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ted. In tur ambele jocuri s-au terminat cu 
rul de 0—0. în primele jocuri se întîlnesc 
Barcelona — Internazionale Milano și F.C. 
Zeiss Jena — Ujpesti Dozsa.

PRIMELE COBORÎRI ATLEȚI
PE PISTA DE BOB ROMÂNI

DE LA SINAIA LA MADRID
SINAIA, 13 (prin telefon). — Marți dimi-

neață, boberii lotului național de tineret au 
efectuat primele coborîri de antrenament La sfîrșitul săptămî-
pe pista din localitate. Deocamdată au fost nii va avea loc la Ma-
date în folosință primele cinci viraje, dar drid un mare concurs
se speră ca, în curînd, să fie încheiate lu
crările de amenajare a întregului traseu. atletic internațional pe
Printre boberii prezenți. i-am remarcat pe teren acoperit. Printre
Panaitescu, Niculescu, Juncu și Bogdan. participanți se vor afla 

și 3 atleți români : Ca-
G. IRIMINOIU, coresp. rol Corbu, Șerban Cio

chină și Șerban loan.

în „Cupa europeană a tîrgurilor" la fotbal se 
dispută azi mai multe partide din cadrul opti
milor de finală, 
nește Rouen, iar Southampton pe Newcastle

AZI, BOGAT PROGRAM
INTERNAȚIONAL DE FOTBAL

*

Cari

în meciuri retur Arsenal întîl-
Uni-

★
Astă seară la Londra, are loc meciul amical 

dintre primele selecționate ale Angliei și Olandei.

ÎNVINGÎND PE KILMARNOCK CU 2-0 (1-0)

DINAMO BACĂU S-A CALIFICAI ÎN SFERTURILE

Pană, unul dintre cei mai percutanți atacanți dinamoviști, 
a reușit o nouă breșă...

Foto: AUREL NEAGU

DE FINALĂ ALE C.E.T

Întreaga suflai 
. a GalațiuluiÎntreaga suflare sportivă 
a Galațiului așteaptă 
cu înfrigurare ziua de 

sîmbătă care va rămîne în
scrisă cu litere mari în is
toria modernă a orașului. LA 
17 IANUARIE SE INAUGU
REAZĂ NOUL PATINOAR 
ARTIFICIAL DIN LOCALI
TATE, construcție prodigioa
să și cu urmări pe care încă 
nu le putem întrevedea pen
tru viitorul educației fizice 
în marea localitate de pe Du
năre.

Desigur, n-a fost ușor. O 
amenajare de asemenea pro
porții, cum este noul stadion 
de gheată din orașul nostru, 
a necesitat eforturi mari, în 
condițiile lipsei de experien
ță și a termenelor drastice 
pentru predarea la timp ș: 
în bune condițiuni a noului 
obiectiv. lată-ne acum răsu- 
flînd ușurați. La ora cînd 
aceste, rînduri văd lumina 
tiparului, au loc ultimele re
tușuri astfel ca ziua startu-

Start in campionatul
categoriei B la hochei

lui festiv să găsească noua 
bază într-o îmbrăcăminte 
sărbătorească.

Vreau să mă folosesc de 
prilejul care mi se oferă pen
tru a transmite prin aceste 
rînduri, oferite și găzduite 
de' ziarul „Sportul", mulțumi
rile cele mai călduroase a- 
dresate organelor locale de 
partid și de stat, al căror 
sprijin l-am simțit perma
nent. în zilele grele, deseori 
de răscruce, ale efectuării 
construcției. Comitetul jude
țean de partid (prim secretar 
— tov. Constantin Dăscăles- 
cu), Consiliul popular 
țean și orășenesc, mari 
prinderi din localitate 
sprijinit nu numai cu 
dar, mai ales, cu fapta. In 
aceeași ordine de idei am 
mandatul să transmit recu
noștința Galațiului sportiv a- 
dresată C.N.E.F.S. pentru fap
tul de a fj orașul nostru 
drept al doilea centru dn- 
țară dedicat hocheiului si oa- 
tinajulni.

