteva săptămîr.i des

pre, pe marginea și pentru 
U.T.A., cititorul Vasile 
Grădinaru din Arad, Bd. 
Republicii 83, ne comuni
că emoționat și emoțio
nant sentimentele supor
terilor arădeni: „In nu
mele unui grup masiv de 
susținători ai echipei de 
fotbal U.T.A. vă transmit 
pe această cale cele mai 
vii mulțumiri pentru rîn- 
durile judicioase, încuraja
toare. care au însemnat un 
balsam pe rănile încă ne
cicatrizate ale suporterilor, 
ale componenților lotului 
campioanei de fotbal pe 
anul 1959... Momentele tra
gice... — precizează autorul 
scrisorii — după acel 0—8 
de la Varșovia au dus nu la 
dezagregarea unui colectiv 
compus din mii de supor
teri, ci tocmai la atașarea 
lor cu și mai mult drag 
de acei care prin jocul lor 
tehnic, spectaculos și întot
deauna pe linia fair-play- 
ului au oferit atîtea satis
facții suporterilor *extiliști

■B

la ÎNCEPUT DE AN

URĂRI... NĂZUINȚE... OBLIGAȚII.;;
începutul fiecărui an nou, 

marcat de omeneștile năzuințe 
spre mai bine, poartă cu sine 
frumoase tradiții de urări.

Fără să mă situez în pos
tura unui colindător, cu bici, 
voi face și eu, la acest schimb 
de ștafetă între 1969 (an rod
nic pentru scrima româneas
că) și 1970, urări de mai bi
ne, pentru viitoarea activita
te de care se leagă nenumă
rate speranțe:

FEDERAȚIEI ROMÂNE DE 
SCRIMĂ îi voi ura ca, în ac
tivitatea viitoare, să ne aducă 
succese mai mari și mai sta
tornice în arena

COLEGIULUI ARBITRI
LOR îi urez ca în 1970 să 
cunoască o bogată activitate: 
să reușească traducerea și 
transmiterea regulamentului 
în toată țara; să organizeze 
cursuri și școli de arbitri; să 
realizeze instructaje și reexa
minări, și, mai ales, o evi
dență a arbitrilor existenți. 
Și-i mai urez să reușească 
programări organizate și com
petente, folosind din plin ex
periența anterioară.

datorate cercetării științifice- 
medicale, care să contribuie 
la eliminarea empirismului 
din activitatea tehnicienilor 
și să situeze pregătirea scre
merilor fruntași Ia nivelul ce
lor mai înalte exigențe.

COMISIEI DE CLASIFI
CĂRI îl urez să poată da eît 
mai multe titluri de maestru 
și categorii superioare.

mondială.

ANTRENO- 
să iasă din 
înainte de

COMISIEI DE DISCIPLI
NA îi urez ca 1970 să-i 
aducă numai plictiseală și lip
să de activitate ; să hiber
neze în locul colegiului an
trenorilor !

LOTURILOR REPREZEN
TATIVE le urez să obțină cît 
mai multe medalii, pe care 
să le adauge la prețioasa co
lecție de trofee, obținute ca 
rod al unei pregătirii minu
țioase. Urez sabrerilor și spa
dasinilor să-i ajungă din ur
mă pe floretiștî, iar floretis- 
telor și floretiștilor să se în
treacă* pe' ei' înșiși.

COMISIEI DE MATERIA
LE îi urez grabnică reorga
nizare în vederea realizării li
nei ’ âbunderițe de materiale,' 
care să permită tuturor co
piilor să poată practica spor
tul armelor albe, precum și 
organizarea tuturor competi
țiilor interne la un nivel co ■ 
respunzător.

COLEGIULUI 
RILOR îi urez 
hibernare, chiar 
topirea zăpezii, și, prin orga
nizarea de cercuri și ședințe 
de cplegiu, prin elaborarea. . 
de materiale metodice și do
cumentare și, mai ales, prin 
organizarea unei școli de an
trenori, să îngroașe rîndurile, 
mult prea subțiate, ale teh
nicienilor și să aducă în rit
mul zilei mersul cunoștințe-' 
lor lor profesionale.

numai pe o singură... linie : 
funcționez ca președinte al Co
misiei județene de atletism. Fiind 
președintele acestei comisii ju
dețene de atletism sînt, firește, 
și membru al Comitetului federal 
al F.R.A. Apoi, membru al Con
siliului județean pentru Educație 
Fizică și Sport — Sibiu. Apoi, 
responsabil cu atletismul în Co
misia județeană sport-turism 
a sindicatelor. Apoi, antrenor al 
secției de atletism „Bumbacul", 
președintele acestei asociații • 
Ce vreau să spun ? Vreau 
spun că, oricît ai vrea, oricît 
pasionat ai fi — practic —• 
poți face față atitor sarcini.

REP. : De acord cu dv.
A. D. : Or, tocmai lucrurile 

acestea nu se vor văzute. In con
secință, din timp în timp (dar 
cu regularitate) mai primim cite 
o sarcină t De ce ? Ca și în 
sport, lipsesc „rezervele". Sau — 
mă rog — Ie avem, dar nu le 
promovăm. Nu este numai ca
zul meu — acum în prag de pen
sionare. Apropo de vechime, de 
activitate sportivă ; sînt activist 
sportiv (voluntar, se înțelege) 
încă de pe timpul O.S.P.-ului. 
Vă spun dv. — considerînd că 
nu veți publica acestea : în toți 
acești ani nu am avut, o com
pensație, un cît de mic stimu
lent. Moral, se înțelege.

REP. : (schlmbînd, jenat, dis
cuția). întrezăriți o soluție, o 
rezolvare a impasului în care se 
găsește sportul feminin din ora
șul dv. ?

A. D. : Cu mentalitatea, cu apa
tia de acum, NU. O relansare a 
sportului feminin va putea fi 
posibilă numai dacă vom ține 
seama — în primul rînd — de 
deceniul în care am intrat („de
ceniul gimnasticii moderne*, al 
alîtor activități — Intr-adevăr — 
specific feminine), de zestrea 
materială a asociațiilor noastre, 
oricum, destul de modestă.

★

Am consemnat aceste două 
convorbiri cu președinții 
unor asociații sportive, pen

tru a scoate în evidență situa
ția precară în care se află spor
tul feminin din orașul Cisnădle. 
Este incredibil ca în asemenea 
mari întreprinderi — In care lu
crează mii de tinere — să nu 
existe o formație feminină spor
tivă. Acest regretabil pas înapoi 
surprinde, invită Ia meditație or
ganele cărora LEGEA SPORTU
LUI le-a încredințat conducerea 
și organizarea activității sportive 
din întreprinderile amintite. In
vită la măsuri concrete, opera
tive, lesne de pus In practică — 
spre folosul nostru, al tuturor.

REP. : Trist.
I. C. : Trist, dar adevărat. 

TRIST, deoarece uzina numără 
clteva mii de saJariați dintre care 
majoritatea sînt fete. ADEVĂRAT, 
fiindcă ne găsim in 1970, deci nu 
In perioada cînd — cu oarecare 
abilitate șl „bunăvâînță** — ci
frele urmau a fi umflate.

REP. : Apreciem sinceritatea, 
felul dv. deschis de a vorbi. Bă
nuim, însă, că sînt și alte ex-;. 
plicațll în legătură cu slaba ac
tivitate sportivă feminină.

I. C. : Fără îndoială. Prima 
dintre acestea ar fi — sau mal 
bine zis s-ar referi la — munca 
consiliului asociației noastre. 
Membri mulfl, fără dragoste pen
tru sport, majoritatea dintre el 
absenți („motivați", firește) chiar 
de la rarele ședințe ale consi
liului. Păstrînd oarecum ordinea 
explicațiilor, sîntem neajutorați 
Și de către instructorii noștri 
sportivi. Aici, competentă exis
tă, inițiativa însă lasă de dorit. 
Nu știu de ce, dar nu mai sînt 
Instructorii „romantici" de altă
dată. Adică, acei „oameni minu
nați și... echipele lor uimitoare", 
acei activiști voluntari sportivi, 
înflăcărați și dispuși să ridice o 
formație, să respire alături de 
ea. Poate este și vina noastră...

Așadar, la
sportivă Textila fetele 
angrenate în sport.

I. C. : In schimb, sînt angre
nați... băieții. Paradoxal, dar eu 
tot specificul nostru feminin, 
avem echipe masculine de fot
bal (seniori și juniori), de hand
bal, tenis de masă. In fond, 
cițiva „tăciuni" care încă mai 
ard sub spuza nu prea fierbinte 
a sportului nostru de masă, l.e 
lntrc(ine arderea, oxigenul ce îl 
Insuflă cîțiva instructori volun
tari, rămași ca și tăciunii In va
tra asociației sportive. Rămași, 
Insă, ca pentru un descîntec îm
potriva inactivității sportive.

REP. : ...Ca pentru un deochi 
la o eventuală vizită a unor re
porteri sportivi 1

★
Spuneam la început 

la Cisnădle, într-o 
Intimă cu președinții 
sportive. Deci, nu numai cu tov. 
Curelea. înainte, însă, de a reda 
următoarea discuție o precizare : 
Combinatul textil Cisnădle are 
mai multe mari întreprinderi, 
respectiv mal multe asociații 
sportive ce înglobează aproape 
10 000 de salariați. Majoritatea 
lor, fete. Dintre aceste Impor
tante unități sportive face parte 
și A. S. Bumbacul, al cărei pre
ședinte — Alexandru Dumitru — 
a avut, de asemenea, amabillta-

ANTRENORILOR le urea 
ca în 1970 să dea dovadă 
de mai multă preocupare în 
ridicarea cunoștințelor profe
sionale, pentru o instruire de 
calitate.

COMISIEI DE JUNIORI îl 
urez ca în 1970 să facă totuși 
ceva pentru juniori.

competiției !
clasîndu-se

In campîo-
de calificare, și 

' ‘3
Mircea Dinu, cel mai 

mic jucător al acestei echipe, 
la numai 13 ani devine o 
autentică speranță, prin sur
prinzătoarele viotorii în fața 
unor jucători „consacrați" ca 
Domnaru, Mureșan și Bîldea. 
La fete, formația Tehnolemn 
Timișoara ă făcut pur și 
simplu figurație în concurs, 
prezentîndu-se cu trei începă
toare și nereușind să cîștige 
nici o partidă (meciaveraj 
0—35) I 1 C.S.O. Pitești, la un 
an de la retrogradare, se reîn
toarce în divizie cu forțe noi, 
avînd în actualul campionat 
o comportare meritorie.

Adăugind o mențiune pen
tru organizarea foarte bună 
și pentru exigența oficialilor 
în privința echipamentului 
concurenților, așteptăm cu 
justificat interes returul. El 
se va desfășura la Bacău, 
abia la toamnă, între 7 și 9 
septembrie.

CLASAMENTE : băieți:
1. Politehnica București ÎS p,
2. C.S.M. lași 17 p, 3—4. 
Rapid Buzău și Comerțul Tg. 
Mureș 15 p, 5. Constructorul 
Hunedoara 13 p, 6. Voința 
București 13 p; fete : 1. Spar
tac București 14 p, 2. C.S.M. 
lași 13 p, 3. Șc. Sp. Buzău 
11 p, 4. C.S.O. Pitești 11 p, 
5. C.S.M. 1 Cluj 11 p, 6. Vo
ința București 9 p.

apoi pe locul 
nat.

Horia ALEXANDRESCU

RF.P. : asociația 
nu sînt

că sîntem 
convorbire 
asociațiilor

și miilor de sim- 
din întreaga ța-

din Arad 
patizanți 
ră...“

N-aș fi _ 
acest fragment de scrisoa
re, dacă nu întîlneam în 
rîndurile ei una din cele 
mai semnificative 
(și rare ori) măr- Jf î V ’ 
turisiri de dra f| lyl j
goste autentică : If JJ
e vorba de „mo
mentele tragice" 
care, departe de a înde
părta, i-au determinat pe 
suporterii exprimați prin 
Vasile Grădinaru la o „ata
șare cu și mai mult drag". 
Avem de-aface aici nu cu 
o declarație de dragoste ci 
cu o dovadă de iubire.

Mentalitatea suporteru
lui ușuratec și de conjunc
tură e știută : aplaudăm 
voios echipa atunci și cîtă

reprodus, poate,

vreme-i merge bine, dar 
daci idolul cunoaște un 
moment de cădere și ad
versarii conduc cu 3—1 a- 
tunci, atașamentul fierbin
te de la 5 și un sfert se 
preschimbă la 5 și douăzeci 

în „huo 1“ și flu- 
TTTT 'er®turi; în seco 
1 I I I iul nostru pasiu- 
| I £ £ nile evoluează cu

* o viteză 
sporită în 
cu acelea 

veacurilor dinainte... 
schimb, suporterul 
fund nu-și

mult 
com- 

aie 
In 

pro 
„lașeazâ* 

obiectul admirației la cea- 
surile de cumpănă ci, dim
potrivă, printr-un meca
nism psihologic pe care un 
analist al dragostei ca 
Stendhal l-ar fi descifrat 
cu voluptăți — se vrea și 
se simte mai legat încă de 
„ea“. „Ea“ fiind echipa, a-

parație

etc. 
să. 
ele 
nu

Vasil® TOFAN

ceastă femeie generală ca
re stîrnește mari’și devas
tatoare amoruri, punîndu-și 
la necontenite încercări ad
miratorii. „Ea“ care-și 
află tăria prin tocmai cli
pele cînd pare la un pas 
de naufragiu și cînd, îndră- 
gostiții se văd, masculin, 
să-i sară în ajutor. Nu 
spunea Marx, mi se pare, 
că ceea ce-1 atrage 
mult la o femeie este 
biciunea ?

Slăbiciunile, — oh, 
morabilele slăbiciuni 
Rapidului din finala 
Arieșul pentru Cupă și din 
atîtea campionate ratate — 
i-au legat pe giuleșteni mai 
puternic de echipa lui Dan, 
Macri, Răducanu, Dumi- 
triu II sau Lupescu, decît 
victoriile asupra lui Dina
mo sau titlul de campioa
nă acum doi ani. De ce ? 
Pentru că durerea e un 
sentiment mai adînc decît 
bucuria. Durerea 
cimentează astăzi 
printr-un legămînt 
nă și ilegalitate — 
dintre U.T.A. și 
săi.

mai 
slă-

me- 
ale 
cu

aceasta
— ca 
de tai- 
iubirea 
amanții

Comerțul cu articole 
sportive lațâ în față 

cu cerințele 
cumpărătorilor

COMISIEI DE COMPETIȚII 
îi doresc realizarea celor mai 
potrivite regulamente compe
tițiilor anului 1970 și organi
zarea cu mai multă competen
ță și obiectivitate a concur
surilor ce-i revin în sarcină.

SPORTIVILOR le urez spor 
la muncă, pasiune și devota
ment pentru disciplina îndră
gită ; să urce și mai .sus p» 
treptele măiestriei sportive.

înO vizită făcută de noi 
urmă cu cîteva zile la ma
gazinul „Olimpic", situat pe 
strada Lipscani, deci în cel 
mai afluent vad comercial al 
orașului, ne-a convins o dată 
mai mult că el este căutat 
de un mare număr de cum
părători de toate vîrstele. 
Specializat în vînzarea arti
colelor sportive, magazinul 
este vizitat zilnic de mulți 
cumpărători, media lor ridi- 
cîndu-se la 3000 iar în unele 
zile atingînd și 5000. Bine a- 
provizionat cu articolele so
licitate, prezentate în rafturi 
într-o bogată paletă coloris- 
tică, magazinul atrage cum
părătorii și prin modul plin 
de solicitudine al vînzători- 
lor Alexandrina Enica, Teo
dora Nicolae, Aurelia Dincă 
și Dumitru Constantin. Ei 
știu să prezinte clienților 

tot ceea ce i-ar interesa.
Am aflat de la responsa

bila magazinului Suzana Ior
dan, că spre deosebire de 
anii trecuți magazinul este 
bine aprovizionat, varietatea 
produselor și coloritul lor 
plăcut fiind pe măsura cerin
țelor manifestate de cumpă
rători. Desigur, dintre produ
sele cele mai solicitate, pe 
primul plan se situează cele 
specifice sporturilor de iarnă: 
schiuri fabricate la C.I.L. Re
ghin — de toate tipurile și 
de bună calitate — săniuțe, 
patine, ghete cu patine, pu
lovere pentru schi și patinaj. 
Alături de acestea se află ar
ticole adecvate sporturilor de 
iarnă în sală i mingi pentru 
volei, baschet, handbal. Se 
găsesc, de asemenea, haltere 
de la 1 la 10 kg. Așadar, 
o aprovizionare bogată, pe 
măsura cerințelor.

Totuși, acest magazin nu 
face față numărului mare 
de solicitatori pentru articole 
sportive. Dacă avem în ve
dere faptul că în București 
vin și mulți turiști din pro
vincie pentru a-și procura 
articole de sport. este cu 
atît mai de neînțeles reține
rea de care dau dovadă or
ganele comerciale în ceea ce 
privește extinderea rețelei de 
magazine care să ofere popu
lației articole sportive.

COMISIEI MEDICALE îi 
urez stabilizare, în vederea 
obținerii unor date obiective,

RUBRICII PARADĂ-Rl- 
POSTĂ îi doresc să nu aibă 
nici un motiv de critică, ci 
numai de laude pentru care 
să nu găsească, în dicționare, 
suficiente cuvinte de prețuire.

Cornel GEORGESCU

REZULTATE STRINSE
4

IN TURNEUL DE SALA
(Urmare din pag. 1)

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — CONSTRUCTORUL 
TIMIȘOARA 15—15 (7—6).
După partida anterioară, cum 
spuneam, anostă prin lipsa ei 
de valoare, acest meci a plă
cut mai ales prin evoluția sco
rului, pasionantă pînă in ul
timele secunde ale minutului 
50. Bucureștencele au luat un 
start rapid (min. 8 — 4—0) dar 
formația timișoreană a reali
zat egalarea (min. 15 — 4—4) 
pe fondul unui joc bine diri
jat de Gerlinde Oprea. Pînă 
la sfîrșitul primei reprize a- 
vantajul, dar nu și inițiativa, 
a avut-o Universitatea. La 
reluare, jocul a cîștigat în di
namism (din păcate și în du
rități !), dar valoarea unui pi
vot ca Franz Sauer și a con
ducătorului Gerlinde Oprea și-a 
spus cuvîntul, determinînd ca 
timișoreneele să se distanțeze 
milimetric (min. 41 : 13—11).
A intervenit însă un moment 
psihologic : Constructorul cu o 
jucătoare eliminată a mai în
scris 2 goluri și astfel în min. 
43 conducea cu 15—11. Se a- 
nunța, deci, o mare surpriză. 
Universitatea a înscris, totuși, 
gol după. gol, a ratat în ul
timul minut un „7 m“ prin 
Furcoi și, cînd nimeni nu mai 
credea — cu 5 secunde îna
inte de final — a realizat go
lul unei egalități nesperate. 
Au înscris Franz — Sauer (6), 
Gavrilov (4), Oprea (3), Pa
vel și Kasperi pentru Con
structorul, Furcoi (6), Arghir 
(5), Dobîrceanu (2), Leonte, 
Horvat pentru Universitatea. 
Au arbitrat Gh. Crîsnic și Al. 
Mileti — Petroșani.

i
trache
helmer 
mișel,
Sibiu. Au condus H. Pașek și 
N. Andrea — Craiova.

pentru Rapid și Birt- 
(3), Brezaie (4), Co- 

Dragoș pentru C.S.M.

CONFECȚIA — RULMEN
TUL 18—14 (12—5). Joc fru
mos, deschis, ambele echipe 
angrenîndu-se de la început în
tr-o luptă îndîrjită pentru vic
torie. Evident, superioare pe 
plan tehnic și tactic, handba
listele de la Confecția au rea
lizat victoria fără prea multe 
dificultăți. Un merit în reali
zarea acestui spectacol frumos 
a revenit și echipei brașovene 
care, deși condusă majoritatea 
timpului Ia o diferență apre
ciabilă, nu a abandonat nici 
un moment disputa. Au 
scris : Constandache (4), 
(4), Nedelcu (4), Matache (3), 
Papa (2) și Anghel pentru 
Confecția și Drasser (5), Na
co (5), Oancea (2). Boje și 
Răgușitu pentru Rulmentul. 
Au arbitrat G. Mateescu și Al. 
Popescu — Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej.