Apariția noului patinoar 
artificial deschide largi per
spective dezvoltării sporturi
lor de iarnă la Galați. Sper 
că-mi va fi iertată afirma
ția, dar socotesc organizarea 
grupei C a campionatului 
mondial de hochei drept un 
obiectiv secundar, acela prin
cipal fiind după părerea

jude- 
între-
ne-au 
vorba

GHEORGHIENI, 13 (prin 
telefon). — Luni, pe patinoa 
rul natural din localitate, au 
început întrecerile campiona
tului național de hochei pe 
gheață (categoria B), la star
tul căruia s-au aliniat echi 
peîe Metalul Rădăuți, Dina
mo Brașov, Comerțul Tg. 
Mureș, Cooperatorul Tg. Se
cuiesc și Avîntul Gheorghieni.

lată rezultatele înregistra
te — etapa I : Avîntul 
Gheorghieni — Comerțul Tg. 
Mureș 12—1 (4—0, 2—0, 6—1); 
Metalul Rădăuți — Coopera
torul Tg. Secuiesc 9—1 (3—1, 
1—0. 5—0) : etapa a II-a : 
Avîntul Gheorghieni — Me
talul Rădăuți 5—2 (1—1, 3—0, 
1_1) ; Dinamo Brașov — Co
merțul Tg. Mureș 6—1 (1—0, 
1—0, 4—1). întrecerile con
tinuă.

S. POP — coresp.

BACĂU, 13 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Cea de a 
doua partidă dintre echipele 
Diriamo și Kilmarnock a fost, 
în bună măsură, asemănătoare, 
ca aspect general, cu prima 
confruntare, disputată în urmă 
cu aproape o lună în Scoția. 
Numai că, de astă dată, rolu
rile s-au inversat. A dominat 
insistent și și-a creat nenumă
rate ocazii favorabile de gol 
formația băcăuană, în timp ce 
oaspeții s-au văzut nevoiți să 
se rezume, cu rare excepții, la 
un joc de apărare.

Dinamoviștii s-au acomodat 
mai bine cu starea terenului 
de joc, care, cu toate efortu
rile lăudabile depuse pînă în 
cea din urmă clipă, n-a putut 
fi adus la condiții optime (ceea 
ce nici nu era posibil, de alt
fel, avînd în vedere anotimpul 
în care ne aflăm) rămînînd 
desfundat în unele porțiuni și 
alunecos. Ei și-au creat astfel 
un prim și important avantaj 
față de adversarii lor, pe care 
l-au consolidat apoi prin jocul 
valoros prestat, ce a „încăl
zit" și însuflețit în multe mo
mente tribunele. Cele două go
luri înscrise, cite unul în fie
care repriză, nu exprimă nici 
pe departe superioritatea ma
nifestată de ei In meciul de 
marți, care le dădea dreptul la 
o victorie mult mai netă. Nu
mai în prima parte a jocului 
ei puteau înscrie cel puțin 4—5 
puncte, socotind doar ocaziile 
deosebit de clare de gol pe 
care și le-au creat. Una din 
ele s-a produs chiar în min. 
9 cînd la șutul puternic al lui 
Comănescu, venit în atac, min
gea reluată de Pană spre 
colțul de sus al porții a fost 
deviată în ultimă instanță în 
corner de un apărător scoțian.

Șapte minute mai tîrziu, la 
un șut al lui Dembrovschi, 
portarul oaspeților scapă min
gea, pe care o preia Ene, dar 
înaintașul băcăuan nu poate 
înscrie fiindcă același Mc 
Laughlan (în formă foarte bu
nă) a revenit, și a plonjat la 
picioare. Chiar și Dembrovschi 
(care a jucat sub posibilități) 
s-a opus — involuntar 
— deschiderii scorului 
23, cînd balonul șutat 
tun de Duțan s-a lovit 
tele său și a nimerit
un adversar. Golul avea să 
cadă de-abia în min. 27. Pri
mind o pasă de la Dembrov
schi, Ene l-a driblat în careu 
pe Mc Grory și apoi a șutat

desigur 
în min.
ca din 

de spa- 
apoi la

C. FIRANESCU

(Continuare In pap. a S-a)

CONCURSUL

DE SÎMBĂTĂ

mea — crearea aici a unui 
puternic nucleu al hocheiu
lui și patinajului. Tn acest

Teodor OPRICA
președintele Consiliului 

Județean pentru Educație
Fizică și Sport Galați

(Continuare tn pag. a 2-a)

ECHIPA OE BASCHET A BUCUREȘTIULUI 
A DEBUTAT CU 0 VICTORIE LA VARȘOVIA

In sala Gwardia din Varșovia a început un turneu in
ternațional de baschet masculin la care participă și se
lecționata orașului București. în primul meci, baschetba- 
liștii români au dispus de Varșovia II cu 78—75 (42—36). 
Cele mai multe puncte ale formației române au fost rea
lizate de Nosievici 29, Dimancea 13.

Azi, echipa București întîlnește selecționata orașului 
Sofia.

ZIARULUIEL
C.M.FOTBAL
Incepind de ieri, iubi

torii fotbalului din țara 
noastră 
participe 
cele mai 
cursuri

au prilejul să 
la unul dintre 
pasionante eon- 

de pronosticuri

1. CARE
2 CE

[dorința!
| NOASTRĂ ii

sportul j A

•'■‘T

I
IMUNDIAL

sportive. Este vorba, așa 
cum s-a anunțat în nu
mărul nostru de marți, 
de concursul „EL MUN
DIAL ’70", prin care ci
titorii SPORTULUI sînt

I
I
I

invitați să răspundă la I 
două întrebări legate de 
marele eveniment spor-1 
tiv al acestui an, turneul ’ 
final al 
mondial de

campionatului 
fotbal: I

ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU
ECHIPĂ VA CÎȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

dublă campioană mondia-lo» n ztnnrlllr 9 A S.» *
Răspunsurile — în nu

măr nelimitat, dar FIE
CARE ÎNSOȚIT de cite 
UN CUPON DE CON
CURS — se primesc pînă 
la 15 mai 1970 (data poș
tei). Deși unele dintre 
echipe par a avea o si
tuație mai favorabilă în 
grupele respective, nîmeni 
nu le poate elibera un 
----------- ;------- 1

„certificat 
care nici 
altfel, în fotbal. Cititorii 
trebuie să aibă în vedere 
acest lucru, amintindu-și, 
de pildă, că nu mai de
parte decit la ediția tre
cută a campionatului 
mondial, echipa R.P.D, 
Cotccne a invins puter
nica formație a Italiei,

de garanție", 
nu există, de

SFERTURILE DE FINALĂ?

lă, și a condus cu 3—0 în 
partida cu 
fiind astfel la 
a ajunge în

Ciștigătoriior
lui „1
organizat de ziarul SPOR
TUL, li se vor decerna, 
prin tragere la sorți, ur
mătoarele premii :

Portugalia, g 
un pas de I 
semifinale. ’

hgatorilor concursu-1
,EL MUNDIAL ’70", |

Televizor

•I

Din cauza condițiilor atmosferice neprielnice, handbalistele 
din Leipzig

Sîntem în situația de 
anunța numeroșilor — 
focaților — iubitori 
bal din Timișoara 
care în mod cert 
face plăcere. Dar, 
convinși că, după primul mo
ment de supărare ei vor în
țelege situația creată 
condițiile atmosferice, 
totul neprielnice ieri 
lui avioanelor. Din 
motiv (obiectiv!)

campioană a R.D. Germane,

de 
o 
nu

a 
și în- 
hand- 
veste 

le va 
sîntem

prin 
cu 

zboru- 
acest 

formația

n-au putut pleca din Berlin
S.K. Leipzig, care trebuia să 
susțină azi meciul retur din 
cadrul sferturilor de finală 
ale „C.C.E." la handbal fe
minin cu Universitatea Ti
mișoara nu a putut pleca 
din Berlin.

în cursul zilei de ieri, fe
derația de resort din R.D.G- 
a luat legătura telefonică cu 
forul nostru de specialitate 
solicitînd, ca un caz de forță 
majoră, amînarea partidei cu 
24 sau cu 48 de ore. In 
aceste condiții s-a stabilit că

echipa S.K. Leipzig va pleca 
cu trenul sau cu avionul 
dacă timpul o va permite, 
ceea ce face ca partida 
Universitatea Timișoara — 

S.K. Leipzig să fie reprogra- 
mată pentru joi sau cel mai 
tîrziu vineri. Aceasta, pen
tru că trebuie ținut seama 
și de faptul că duminică la 
Timișoara începe 
doilea turneu ăl 
tului feminin, ce 
imposibilitate Pe 
joace cel puțin o

cel de-al 
campiona- 
pune în 

„U“ să 
săptămînă.

m luat condeiul nu ca să fac 
un bilanț. Nu mă pricep, 
deși m-ar fi onorat postura 
de.,, contabil al performanțe

lor noastre sportive în anul 
expirat. M-ar fi onorat pen

tru că sportul are infinit mai mulți 
suporteri decît literatura și dăscălia 
mea. M-ar fi onorat și pentru că, deși 
nu sînt un sportiv, mă interesează spor
tul. Nu în comentariul, mărunt și steril 
de luni de dimineață. (Mă bătea gîn 
dul, într-o vreme, să-l imit pe f 
Beuve și să scriu niște... cozerii de 
luni, sportive, care m-ar fi T 
niște ieșiri usturătoare la adresa 
bismului). Mă interesează în marele, 
în pasionatul avînt al celor din arenă 
și în calda și adesea chiar pătimașa 
dragoste sau mînie a celor din tribună. 
Mă interesează în efortul fizic de mare 
artă, în efortul de voință, în adînca 
spiritualitate românească a sportului.