în-
Ilie

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — VOINȚA ODORHEI 
16—11 (11—5). Timișoreneele 
s-au detașat net în prima re
priză. Adversarele lor, 
active — în schimb — în 
tea a doua a întîlnirii, au 
șit doar să 
diferența de

Au marcat 
tzenrath (4), 
go, Onofraș 
pectiv Micloș (4), Magyar! (4) 
și Teglas (3).

Au condus T. Curelă și P. 
Țîrcu — București

mai reducă 
scor.
: Sekely (5), 
Neghină (4), 

și Hrivniak,

mai 
par- 
reu- 
din

Me- 
Ri- 

res-

OCTAVIAN GUȚU 
corespondent

RAPID—C.S.M. SIBIU 16—9 
(7—7). în „derbyul" retrogra
dării, feroviarele au smuls vic
toria, datorită, în special, su
periorității din repriza secun
dă, cînd handbalistele de la 
Sibiu, trădate de o precară pre
gătire fizică n-au mai opus 
rezistența din prima parte a 
jocului. Principalele realizatoa
re Topîrlan (4), Ștefan (4), 

Gheorghe ,(3)( fer

★
întrecerile turneului de sală 

vor continua astăzi după ur
mătorul program : ora 15 — 
Constructorul Timișoara — Ra
pid ; ora 16.10 : C.S.M. Sibiu 
— Universitatea Timișoara: ora 
17.20 : Voința Odorhei — Con
fecția București ; ora 18.30 : 
I.E.F.S. — Universitatea Bucu
rești ; ora 19.40 ; Rulmentul 
Brașov. = Pro^jiL.SJAfflKe«îi.
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0 ETAPĂ
NECESARA

DE PREGĂTIRE
M upă cum este fi
EJ cuțiile privind 

parea țării noastre 
campionatul mondial 
Mexic au început să ia am
ploare incă de pe acum. Se 
numără zilele care au mai 
rămas, se fac prezumții asu
pra pregătirilor echipei na
ționale etc. întotdeauna, și 
oriunde, presa, televiziunea, 
radioul, prezintă diferite opi
nii in dorința de a elucida 
problemele deosebit de com
plexe ale participării 
rea competiție.

In această ordine de 
vrea să-mi exprim și 
rerea despre turneul 
rilor in America de Sud, de 
fapt o perioadă necesară de 
pregătire. Mai înainte, însă, 
cîteva puncte de plecare:

— Componenții echipei na
ționale au ' 
1968—1969 
■plexă din 
vedere, în 
de vedere 
trenamentelor de la club s-au 
adăugat cele din lot.

— tn tot acest timp, con
lucrarea dintre antrenorii 
echipei naționale și antrenorii 
de club s-a desfășurat în mod 
eficient.

— Data de 15 ianuarie 1969 
constituie începutul clădirii 
echipei noastre naționale.

— Majoritatea echipelor ca
lificate — dacă nu toate — 
au perfectate turnee de acest 
gen.

— Fotbalul, ca fenomen so
cial, nu se reduce numai la 
pregătirea pentru a juca, ci 
in contextul actual intervin o

firesc, dis- 
l pârtiei- 

la 
din

la ma-

idei, a? 
eu pă- 
tricolo-

efectuat in anii 
o pregătire com- 
toate punctele de 
special din punct 
fizic, deoarece an-

OPINII

CARNET DE VACANȚA

acest instantaneu de la primul antrenament al dinamoviștilor, în carea surprinsFotoreporterul nostru VAS1LE BAGEAC „ „...... . ..........................
antrenorul secund Șt. Stănculescu dirijează programul prin exemplul personal

LA DINAMO BUCUREȘTI

MOTOARELE MERG
In pun

In parcul sportiv Dinamo, 
din șoseaua Ștefan cel Mare 
din Capitală, iarna este insta
lată statornic. In incinta ova
lului de beton lotul fotbaliș
tilor dinamoviști' lucra, sub 
conducerea „secundului" Ștefan 
Stănculescu. De pe margine

aceste vremi- I antr€n°rul principal D. Nico- 
turneul ca o I Iae-Nicușor supraveghea an-rurneut ca o ■ trenamentul_
de pregătire. I Nu au raspun3 ța apeț ; i,u-

I cescu, Dumițrache, Dinu. De- 
yizi- I leanu, Nunweiller VI și Gher- 
atit | gheli care se pregătesc la lotul

I reprezentativ. Sînt preze nți, 
este I lnsă> ceilalți fotbaliști de la

1 prima echipă dinamovistă : 
Coman, l’ircălab, Frățilă, Hai-

serie de factori importanți ca: 
stabilitate materială, o vastă 
experiență internațională etc.

Plecînd de la 
se, eu consider 
etapă necesară 
deoarece :

— baza unei
ce este intr-adevăr, cu 
mai solidă cu cît timpul 
necesită consolidarea ei 
mai mare. Dar, 28 de zile în plus ~___ _ _ . „ „„
de antrenamente obișnuite nu I du,“‘st.ocnescur Șttfâm ’s’ălcea- 
pot influența in așa de mare I nu, Crăciunescu, rîrvu, pre- 
măsură pregătirea selecționa- | cum și cițiva tineri promovați 
biltlor. Cel mult, o solidifica-1 în prima garnitură : Moldo- 
re a ei. Aceasta, insă, se poa-1 van> Lăbuș, Sandu, frații Mo
te efectua pînă la data pie-1 canu- Ca o noutate, achizițio- 
cării in turneu. Numirea re- | M‘'ea lui Dobrescu care a aeti- 
centă a unui „preparator■ fi- 
zic la echipa națională o con- I avjzu[ medicului și, ca atare, 
sider binevenita tn acest sens. I , . '(Extinderea acestei măsuri ari ei Jor[trelua ,antrenamealele 
fi de bun augur și pentru ce-1 pcstc Clleva ;!1L 
lelalte loturi); g: Șts

—echipele naționale se di
ferențiază (bineînțeles, nu to
tal) de metodologia pregătirii 
echipelor de club. In vederea- 
unor competiții de mare am
ploare, echțpele naționale tre
buie pregătite pentru înfrun
tarea de adversari cu diferite 
stiluri de joc, tocmai pentru a 
le pune în fața rezolvărilor 
imediate, adică așa cum se 
va întîmpla în Mexic;

— turneul situează echipa în 
fața solicitărilor repetate, cu 
adversari diferiți, la interva
le scurte, ceea ce nu face alt
ceva decit să ne introducă în 
sfera realităților contempora
ne. Oboseala jucătorilor, sur
menajul lor, precum și even-l 
luatele înfrîngeri — inerente | 
de altfel — nu pot afecta ju-1 
cătorii în măsura în care tur-1 
neul (cit de încărcat ar fi) I 
să pară o experiență;

— numărul de 18 jucători, I 
in afara problemelor mate-1 VAGONUL VREA SA REVINĂ IN 
riale, îl consider ca fiind co
respunzător scopului turneu
lui, deoarece va da posibilita
tea unei testări cît mai obiec
tive. Completarea lotului pînă 
la 22 de jucători ar transfor
ma pe unii dintre ei în re
zervele „rezervelor" ;

— calificarea echipei noas
tre la campionatul mondial 
din Mexic, ne-a> introdus in 
elita fotbalului mondial, ceea 
ce impune o apropiere de 
practica echipelor cu un fot
bal avansat. Aceasta nu 
seamnă nici pe departe o 
piere a experienței lor, 
care, insă, nici n-o putem 
nora. De aceea, pentru 
mai buni fotbaliști ai țării, 11 
șocuri in 28 de zile trebuie să 
constituie O importantă pe
rioadă de pregătire pentru o 
comportare cît mai bună.

învățămintele acestui tur
neu de lucru, cum s-au expri
mat recent antrenorii naționa
lei, le vor fi de un real folos 
pentru alcătuirea celui mai 
redutabil „unsprezece". _ încre
derea sinceră în 
tehnică a echipei, care a reu
șit marea performanță de a o 
califica în turneul final, ar 
fi ultimul meu atu pentru uti
litatea turneului.

prof. Ion VOICA
asistent la I.E.F.S.

pregătiri

în- 
co- 
pe 
ig- 
cei

Olim- 
Arad

U.T.A., Crișul Oradea, 
pia Oradea, C.F.R. 
Vulturii Lugoj.

La 4 martie, Vagonul va 
ca în Ungaria, la Szeged, 
formația locală de prima 
vizie, Szeol. Returul acestui 
meci va avea Ioc la Arad in 
ziua dc 11 martie.
ST. IACOB, coresp. principal

Și
la Victoria Roman (div. C).

ju-
cu 
di-

vai _______ ________ __
Antrenamentele au început sub 

conducerea lui V. Rizea, și se 
desfășoară zilnic, atlt in aer 
liber cit și în sală (de două 
ori pe săptămlnă). In sală 
practică mai mult 
complimentare, ca 
voleiul și handbalul.

Rizea, 
atît “ 

sală

EL MUNDIAI
DE FUTD0L -19Î0

Merită să completăm da
tele statistice privind tur
neele jinale și cele 16 fi
naliste ale Campionatului 
mondial — 1970.

• Alte comportări remar
cabile : U.R.S.S. a avut în e- 
dițiile anterioare două în
frîngeri — care însă nu i-au 
periclitat prezența în. rîndu- 
rile finalistelor (1958 cu Po
lonia, 1962 cu Țara Galilor), 
Italia a fost întrecută în pre
liminarii de trei ori (1958 cu 
Portugalia 0—3 și cu Irlanda 
de Nord 1—2, 1965 : cu Scoția' 
0—1) ca și Ungaria (1957 : 1—2

cu Norvegia la Oslo, 1969 I 
2—3 cu Danemarca la Copen
haga și 1—4 cu Cehoslovacia 
la Marsilia. Ne amintim de 
zicala : „buturuga mică...“).

Echipa Uruguayului, în ca
drul celor 14 meciuri preli
minare a pierdut o singură 
dată (în 1957 la Asuncion, cu 
0—5 în fața Paraguayului) cos- 
tînd-o însă scump...

© Dar la ordinea zilei slot 
cele 16 echipe ale „campaniei 
mexicane". Palmaresul lor în 
istoria C.M. într-o succintă 
prezentare statistică arată ast
fel :

De cîte ori
s-a calificat De cite ori a ocupat 
în faza finală locurile

cu, echipat 
comandă și 
elevii săi, 
sprinturi, exerciții de gimnas
tică etc. A urmat o alergare 
de cros.

In sfirșit, s-a 
crosul, iar cînd 
adunat pentru a 
mează în programul zilei, au 
sărit în sus de bucurie. Pe 
terenul de handbal, 30 de mi
nute, la porțile mici, o miuță 
între „bătrîni” și „tineri".

Antrenamentul s-a încheiat. 
Băieții cu treningurile abu- 
rinde s-au dus la dușuri, iar 
antrenorii s-au îndreptat, gin- 
ditori, spre vestiare. Am aflat 
programul echipei : pînă la 18 
ianuarie pregătire în București, 
din 19 ianuarie pînă la 10 fe
bruarie la Călimănești.

Ne-am despărțit de, dina- 
moviști cu convingerea că se 
muncește serios și bine. Din 
cele cîteva cuvinte schimbate 
cu conducătorii, antrenorii și 
jucătorii am desprins o sin
gură dorință : titlul de cam
pioană !

ca și fotbaliștii, 
execută o dată cu 
alergări, sărituri,

FLACĂRA MORENI 
PARTENERĂ DE 
TRENAMENT A 
ZIONARELOR A 

BUCUREȘTI

AN- 
DIVI-
DIN

se 
sporturi 

baschetul, 
Ceahlăul 

se va pregăti tot timpul ia Pia
tra Neamț. Va pleca din loca
litate doar pentru a susține 
meciuri amicale. Se preconizea
ză ea luna viitoare formația să 
susțină Jocuri de verificare cu 
Victoria Roman, Foresta Fălti
ceni, Știința Bacău, Chimia Su
ceava, Politehnica Iași și Dinamo 
Bacău.

1. Brazilia
2. Uruguay
3. Italia.
4. R.F. a Germaniei
5. Anglia
6. Cehoslovacia
7. Suedia
8. U.R.S.S.
9. România

10. Belgia
11. Mexic
12. Israel
13. Bulgaria
14. Peru
15. Maroc
16. El Salvador

încheiat și 
băieții s-au 
alia ce ur-

in 1966 nu numai ambianța 
de acasă și arbitrajele ultra- 
discutate i-au asigurat succe
sul final. în materie de aspi
rații ți R. F. a Germaniei are 
calculele făcute. Dacă ar reu
și acum cucerirea trofeului 
pentru a doua oară, în 1974 
cînd — după cum se știe — 
turneul final va avea loc în 
această țară, va putea să în-

• în cele 9 turnee finale 
de pînă acum s-au calificat 
în total 42 de echipe (peste 50 
la sută din formațiile înscrise) 
dintre care o singură dată ur
mătoarele 15 : Egipt (în 1934), 
Norvegia, Polonia, Cuba și In
donezia (în 1938), Turcia și 
Coreea de Sud (în 1954), Ir
landa de Nord și Țara Ga
lilor (în 1958), Columbia (în 
1962), Portugalia și R.P.D. 
Coreeană (în 1966) și El Sal

LA C.S.M. REȘIȚA — 
TOTII JUCĂTORII SINT 

APTI
PENTRU PREGĂTIRI

De o 
nor al 
reni, P. 
gătirile 
campionatului. Prima etapă 
pină Ia 25 ianuarie — are în 
program exerciții pentru re
adaptarea organismului ia e- 
fort iar etapa următoare (25 I- 
10 II) cuprinde un program 
de antrenament mai intens 
pentru pregătirea fizică gene
rală și cea specifică, care se 
va desfășura la o stațiune din 
Valea Prahovei. Cea de a IlI-a 
etapă a pregătirilor — de la 
10 februarie — urmărește, cu 
precădere, probleme tehnice și 
tactice (noul antrenor vrea să 
schimbe sistemul dc joc, așe
zarea echipei pe teren etc.). 
In această perioadă, Flacăra 
va susține numeroase jocuri 
de verificare, mai mtii cu for
mații din campionatele județe
lor Dîmbovița și Prahova, apoi 
cu divizionarele A din București, 
Dinamo, Steaua și Rapid. Alte 
echipe d<? diVîzra "A, cu care 
va juca, probabil, echipa din 
Moreni sînt : F. C. Argeș și 
Petrolul.

ul numără 21 de jucă- 
dintre care unul singur 
— Tutilă (de la T.U.G. 

București, din divizia C).
Urî ultim amănunt : tn ziua 

de 16 ianuarie întregul lot a 
fost programat pentru o a do
ua vizită medicală, dc data a- 
ceasta Ia Centrul de medici
nă sportivă de la Complexul 

23 August" din București.

săptămină, noul 
formației Flacăra Mo- 
Stănilă, a început pre- 
in vederea reluării

autre-

După un riguros control me
dical, cei 20 de fotbaliști (din
tre care 2 juniori) au 
aviz favorabil pentru 
rea 
zile 
pe stadionul din Reșița lotul 
va pleca la Băile Herculane 
pentru fundamentarea pregăti
rii fizice generale. Echipa va 
susține meciuri de pregătire 
cu diferite formații care se vor 
afla în stațiune și cu altele 
din orașele apropiate, ca de 
exemplu, Minerul Anina, Me
talul Tr. Severin, Minerul Boc
șa, Crișul Oradea și, proba
bil, U. M. Timișoara și U. T. 
Arad.

pregătirilor. După 
de antrenamente

primit 
îneepe- 

citeva 
ușoare,

■ ' Paul IOVAN
i’.icj Dinei

nculăS-

ILINCA, coresp.

ECHIPA PORTUL 
CONSTANTA SE VA 
ANTRENA LA PREDEAL

Angajați în disputa pentru 
șefia clasamentului, dornici de 
a reintra în prima divizie, 
componenții echipei arădene 
Vagonul au început de miercuri 
antrenamentele în vederea re
turului. La primul apel au răs
puns prezent următorii jucă
tori : Gherghel. Weichelt, Kor- 
paș, Pop, Miilroth, Mihăiles- 
cu, Lenart, Schweillinger, Mi
hai, Macavei II, Stănonie, Mer- 
teș, Macavei I, Dodeanu, Bar
bu — din vechiul lot, Den:- 
brovschi (care se află în curs 
de relegitimare), Dvorjak (re
abilitat după suspendarea de 
6 luni cu care a fost sancțio
nat), Donciu (fost jucător al 
U.T.A. și în ultimul timp la 
Unirea Sîntana) și Popescu 
(promovat de la echipa de ju-

NOUTĂȚI
® Jucătorul Iulică Popa, 

component al lotului repre
zentativ, a părăsit spitalul 

conducerea Fundeni, unde a fost inter
nat pentru analize, cu ur
mătorul diagnostic: insufi
ciență aortică compensată 
(diagnostic pus de altfel, 
după cum sîntem înștiințați 
printr-o scrisoare oficială, și 
de centrul de medicină spor
tivă).

• BOTH A TRECUT DE LA

buletinele laV-ați depus 
Pronosport ?

Dacă nu, vă 
ca înainte de a 
nosticurile dv., 
„Programul Loto-Pronosport‘ 
de marți 6 ianuarie a.c., care 
cuprinde amănunte asupra 
echipelor cuprinse în progra
mul concursului Pronosport 
de mîine 11 ianuarie 1970.

Pentru a veni în sprijinul 
participanților publicăm din 
vreme programul concursului 
Pronosport nr. 3 de dumini
că 18 ianuarie . I : Bari — 
Milan ; II : Brescia — Roma ; 
III: Fiorentina — Napoli;

LOTO •

PRIMA DIVIZIE
singură absență : Bo- 
își satisface stagiul

recomandăm 
vă fixa pro- 
să consultați PRONOSPORT

IV : Internazionale — Paler- 
V : Juventus — Verona ; 
Lanerossi — Cagliari ; 
Lazio — Bologna ; VIII :

IX :
X :

mo ;
VI :
VII :
Sampdoria — Torino ; 
Atalanta — Reggiana ; 
Catania — Livorno ; 
Monzp — Varese ; XII : 
cenza ■— Modena ; XIII : 
nana — Pisa.

XI :
nia-
Ter-

niori). O 
roș, care 
militar.

Deși bolnav încă, antrenorul 
Alex. Heran a ținut să fie 
prezent la prima lecție, care 
a avut o durată de 45 de mi
nute. De la el am aflat că lo
tul va mai fi completat cu ju
niorul Elekeș și că se duc tra
tative cu Koszka de la Farul.

In prima etapă a pregătirilor, 
accentul se va pune pe pre
gătirea fizică generală, pe for
ță și rezistență, antrenamentele 
desi'ășurîndu-se, alternativ, în 
sală și în aer liber. Etapa a 
doua (1—15 februarie) vizează 
pregătirea specifică. In aceas
tă perioadă sînt programate 11 
jocuri de verificare, avînd prin
tre altele ca partenere pe

In ziua de 5 ianuarie, jucă
torii de la Portul Constanța s-au 
reîntîlnit după vacanță. în cursul 
acestei săptămîni, * constănțenii 
vor fi supuși unui riguros con
trol medical. Apoi, săptămîna 
viitoare elevii lui Hașoti se vor 
pregăti în localitate. Pentru 
perioada următoare, 18 ianuarie 
— 1 februarie, echipa Portul își 
va muta cartierul general la 
Predeal.

După 
nici __ „_____ __ .. ____
dezlegare. In schimb, vor apare, 
după ...............
nume : 
Ideal 
nescu 
tanța.

C.

cartierul general

cum sîntem informați, 
un jucător nu a primit

toate probabilității.?, noi
Marinescu — fost la 

Cernavodă și Constant!- 
— de la Electrica Cons-

POPA coresp. principal

REMANIERI 
LA CEAHLĂUL 

P. NEAMȚ

formația divizionară B,

DE LA LOT
LOTUL A LA LOTUL OLIM
PIC CU CARE VA FACE DE
PLASAREA IN TURNEUL DIN 
ISRAEL Șl AUSTRALIA.