Sigur că, inițial, în orice sport, e I 
vorba de o mare, de o perfectă pre-1 
gătire fizică. Dar cîtă voință, cît su- . 
flet, cîtă energie morală se consumă I 
în timpul pregătirilor... O poate oare • 
măsura cineva ? Și-apoi, să fim drepți : . 
cine, urmărind o întrecere de alergări 1 
ori de sărituri, de aruncări cu discul, • 
mai poate separa sufletul, trupul spor- • 
tivului de sufletul, de voința lui ? De I 
multe ori voința a fost mai puternică ’ 

nici- | 
între- I 
1 oxo • 

biruit, | 
braț; I

I
’ 9în- | 
Saint- |

fost decit | 
esa micro- I

I
I

I tivului
multe 
decit condiția fizică. Și n-o să uit nici 
odată că, în timpul unei mari 
ceri internaționale, la J.O. din 1968, 
aruncătoarea noastră de disc a biruit, | 
deși avea cumplite dureri în braț; ] 
după cum n-o să uit că, într-un spec
tacol de balet, o prețioasă balerină f 
de-a noastră și-a fracturat un braț și | 
că a dansat pînă-n final, fără șovăire 
și fără să-și umbrească zîmbetul cald 1 
de pe față. I

Știu că 1969 n-a fost, totuși, anul» 
marilor performanțe. Poate am cucerit I 
niște poziții bune pe la tir, pe la lupte, 
pe la box. A fost însă un an de pre- 1 
gătire a fotbalului. De pregătire și •

I
I

Aparat de radio 

cu tranzisiori

Aparat de radio
I

cu lămpi I
Ceas de mînă I

I
Abonamente pe j 

un an la zia

rul Sportul

Bicicletă

Alte premii sur-

priză I I
DUPĂ TURNEUL DE LA TBILISI

STEAUA LUI CIOCÂLTEA
ÎNCEPE SĂ STRĂLUCEASCĂ DIN NOU

’• Un pas .pînă la galoanele marelui maestru ® Dialoguri cu Mihail Tal • Norocul suride 
celor îndrăzneți ® La căsătoria Nonei Gaprindașvili

Victor Ciocâltea s-a întors zi
lele trecute de la Tbilisi 
purtînd pe fată arama soa
relui tare al Căucazului. tn capi

tala Gruziei, la poalele maies
tuoase ale Elbrusului, multiplu) 
campion de șah al României șl-a 
încercat forțele într-un turneu d 
forță maximă (1 A — conform re
gulamentului de clasificare al 
F.I.D.E.), probabil cel mai puter
nic care i-a fost sortit în lunga și 
prodlgloai» »a carieră sportivă.

OPT MARI MAEȘTRI, OPT 
Maeștri internaționali și 
'JOI MAEȘTRI NAȚIONALI - 
IATĂ SELECTA SOCIETATE ÎN 
"ARE A FOST INVITAT REPRE
ZENTANTUL NOSTRU.

Rezultatul final se înscrie 
reușită remarcabilă a Iul 

' câltea : locurile 4—6 (cu un 
neborn superior), lipslndu-i
un punct pentru a primi dintr-o 
dată titlul de mare maestru atît 
de rivnit. atît de meritat.

La 37 de ani, forța de joc a Iul

ca o
Cio- 
Son- 
doar

I
I
I
I
I
I

Victor Ciocâltea cunoaște un flux 
spectaculos. Maeștrul se află pro
babil acum la apogeul maturității 
sale. Iar turneul de la Tbilisi, 
care a urmat imediat finalei 
campionatului național, vine să 
confirme aceasta.