• In caz de timp favora
bil, lotul A va susține astăzi 
un joc de verificare în com
pania formației olimpice. Cu 
prilejul acestei partide, an
trenorul Angelo Niculescu va 
rula un număr mai mare de 
jucători.

La -------- -------------------------
Ceahlăul Piatra Neamț, reluarea 
pregătirilor pentru noul sezon a 
fost precedată de unele măsuri 
ale conducerii clubului vizlnd 
întărirea spiritului de disciplină. 
Au fost scoși din lot, ca neco
respunzători din punct de ve
dere tehnic, jucătorii c. Stăn
culescu. V. Diaconu, V. Enache 
și I. Mangalagiu, care, firește, 
vor primi dezlegare pentru alte 
echipe. Totodată, s-au luat și 
unele măsuri de sancționare îm
potriva unor fotbaliști certați cu 
disciplina, fiind scoși din ' " 
temporar, C. Meder și p. 
ceieanu.

Celor 15 jucători, care 
rămas din vechiul lot, li se 
adăuga sportivi veniți de 
alte echipe : C. Matache (de la 
Vagonul Arad), GI1. Blicu (Jiul 
Petroșani), N. Marin (Bere Ra
hova București) și C. Matei — 
din Iotul de juniori. Se duc 
tratative pentru legitimarea a 
Încă doi sportivi care au actl-

PREGĂTIRILE

NUMERELE EXTRASE ARBITRILOR
LA TRAGEREA LOTO DIN BUCUREȘTENI

9 IANUARIE 1970 :

EXTRAGEREA I : 39 78
85 50 47 89 54 1 77 7

Fond de premii: 552.103

EXTRAGEREA
22 89 23

a Il-a :

lot, 
Se-

au 
vor 

la

76
26

lei

55

Fond de premii : 276.414 lei

SÎMBATÂ ULTIMA
> Z1LA
'*• PRONOSPORT.

Colegiul de arbitri al muni
cipiului București a stabilit un 
program de pregătire a ca
valerilor fluierului. Astfel, de 
luni, 12 ianuarie, la Dispensa
rul central al sportivilor se va 
face vizita medicală (începînd 
cu lotul A), iar de duminică, 
18 ianuarie, vor începe antre
namentele pentru pregătirea 
fizică. Arbitrii din loturile A 
și B se vor pregăti în sala 
din str. dr. Staicovici (intre 
orele 7.30—9), iar cei din lotul 
C în sala Constructorul (fostă 
Recolta), între aceleași ore.

Prima plenară, din acest 
an, a fost fixată pentru vineri. 
16 ianuarie, ora 18, m sala 
Dinamo.

fundaș și Florea — extre
mă, ambii de la Victoria Ca
ransebeș. 1 
namentele 
jucător al 
ca junior 
plecat fără 
clubului. După cum ne spunea 
antrenorul reșițean, Panteli- 
mon Bratu, Mioc s-ar afla la 
Bacău.

C.S.M. Reșița, această veche 
și apreciată formație de di
vizia B, care eu ani în urmă 
se număra printre fruntașele 
fotbalului românesc — cîști- 
gătoare a „Cupei României" e- 
diția 1954, — este hotărîtă ca 
în returul competiției să aibă 
o comportare bună. Pentru în
deplinirea acestui obiectiv toți 
componenții vor depune efor
turi considerabile — ne-a de
clarat conducătorul tehnic de 
la

N-a început antre- 
Fl. Mioe, un vechi 
C.S.M.-ului, . crescut 
la Reșița, care a 

i să aibă dezlegarea

C.S.M.
i

GLORIA BIRLAD — 
LA FĂGĂRAȘ
Bîrlad. din divizia B 
va începe pregătirile 
orașul Făgăraș unde 
antrenamente pentru 

cît mai corectă a ele- 
tehnice. Concomitent

Gloria 
seria I, 
luni în 
va face 
însușirea 
mentetor
ea va susține numeroase jocuri 
de verificare cu Metrom, Trac
torul, Steagul roșu — toate din 
Brașov, C.S.M. Sibiu șl alte 
formații din apropierea orașu
lui Făgăraș.

Lotul pentru 
încă definitivat, 
jucători (Gabor, 
minte, Stoi 
ză să 
baliști 
(divizia 
detean).

retur nu este 
Au plecat cinci 
Codreanu, Do

si Secui) șl urmea-
promovațl 6—7 fot- 
categorii inferioare 

și campionatul ju-

fie 
din

C

S. ELIADE, coresp.

SPORTUL

TINERETUL

doclor în 
este intitu- 
tineretul".
lucru a la- 

mai fi pre-

Laboratorul de sociologie a 
sportului își reia activitatea. 
Prima comunicare din acest 
an va fi prezentată de Oc
tavian Neamțu, 
sociologie și ea 
lată „Sportul și

In ședința de 
boratorului vor
zentate: un studiu cu pri
vire la aplicarea diferențială 
a educației fizice și sportu
lui în școli cu profile dife
rite și chestionarul de an- 
chet" socială 'nternațională 
cu tema „Ce s-a întlmplat 
cu generația de sportivi frun
tași ai anului

Ședința are loc marți 13 
ianuarie, orele 
diul Școlii sportive nr. 2 din 
bd. Gh. Dimitrov 128.

7.9.56“.

18.30, la se-

Fază din meciul U.R.S.S. — Irlanda de nord (2—0). Nodea 
a înscris primul gol

va dor, Maroc și Israel (în 
1970).

• Nu de domeniul spec
taculozității fotbalului a- 
parține și faptul că dintre 
cele 16 participante ale 
turneului final precedent 
— disputat după cum se 
știe în 1966 în Anglia — 
au reușit să se califice de 
această dată numai 8, deci 
50 la sută ! Au revenit în 
plutonul fruntaș al fotba
lului mondial Peru (pre
zentă ultima dată in 1930), 
România (1938), Belgia 
(1954), Suedia (1958) și Ce
hoslovacia (1962).

9 în Mexic se așteaptă o 
luptă extrem de acerbă. Trei 
echipe vor trage cu „dinții" 
pentru cucerirea definitivă a 
„Cupei Jules Rimet" : Uru
guay, Brazilia și Italia. An
glia, în schimb, ține și ea să 
dovedească lumii că merită 
titlul pe care-1 deține și că

TRAGEREA
(Urmare din pag. 1)

R. F. a Germaniei, Bulga
ria, Peru, Brazilia, Uruguay,

Salvador, Israel, Maroc și 
Mexic.

Ceremonia va fi transmisă 
în direct, in cele 16 țări ca
lificate pentru turneul final. 
La festivitate vor lua parte : 
sir Stanley Rous, președintele 
F.I.F.A., Helmuth Kaeser, se
cretarul general al acestui fer, 
reprezentanți ai federațiilor na
ționale și aproape 800 de in
vitați. Oficialitățile sportive 
din Mexic vor fi reprezentate 
de Guillermo Canedo și Ra-

cerce și ea — mai ales acasă
— marea/ performanță.

® Mai sînt însă și „outsi- 
derii“ care — chiar dacă nu 
emit pretenții directe asupra 
trofeului — speră însă într-o 
comportare meritorie. Sînt 
destule exemple care dove
desc că „orice soldat își poar
tă in raniță bastonul de ma
reșal". La J.O. sau la C. M., 
în 1924 Egiptul, în 1936 Japo
nia, în 1954 Elveția și R. F. a 
Germaniei, în 1966 R.P.D. Co
reeană și în 1968 Japonia au 
făcut „zile fripte" echipelor 
declarate cu vîlvă drept favo
rite.

Și tocmai pentru că fiecare 
echipă participantă la turneul 
final din Mexic poate emite
— în fond — pretenții reale 
această grandioasă întrecere 
a fotbalului mondial capătă 
de pe acum un interes cu to
tul ieșit din comun.

Fr. MOISES

LA SORȚI
mon Alatore, președintele ți, 
respectiv, secretarul comite
tului de organizare a turneu
lui final. înaintea începerii ce
remoniei, Denis Follows (An
glia) va înmina trofeul „Jules 
Rimet" organizatorilor mexi
cani.

Aceasta este a 9-a ediție * 
campionatului mondial de fot
bal. Pînă în prezent prețiosul 
trofeu „Jules Rimet", care se 
acordă din 4 in 4 ani echipei 
învingătoare, a fost ciștigat 
de Uruguay (1930 și 1950), Ita
lia (1934 și 1938), R. F. a Ger
maniei (1954), Brazilia (1958 șl 
1962) și Anglia (I960).

LECȚII DE INIȚIERE IN SCHIu a

(Urmare din pag. 1)

Armata Brașov, Clubul spor
tiv orășenesc Sinaia și două 
selecționate sindicale, iau 
parte și șase sportivi italieni, 
programează două curse de 
slalom special, probele indi
viduale de fond 15 km se
niori, 10 km senioare, 5 km 
juniori și 3 km junioare și 
ștafetele 4x10 km seniori, 
4x5 km juniori, 3x5 km se
nioare și 3x3 km junioare. 
La Vatra Dornei s-au luat 
toate măsurile pentru ca dis
putele să se desfășoare în 
cele mai bune condiții, deși 
starea zăpezii nu este tocmai 
favorabilă, mai ales pentru 
întrecerile de sla> m.

CONCURSUL SCHIORI 
LOR PROFESIONIȘTI DI 
EUROPA

In stațiunea fran .‘-rX La CJusaz 
se va desfășura, in zilele de *0

și 21 ianuarie, primul concurs 
profesionist al anului. Inițiat da 
cunoscutul Guy Perillat, con
cursul va cuprinde o probă de 
slalom uriaș și una de slalom 
special „paralel”. Și-au anunțat 
participarea 40 de foști fruntași 
ai schiului amator care au trecut, 
în ultimii ani. la profesionism.