Valeriu CHIOSE

I
I
I

de succes. Am cîștigat, în marea com
petiție internațională fotbalistică, ceea 
ce nu mai cîștigasem de treizeci de 
ani. Și se pare că asta nu-i glumă. 
E una dintre treburile cele mai serioase 
în sportul cu balonul rotund, cum se 
zice. Cei dragi 11 ai noștri vor apare 
în arena internațională din 
vor întrece cu cei mai buni dintre cei 
mai buni. Ne vor produce niște emoții 
si r.':l_ ’“ârijeră.:, '
bucurii. Așa cum e firesc. Și cum e 
bine. în anul '69, fotbaliștii noștri 
ne-au dat multe satisfacții, de mare 
clasă și de mare artă. De mult n-am 
văzut publicul nostru așa de entuziast, | 
de înțelegător, așa de aproape de ai I 
lui. Ne va fi imposibil să facem să 1 
dispară fluierăturile din arenă. Dar ce 
bine ar fi I... Acolo vin oamenii cu 
tot ce au ei mai valoros în ei ; cum 
poate fi cineva așa de dur sufletește, 
ca să fluiere ori să înjure ? De aceea 
sînt recunoscător publicului nostru că 
la meciurile de fotbal s-a purtat așa 
de frumos, de uman, de... sportiv cu 
flăcăii noștri și cu adversarii lor. Nu 
sînt în stare să strig în tribună. Dar 
mărturisesc că, la penultimul meci — 
cu portughezii mi se pare — atunci 
cînd, după un gol magistral, unul din

I
vor apare ■
Mexic. Se I 
rlintrc» roi ■

ii ouni. iNe vor produce niște emoții | 
niște îngrijorări, niște dureri și niște I 
furii Acri rum o ■Firocr Qî mm •

cînd, după un gol magistral, unul din 
adversari l-a izbit, la pămînt, pe unul 
dintre ai noștri, am simțit un cutii in 
inimă așa de dureros că mi-au dai 
lacrimile. N-a fost frumos din par
te-mi. A fost frumos însă din partea 
celui care, ridieîndu-se de jos, a zîmbit 
spre infractor așa de dojenitor, incit 
pînă la sfîrșitul meciului n-a mai comis 
faulturi. Cred că și în arena interna
țională ai noștri se vor purta cu aceeași 
eleganță și cavalerească sportivitate. 
Așa după cit cunosc eu sportivii 
noștri, tinerețea și entuziasmul lor, se
riozitatea și voința pe care o depun 
în iarna asta <' —1------- ’, ,
am avut prilejul să le relev patrio
tismul, în vara acestui 1970 vom înre
gistra succese I ' , w____ j._
dar doresc. Doresc nespus, cum dorește 
întreaga suflare a țării.

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

VWIIljVi f-'C VUIC UUfJUII g

de antrenament, așa cum I 
ejul să le relev patrio- •
j uucdiui i7/u vum înre- « 
bune. Nu prognoslichez ■ I 
>resc nespus, cum dorește •

((Soniuiiuue m pag. a 3-a)
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IERARHIILE SCRIMEI NOASTRE (III)

Sabrerul Octavian Vintilă - locul I 
fiară contracandidați! Tehnica - în „fotoliul de orchestră"

Pentru sabie, 
ultima dintre 
probele de scri
mă care formea
ză obiectul ana
lizei noastre, am 

1 at patru scale de punctaj:
I. CAMPIONATE MON

DIALE : locul I — 100 p; 
locul 2 - 75 p; locul 3 — 
60 p ; locul 4 — 50 p ; locul 
5 — 40 p ; locul 6 — 20 p.

II. MARI COMPETIȚII 
INTERNATIONALE (Cupa 
Hungaria, Cupa Martini — 
New York, turneul țărilor so
cialiste) : 1 — 70 p ; 2 — 45 
p ; 3 — 35 p ; 4 — 25 p ; 5 
— 15 p ; 6 — 10 p.

III. CAMPIONATE BAL
CANICE', TNTÎLNIRI BILA
TERALE : 1 — 60 p ; 2 — 
40 p ■ 3 — 30 p : 4 — 20 p :
5 — 15 p : 6 — 10 p.

IV. CAMPIONATUL NA
TIONAL, CUPA ROMÂNIEI: 
1 — 50 p; 2 — 30 p; 3 — 
23 p ; 4 — 15 p ; 5 — 10 p ;
6 — 5 p.

în principal, sabrerii noș
tri au participat, în anul 1969 
la următoarele concursuri și 
competiții t

1. Cupa Hungaria, 2. Cupa 
Martini, 3. Turneul țărilor 
socialisțe (Minsk), 3. Campio
natele balcanice, 4. Turneul 
internațional de la Berlin, 5. 
Turneul internațional de la 
Eisenach, 6. Turneul indivi
dual bilateral de la Bonn, 7. 
Turneul individual de la So
fia, 8. Turneul internațional 
de la Plovdiv, 9. Campiona
tul național, 10. Cupa Ro
mâniei.