31 DE TARI LA MONDIA
LELE DE SCHI DE LA 
VAL GARDENA

In ultimul buletin de presă, co
misia de organizare a celei de a 
28-a ediții a campionatelor mon
diale de schi alpin, care se vor 
disputa în luna februarie In Ita
lia, la Val Gardena, informează 
că și-au anunțat participarea 
schiori din următoarele 31 de țâriî 
Andorra, Argentina, Australia, 
Austria, Belgia, Brazilia, R. F. a 
Germaniei, Bulgaria, Canada, Chi
le, Danemarca. Finlanda, Franța, 
Grecia, Anglia, Olanda. Italia, 
Japonia, Iugoslavia, Coreea de 
Sud, Liban. Lichtenstein, Norve
gia, Noua Zeelandă. Polonia, RO
MANIA, Spanlr, Elveția, Uniunea 
Sovietică, Suedia și S.U.A.
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LA TELEFON, 
CIUDAD DE MEXICO

„POVARA SUCCESULUI 
DE LA LJUBLJANA"

• Interviul nostru eu doamna 
MARINKA JERALA, secretarul tehnic 

al federației de hochei din Iugoslavia

Prezența unei femei la o reuniune a reprezentanților 
hocheiului (sport prin excelență bărbătesc și uneori 
— din păcate — chiar prea „bărbătesc") este, fără 

îndoială, insolită, stîrnește nedumerire, dacă nu chiar 
zimbete.

Dar, de vreme ce există formații feminine de fotbal — 
care reclamă un campionat mondial oficial — dacă o fată, 
Mariana Lucescu, s-a încumetat să antreneze o echipă de 
rugby, dacă — în sfîrșit — la tir, tenis de masă sau călă
rie, eterna frumusețe feminină nu mai este dispusă să 
accepte și atributul slăbiciunii, de ce pucul și crosa să 
tacă excepție !...

Așadar, stăm de vorbă cu 
MARINKA JERALA. în sa
loanele hotelului Athenee 
Palace, ea ne uimește prin 
erudiție în problemele ho
cheiului și — de ce să n-o 
spunem — prin pasiunea 
pentru un joc care n-are ni
mic comun cu pensionul.

O primă surpriză : această 
tînără doamnă, cînd o în
trebăm, indiscreți, despre 
vîrstă, ne spune, cu puțină 
malițiozitate în glas, că are 
un băiat de 23 de ani, stu
dent (care nu face sport de 
performanță).

O a doua surpriză : aceas
tă femeie frumoasă poartă 
de peste 15 ani, în mîinile 
ei delicate, destinele hoche
iului iugoslav, l-a preluat — 
practic — de la zero și as
tăzi vede echipa națională 
concurînd la supremația gru
pei B a campionatului mon
dial.

Deslușim, treptat, secretul 
unei pasiuni transformate în 
profesie : soțul doamnei Ma
rinka, Marijan, a fost jucă
tor de hochei. Cu vreo 25 
de ani în urmă o fată în
gheța lingă mantinele, iar sea
ra, acasă, oblojea rănile tâ
nărului său soț. Și așa, în
cet, încet, hocheiul i-a intrat 
în sînge.

...Vorbește perfect germa
na, foarte bine rusa, cunoaș
te nomenclatura engleză din 
regulamentul de hochei. Ur

LOTUL NAȚIONAL DE HOCHEI 
SE PREGĂTEȘTE LA OPAVA
Ce formații vor participa la „Cupa București"

De la 7 ianuarie, jucătorii 
lotului reprezentativ ae ho
chei se află în Cehoslovacia, 
la Opava, unde își desfășoa
ră programul de pregătire în 
vederea participării la grupa 
B a campionatului mondial 
de la București.

TURNEE 
INTERNATIONALE 

DE TENIS
• In turul III al probei mascu

line de simplu din campionatele 
Tasmaniei, tenismanul australian 
Dent l-a eliminat pe cehoslovacul 
Zednic cu 6—4, 10—8. ALTE RE
ZULTATE : Paul (Franța) — Mas
ters (Australia) 7—5, 5—7, 6—3 ; 
Alexander (Australia) — Gorman 
(S.U.A.) 6—3, 3—6, 6—3; Stone
(Australia) — Russel (Jamaica) 
6—0, 5—7, 6—2; Batrlck (Anglia) 
— Campbell (Australia) 5—7, 6—2, 
10—8; dublu masculin : Gorman, 
Ruifels — Olsson (Australia), Loi- 
zeau (Franța) 6—1, 6—4.

• Jucătoarea de tenis aus
traliana Leslie Bowrey-Turner, 
una din cele mai bune „ra
chete" ale ultimilor 10 ani, a 
anunțat că va abandona acti
vitatea competițională.

• Turneul internațional de te
nis rezervat juniorilor de la Ciu
dad de Mexico i-a revenit fran
cezului Jean Lovera, Învingător în 
finală cu 6—3, 6—0, 6—4 asupra 
compatriotului său J. Fr. Cau- 
Jolie.

N-am putea începe acest 
panoramic nr. 1/1970 cu altceva 
decît cu fotbalul, care, după 
cum se poate observa cu ușu
rință, reușește să stîrnească 
interes mondial chiar numai 
cu tragerea la sorți a grupe
lor turneului final. Vîlva fără 
precedent constituie însă unul 
din cele mai elocvente atesta
te de popularitate. Așa incit îi 
vom lăsa rubricii de speciali
tate plăcerea comentariului...

In centrul atenției compe- 
ționalc se situează două 
sporturi. PRIMUL ESTE SCHI
UL, MAI ALES CEL ALPIN, 
a cărui ascensiune intru răs- 
pîndire se cuvine menționată 
ca datorată în mare măsură 
„Cupei Mondiale”. Întrecerea 
programează și în intervalul 
de care ne ocupăm probe punc
tate : la Wengen, în Elveția, a 
40-a (!) ediție a trofeului Lau- 
berhorn, rezervat băieților (co- 
borîre și slalom) ; la Morzine, 
în Franța, de asemenea doar 
pentru băieți (slalom și co- 
borire, cu jumătate de punc
taj) ; în Austria, la Bad Gas
tein (slalom și coborîre fete) 
și în Elveția, la Villars-sur- 
Olon (coborîre fete cu jumăta
te de punctaj). Desigur, și in 
afara concursurilor contind 
pentru „Trofeul Evian", cum 
se cheamă de fapt această Cu
pă, mai figurează pe agendă 
întreceri : Klingenthal, Axams, 
Squaw Valley. Big-Bromley, 
Kimberley, Collingwood și 
Kitzbiihel (renumitul „Hahnen- 
kamm"). în sfîrșit, la Sion. în 
Elveția, se va disputa „Cupa

mărește programul grupei B, 
afișat pe un mare panou, 
și-l supune unei scheme sa
vante, pregătită de acasă, 
care stabilește în mod infai
libil dacă este sau nu drept 
cu toate echipele. Zîmbetul 
admirativ al Marinkăi Je- 
rala ne dovedește că Titinel 
Teodorescu, autorul proiec
tului, n-a pierdut de po
mană cîteva nopți.

Despre șansele echipei Iu
goslaviei la apropiatul cam
pionat mondial, Marinka Je-

împreună cu antrenorii No- 
vacek și Tiron au făcut de
plasarea următorii :

Dumitraș, Crișan, Stoicu- 
lescu, Iordan (portari), Varga
— loniță, Făgăraș — FI. 
Sgîncă, Scheau — P. Sgîncă 
(fundași), I. Szabo — Biro — 
G. Szabo, Pană — Florescu
— Bașa, Huțanu — Calamar
— Gheorghiu (înaintași), re
zerve : Fodorea, L. Iordan, 
Moiș și Tureanu. Medicul lo
tului — dr. V. Ignat.

în programul selecționatei 
figurează patru jocuri de an
trenament cu echipe locale. 
Federația română de specia
litate a propus, de asemenea, 
celei poloneze două întîlniri 
România — Polonia în a 
ceastă perioadă.

„CUPA BUCUREȘTI"

Noul patinoar artificial de 
la Galați va fi inaugurat ofi
cial la 26 ianuarie, cu prile
jul tradiționalei competiții in
ternaționale, dotată cu 
„Cupa orașului București".

Vor lua parte la acest 
turneu REPREZENTATIVA 
POLONIEI, SELECȚIONATA 
SECUNDĂ A R.F.G., O E- 
CHIPA CEHOSLOVACA 
DIN PRIMA DIVIZIE Șl 
FORMAȚIA ROMÂNIEI

Europei" pentru juniori, com
petiție în care, ca și la Mor
zine, sînt angajați reprezen
tanți ai noștri. Nu Ie prea în
trevedem șanse de performan
ță, dar participarea trebuie în 
orice caz susținută și conti
nuată cu insistență. Dacă n-am 
avea speranțe, unde am a- 
junge ?

Fratele „nordic” (și nu vi
treg...) este, de asemenea, pre

PANORAMIC

zent în actualitate, mai pu
țin cu probele de fond (doar 
concursul de la Le Brassus), 
mai mult cu săriturile de la 
trambulină, în care se face 
simțită tendința spre „seriale" 
după modelul „Turneului celor 
patru trambuline”, recent în
cheiat. Anume, din program 
cităm „Turneul slovpno-carin- 
tic” (Feldkirchen—Maribor— 
Villach) și „Marele Premiu 
Zakopane", ambele cu punctaj 
însumat. Se mai cuvine însă 
amintit concursul de la Lake 
Placid, care dovedește că, și 
peste Ocean, Icarii de iarnă 
și-au cîștigat un loc sub... 
soare.

rala vorbește cu destulă re
ținere.

— Simțim povara succesu
lui de la Ljubljana. Acel loc 
III, nesperat dar — cred cu 
— pe deplin meritat, obligă. 
Cota Iugoslaviei la bursa ho
cheiului a crescut considera
bil. Dar, acest sport — în 
plină dezvoltare la noi — 
n-a atins încă altitudinea de 
popularitate pe care o me
rită. Sîntem tributarii unei 
suprafețe mici de gheață ar
tificială și ne tragem, deo
camdată, seva din numai trei 
echipe : A. C. Jesenice, O- 
limpia Ljubljana și Medves- 
ciak Zagreb. Hocheiul n-a 
contaminat încă Belgradul. 
Dar momentul nu este prea 
departe. Oricum, Slovenia 
rămine patria acestui sport; 
aici hocheiul face concurență 
chiar și fotbalului.

In linii mari vom alinia 
la București aceeași echipă 
ca și Ia Ljubljana, cu frații 
Jan și Smolej, Fele, Mlakar, 
Hiti, Beravs, jucători buni, 
dar inegali, cam răsfățați.

Jocurile de pregătire nu 
ne-au fost favorabile (infrîn- 
geri la România și R. F. a 
Germaniei) ceea ce — după 
părerea mea — este bine. 
Un semnal de alarmă tras la 
timp poate evita un acci
dent.

Oricum, echipa Iugoslaviei 
este conștientă că participă 
la o competiție grea, de 
mare responsabilitate. Și mai 
știe ceva ; anume că în sport 
nimic nu este mai rău decît 
a încerca să tc hrănești cu 
amintiri.

Sărutând mina doamnei 
Marinka Jerala i-am urat 
succes în munca grea pe 
care și-a asumat-o, așteptând 
s-o revedem în februarie, la 
București.

Ea a fost desemnată să 
reprezinte Iugoslavia în di
rectoratul grupei B al Cam
pionatului mondial de hd- 
chei.

Valeriu CHIOSE

PROGRAMUL 
JUNIORILOR

După participarea la gru
pa B a campionatului euro
pean, juniorii își continuă 
pregătirea în cadrul clubu
rilor. Antrenorii ne sesizează 
faptul regretabil că Ia Bucu
rești patinoarul Floreasca 
NU ESTE MARCAT ȘI NU 
ARE ÎN DOTAREA SA 
PORȚI DE HOCHEI. Antre
namentele au, așadar, un ca
racter mai mult simbolic, 
constând în patinaj și aler
gare pe gheață. Pe agenda 
selecționatei figurează, prin
tre altele, DOUĂ ÎNTÎLNIRI 
INTERNAȚIONALE, CU 
BULGARIA LA SOFIA Ș! 
CU UNGARIA LA BUDA
PESTA.

DIVIZIA B

Campionatul diviziei se
cunde se va desfășura în 
două tururi. Primul a fost 
programat între 12 și 18 ia
nuarie la Gheorgheni, pe un 
patinoar natural. Cel de al 
doilea ar urma să fie găzduit 
în martie de gheața artifi
cială a patinoarului din Ga
lați.

AL DOILEA SPORT care 
intră puternic în centrul ac
tualității este rugbyul, prin 
„șocul” de pe stadionul Mur- 
rayfield. Scoția—Franța, în ca
drul „Turneului celor cinci na
țiuni". Incertitudinea planea
ză, in continuare, asupra șan
selor teoretice cu care iau star
tul jucătorii purtind pe piept 
ecusonul cu cocoșul galic. 
Convulsiile din ultimele două 

sezoane, criza evidentă și pro
fundă, încă neclarificată, au 
lăsat urme adinei, una dintre 
ele constituind-o chiar recen
tul test A—B, în care rezer
vele i-au întrecut pe titulari 1 
Evident, prea puține pronos
ticuri le sînt acum favorabile 
francezilor, atît în ce privește 
rezultatul cu Scoția, cît și în 
legătură cu clasamentul final 
al „Turneului celor cinci na
țiuni”. Și totuși, parcă ne ten
tează să credem în comporta
ment onorabil : capacitatea de 
mobilizare în momente deci
sive, promptitudinea cu care 
sesizează francezii orice lisură

OPTIMISMUL LUI DIDI

Fosta vedetă a fotbalului 
brazilian, Didi, care antre
nează in prezent echipa națio
nală peruviana, manifestă op
timism în ce privește rezul
tatele pe care le vor obține 
formațiile sud-americane în 
turneul final al campionatu
lui mondial din Mexic. Re
cent fostul coechipier al lui 
Pele a declarat: „Brazilia va 
fi din nou campioană a lumii 
în 1970. Ea va învinge în fi
nală Mexicul, în timp ce e- 
chipa antrenată de mine, Pe
ru, va termina pe locul al 
treilea".

Comentind această declara
ție, ziarul belgian „Le Soir“ 
scrie: „Se pare că prestigio
sul Didi nu se așteaptă la 
mare lucru din partea echi
pelor europene. A uitat el că, 
în 1066, două echipe ale ve
chiului continent (Anglia și 
R. F. a Germaniei) au termi
nat pe primele locuri ? Este 
adevărat însă că de data a- 
ceasta competiția se desfășoa
ră în Mexic și poate din acest 
motiv Didi a considerat ne
cesar să nu mai țină cont de 
echipele europene...".

„ECHIPA SANDERSON"
împreună cu soția, cei șase 

fii și trei fiice ale sale. Henry 
Sanderson din Arborfield (An
glia) a anunțat hotărîrea sa 
de a înființa o... echipă de 
fotbal! Ideea i-a fost sugerată 
în glumă de prietenii săi. dar 
el a luat-o în serios. Henry 
Sanderson a și adresat o 
„provocare" tuturor echipelor 
de fotbal din Anglia alcătuite 
din membrii unei singure fa
milii și a făcut cunoscut că 
intenționează să înființeze și 
o... ligă a echipelor de acest 
fel.

Pentru a se evita disputele 
dintre soț și șotie în ce pri
vește problemele tacticii, fiul 
cel mai mare, John, în vîrstă 
de 16 ani, a fost desemnat 
drept căpitanul „echipei San
derson".

CELE MAI IMPORTANTE 
EVENIMENTE...

Potrivit ziarului „Ultima 
Hora" care apare la Rio de 
Janeiro, cețe mai importante 
evenimente cunoscute de fot
balul brazilian în anul 1969 
sînt în ordine: 1. Numirea lui 
Joao Saldanha ca selecționer 
al reprezentativei naționale ; 
2. Golul 1 000 al lui Pele ; 3. 
Operația de retină suportată 
de Tostao.

EPILOG LA „CAZUL 
CASERTA", CEA MAI 
COSTISITOARE... RĂS
COALĂ FOTBALISTICA

Un tribunal din orașul ita
lian Caserta a pronunțat con
damnări fotalizînd 80 de ani 
închisoare împotriva unui nu

în apărarea adversă, repre
zintă argumente serioase.

în campionatul mondial al 
mărcilor de automobile, prima 
cursă, Raliul Monte Carlo, care 
debutează peste citeva zile, va 
menține iarăși treaz interesul 
din ce în ce mai numeroșilor 
adoratori ai Zeului pe patru 
roți. întrecere extrem de di
ficilă, test ultrasever atît pen
tru vehicule, cit și pentru e- 
chipaje, Rajiul Monte Carlo se 
va bucura, sîntem siguri, de 
o participare selectă și, deci, 
va permite înregistrarea unor 
performanțe care să alimenteze 
plăcut „gura sobei"...

Și sportul cu mingea la coș 
figurează, de data aceasta, pe 
agendă: la Varșovia, baschet- 
baliștii de la Steaua susțin 
partida tur cu K.K.S. Polonia, 
în cadrul „Cupei Cupelor". Mai 
amintim doar faptul că este 
ultima echipă Românească ră
masă în întrecerile continen
tale ale sezonului și că ar fi 
îmbucurătoare calificarea în tu
rul următor (al treilea). Dar ce 
mult depinde acest lucru de 
„Nosi"...

Le-am rezervat și amatori
lor de insolit un „desert" com- 
petițional: la Paris, meciul de 
karate Franța—Marea Britanie. 
Ne îndoim însă că din echipa 
britanică vor face parte spe
cialiștii din „Răzbunătorii", in 
frunte cu imbatabila Tara 
King !

G. RUSSU-ȘIRIANU

I. KUNA: 

„f-69“ Al 
CIHOSIOVACIII

Ziariștii de 
sport și antreno
rii de fotbal ce
hoslovaci l-au de
semnat prin re
ferendum pe La
dislav Kuna drept 
cel mai bun fot
balist al anului 
1969 din Ceho
slovacia. K u n a 
joacă mijlocaș la 
echipa Spartak 
Trnava. Referen
dumul, la care au 
participat 27 de 
ziariști și antre
nori, a fost or
ganizat de revis
ta „Stadion" din 
Praga.

măr de 69 de persoane im
plicate în tulburările ce au 
izbucnit în luna septembrie 
1969 în acest oraș și care 
s-au soldat cu pagube mate
riale de peste un miliard de 
lire. Unul din acuzați,_ pri
marul localității învecinate, 
Presenzano, Enzo Avella, a 
fost achitat din lipsă de do
vezi. Incidentele ain Caserta 
au izbucnit la 8 septembrie, 
cînd Federația italiană de fot
bal a anulat promovarea în 
divizia B a echipei locale, Ca
serta, după o anchetă în le
gătură cu învinuirile de „cum
părare" a jucătorilor unor 
echipe adverse. In semn de 
protest față de această hotă- 
rîre, sute de persoane au ri
dicat baricade pe străzi, au 
devastat stația de cale fera
tă și au incendiat mai multe 
clădiri publice. Un acuzat, 
Antonio Esposito, a fost con
damnat la 3 ani și 4 luni 
închisoare, trei la cite 2 ani, 
iar alții la termene între un 
an și 4 luni. „Cazul Caserta" 
a fost corfsiderat drept „cea 
mai coslisifoare răscoală fot
balistică din istoria Italiei".

DECLINUL ECHIPEI 
SANTOS

Echipa de fotbal Santos, 
care timp de un deceniu a 
fost considerată „o mașină de 
înscris goluri" și a furnizat 
majoritatea componenților re
prezentativei de fotbal a Bra
ziliei, a decăzut acum pînă la 
a deveni o formație de mîna 
a doua — afirmă specialiștii 
brazilieni în sportul cu balo
nul rotund. Santos a fost eli
minată din turneul național 
al cluburilor braziliene, din 
„Cupa de Argint" (Taca Pra- 
ta), iar in turneul Recopa, or
ganizat cu participarea echi
pelor campioane din diverse 
țări latino-americane, a su
ferit patru înfrîngeri consecu
tive. De două ori formația 
braziliană a fost învinsă de 
Racing din Argentina și cîte 
o dată de Penarol (Montevi
deo) și Estudiantes La Plata. 
Se consideră acum că foștii 
eroi ai naționalei braziliene se 
află „pe panta de coborîre", 
ziariștii sportivi apreciind că 
numai trei jucători de la 
Santos — atacanții Edu, Pele 
și fundașul Clodoaldo — vor 
mai fi selecționați în echipa 
reprezentativă pentru cam
pionatul mondial din Mexic.

„Anii de glorie ai Iui San
tos au luat sfîrșit cu mult 
înaintea eșecurilor din turneul 
Recopa" — scrie ziaristul Ri
cardo Serran în „O Globo". 
Jose Castello, în „Jornal dos 
Sportos", consideră că „San
tos a încetat să mai fie o for
mație de primă clasă, iar 
Pele, cu golul său nr. 1000, 
a atins un punct de Ia care 
poate, numai să coboare". Am
bii ziariști au afirmat că a- 
ceastă stare de lucruri se da
torează numărului excesiv de 
mare de meciuri susținute.
îmbătrînirii echipei, în spe
cial în apărare, unde nu 
există nici un jucător care să 
poată fi considerat tînăr, 
precum și proastei conduceri 
a clubului.

LOCUL I
IN „CUPA DUNĂRII"
Handbalistele de la Școala 

sportivă nr. 2 din București au 
realizat o remarcabilă per
formanță : evoluînd la Brati
slava, în cadrul unui turneu 
internațional — cu participa
rea a 6 echipe — s-ou clasat 
pe primul loc.

Vom reveni cu amănunte.

Marea surpriză de la Sydney 

DEBBIE MEYER ÎNVINSĂ
Cu prilejul unui concurs de notație disputat în Australia, la Sydney, s-a înregistrat o surpriză 
de proporții ; australianca Karen Moras (16 ani) a cîștigat proba de 800 m în 9:14,2, întreeînd-o 
net pe campioana olimpică Debbie Meyer (S.U.A.), cronometrată în 9:25,1. Timpul înre
gistrat de Moras reprezintă un nou record australian (recordul mondial: Meyer: 9:10,4)

• Ziarele mexicane au pu
blicat pe larg informații so
site pe calea telexului de la 
Rio de Janeiro. Tehnicienii 
brazilieni consideră că este in
dispensabil ca membrii echipei 
lor să posede o condiție fizică 
excepțională. Ei afirmă că ju
cătorii sînt mari tehnicieni, 
însă nu dispun de forța nece
sară de joc în același ritm 
de-a lungul celor 90 de _ mi
nute. Intr-o declarație făcută 
reprezentanților presei din țara 
lui Pele, Joao Havelange, pre
ședintele confederației sportive 
din Brazilia, a arătat că îna
intea C.M. echipa va trebui 
să susțină citeva meciuri dure 
în care jucătorii să fie serios 
solicitați. De aceea, el a re
comandat să se poarte trata
tive ca echipa Braziliei să 
joace partide amicale eu echi
pele Argentinei și Bulgariei. La 
rîndul său, selecționerul for
mației braziliene, Saldanha. a 
arătat că. într-adevăr, echipa 
trebuie să ajungă să aibă o 
serioasă pregătire fizică. Ca 
și în trecut, el a atacat pro
blema jocului dur ai europe
nilor, spunînd textual : „Mie 
îmi place judo-ul, însă nu pe 
terenurile de fotbal. Detest jo
cul dur, violența în fotbal. To
tuși, voi lua măsuri pentru ca 
jucătorii brazilieni să nu se 
intimideze în fața durităților 
și să le poată face față'ț Apoi, 
Saldanha a arătat că orie 
foarte preocupat de starea să
nătății Iui Tostao, care a fost 
operat la ochi în urma unul 
accident. El a arătat că, dacă 
acest fotbalist va putea reintra 
in aprilie, atunci se va liniști, 
deoarece pune mare bază pe 
jocul de „centru”.

Cu numai 24 de ore înaintea 
începerii operației de tragere 
la sorți pentru alcătuirea celor 
patru grupe, amatorii de fot
bal mexicani comentează pe 
larg Interviul acordat de ce-

MAZZOLA
lebrul antrenor Heicnio Her
rera. Domnul „H.H." a arătat 
că ÎN MEXIC SÎNT PATRU 
MARI ECHIPE CARE CAN
DIDEAZĂ LA „CUPA JULES 
RIMET" ; BRAZILIA, ITALIA, 
ANGLIA și U.R.S.S. Herrera a 
arătat, însă, că și echipa R.F. 
a Germaniei, cu jocul său solid 
și metodic, poate încurca mul
te socoteli.

In declarația sa el a mai 
afirmat că, dacă Brazilia va 
dispune de o excelentă pregă
tire fizică, ea are șanse mari 
de a intra definitiv în posesia 
trofeului. în ceea ce privește 
echipele Angliei și U.R.S.S., 
pe care le-a dat favorite, 
Herrera a subliniat că acestea 
s-au pregătit serios, fac în 
prezent o adevărată risipă de 
energie pentru a se prezenta 
în maximum de formă în Me
xic.

TELEX • TELEX • TELEX
o Competiția de schi alpin ,-,Revelstocke Derby”, din Canada, a 

început cu proba masculină de slalom special, în care victoria i-a re
venit americanului Paul Rachetto — 79,16. El a fost urmat de Pat 
Simpson (S.U.A.) — 79,29 și de francezul Jean-Louis Vidai — 79,71.

• La Duisburg, în cadrul „Cu
pei campionilor europeni" la te
nis de masă, formația feminină 
D.S.C. Kaiserberg (R.F. a Germa
niei) a întrecut echipa iugoslavă 
Mladost Zagreb cu 5—2. Cîteva re
zultate : Simon — Srbcc 2—0, Sei
del — Dujaniei 2—0, Seidel — 
Kesler 0—2. Simon — Kesler 2—0 
(primele sînt trecute jucătoarele 
vest-germane).

In concursul feminin de schi de la Grindelwald (Elveția), 
contind pentru „Cupa Mondială", schioarele franceze au do
minat autoritar proba de coborîre, ocupînd primele trei 
locuri : Isabelle Mir — 1:50,62 ; Annie Famose — 1:51,11 ; 
Florence Steurer — 1:51,25.

• Pugilistul filipinez Bernabd Vlllacampo, campion mondial la ca
tegoria muscă (versiunea W.B.A.), Își va pune titlul in joc in fața 
tailandezului Barklerk Chartvantchal, Ia Bangkok, Ia 1 aprilie.

• Celebrul atlet australian Ron Clarke a refuzat oferta unui nla- 
nager din S.U.A. de a trece Ia profesionism.

întrecerile de la Alma 
A ta ale celor mai buni 
patinatori de viteză so
vietici au prilejuit din 
nou rezultate excelente : 
500 m (f) Tatiana Sido
rova 43,3; 500 m (b) Mu
ratov 39,1; 1 000 m (f) 
Ludmila Titova 1:29,53
• Turneul de baschet pentru juniori ;,Cupa Latină" s-a Încheiat 

la Madrid cu victoria Italiei (neînvinsă) — 6 p, urmată de Spania — 
4 p, Franța — 2 p și Portugalia — 0 p. In meciul decisiv : Italia — 
Spania <4—64 (39—30).

• A Început turneul pentagonal de fotbal de la Ciudad d» Mexico. 
In prima partidă, Guadalajara (Mexic) a dispus de Spartak Trnava cu 
1—0 (0—0). Mai participă Botafogo (Brazilia), Partizan Belgrad (Iugo
slavia) și o selecționată mexicană.

RIVA

Echipa Italiei — a mai 
spus Herrera — dispune de 
multe vedete consacrate și, 
dacă va avea o serie bună, 
în care sâ nu fie prea mult 
solicitată, își va putea croi 
drumul către finală". Mult 
comentatul domn ,,11.11.” a 
subliniat, în încheiere, că 
F.I.F.A. are datoria de a 
seminariza pe arbitrii de
semnați să conducă parti
dele pentru a le da „linia” 
necesară evitării jocului 
dur și accidentelor.

Așa cum este normal, 
sir Stanley Rous, președintele 
F.I.F.A., este asaltat de zia
riștii mexicani și de corespon
denții diferitelor ziare de pes
te hotare acreditați aici. Șe
ful fotbalului mondial a pre
cizat că F.I.F.A. va lua mă
surile necesare împotriva e- 
chipelor care practică un joc 
dur. în afara regulamentului. 
Rous a spus : „Federațiile na
ționale au datoria de a trasa 
o linie sportivă jucătorilor și 
de a urmări ca aceștia să nu 
încalce litera , regulamentului. 
De asemenea, arbitrii nu tre
buie să treacă cu vederea pri
mele abateri de pe teren și 
să le sancționeze cu prompti
tudine".

Ziarele de limbă engleză, care 
apar la Ciudad de Mexico, sub
liniază că tehnicienii din An
glia se plîng de vremea rece 
și friguroasă care stînjenește 
în mare măsură pregătirile e.- 
chipei pentru campionatul 
mondial. Pe de altă parte, se 
arată că și gripa a făcut ra
vagii în rîndurile jucătorilor 
care nu pot depune efortul 
obișnuit în antrenamente. După 
jocurile de antrenament și cele 
cu caracter amical, echipa An
gliei, dirijată de inepuizabilul 
Alf Ramsey, va pleca la 4 
mai in Columbia, pentru a 
susține la Bogota un meci a- 
mical. După acest joc, cam
pionii mondiali vor evolua în 
Ecuador, la Quito (20 mai), 
iar apoi se vor îndrepta spre 
Mexic.

P. RAMIROS

COMPETIȚIA 
DE BASCHET 
DE LA IAMBOL

• La lambol (Bulgaria) a în
ceput o competiție de baschet re
zervată echipelor de juniori. Iată 
rezultatele din prima zi : MAS
CULIN : Polonia — R.D. Germană 
71—41; Bulgaria — R.S.S. Estonă 
74—73; FEMININ : Bulgaria A — 
Bulgaria B 51—29; Polonia — R.D. 
Germană 47—26.

• Rezultate înregistrate In tur
neul de hochei pe iarbă de la 
Bombay : india B — Olanda 1—0, 
Belgia — Argentina 1—0.

• La Copenhaga, echipa mascu
lină de handbal a Danemarcei a 
fost întrecută de cea a R. F. a 
Germaniei, cu 18—16 (9—4).
• Internaționalul Italian Arman

do Picchi a devenit antrenor al 
echipei de fotbal Livorno.

(timp superior recordului 
mondial).

i
e Ciclocrosul International des

fășurat la Erlach (Elveția) a fost 
cîștigat de elvețianul Hermann 
Gretener.

• In continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în Columbia, 
echipa Iugoslavă de fotbal Hajduk 
a Întrecut, la Bogota, formația 
locală Santa F6 cu 1—0 (0—0).
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