Iată și clasamentul care a 
rezultat:

1. Octavian Vintilă 210 p 
(4 — 40 p ; 6 — 30 p ; 8 — 
40 p : 10 — 50 p ; 11 — 50 
p) ; 2. Dan Irimiciuc 170 p 
(3 — 15p;4-—30p;6 — 
40 p; 7 — 15 p; 9 — 40 p; 
10 — 20 p); 3. Ilariton Bă- 
descu 140 p (5 — 40 p ; 7 — 
40 p ; 10 — 30 p ; 11 — 30 
p) ; 4. Iosif Budahaziu 75 p 
(5 — 60 p ; 11 — 15 p) ; 5. 
Ionel Drîmbă 45 p (2 — 45 
p) : 6. Dan Popescu 40 p (9 — 
30 p ; 11 — 10 p): 7. Ale
xandru Nilcă 30 p (7 — 30 p); 
8. Gheorghe Alexe 25 p (10 

<— 5 p; 11 — 20 p).
★

Clasamentul oglindește, des
tul de fidel, raportul de va
loare dintre sabrerii noștri 
fruntași. Octavian Vintilă, 
campionul țării, a avut în 
I960 cea mai constantă com
portare, evidențiindu-se , în- 
tr-o serie de confruntări spor
tive tradiționale, cum sînt 
concursurile internaționale de 
Ia Eisenach, Berlin, Zagreb, 
Sofia etc.

Noul val (Irimiciuc, Buda
haziu, Popescu, Nilcă, Vlad) 
n-a reușit să-i clintească po
ziția, fapt greu de presupus 
că se va întîmpla prea cu- 
rînd, într-o probă care im
plică, înainte de toate, multă 
maturitate tactică.

Dan Irimiciuc. primul din
tre sabrerii tineri, aureolat 
cu argint la ultima ediție a 
campionatelor mondiale re
zervate speranțelor (Genova) 
ocupă locul 2. Studentul ie
șean a avut un an rodnic, 
punctat de o suită de între
ceri internaționale care i-au

ADNOTĂRI LA PRIMELE ÎNTRECERI DE PATINAJ ALE SEZONULUI

CIND ORGANIZAREA
E PE MĂSURA CONCURSULUI

Dacă primele concursuri 
ale sezonului, desfășurate pe 
lacul Ciucaș din Tușnad, au 
constituit, din punct de vedere 
tehnic, revirimentul de mult 
așteptat de iubitorii patina
jului viteză, organizarea n-a 
fost întotdeauna la înălți
mea întrecerilor. La un con
curs n-au existat arbitri de 
turnantă, din care cauză pa
tinatorii au tăiat adesea coa
ma, micșorind din distanța 
probei. La altul n-a fost asi
gurată securitatea pistei, 
produeîndu-se accidente. De 
asemenea, s-au semnalat 
încurcături la start, iar ab
sența cronometrorilor a fă
cut ca în aceste posturi să 
funcționeze antrenorii clu
burilor participante, produ- 
cîndu-se discuții asupra ve
ridicității timpilor înregis
trați.

După „Cupa 30 Decem
brie" și „Cupa Tușnad", ai 
căror inițiatori — C.J.E.F.S. 
Harghita și respectiv I.B.C.T 
— nu știm dacă au cerut 
sau nu sprijinul Colegiului 
central de arbitri, a urmat 
o competiție de amploare 
din calendarul federației, 
„Cupa speranțelor" de care 
forul nostru de resort s-a 
îngrijit să-i asigure o orga
nizare pe măsura concursu 
lui De data aceasta, în ma
rea majoritate a posturilor 
de oficiali au fost numiți 
arbitri calificați și crono- 
metrori de meserie. Ceea ce 
ne-a impresionat în mod 
plăcut a fost operativitatea 
cu care s-a lucrat, astfel că 
la sfîrșitul reuniunilor se ci
teau concurenților clasamen
tele probelor consumate. Și 
încă ceva : cu ajutorul orga
nelor locale din Tușnad a 
apărut mult dorita stație de 
radioamplificare (extrem de 
necesară comunicării între 
oficiali, anunțării rezultatelor 
etc.), iar organizatorul Casei 
de cultură, Stelian Stoica, se 
dovedește, de la un concurs 
la altul, un crainic agreabil.

Unele minusuri au existat 
și la „Cupa speranțelor". Am 
remarcat că din nou a lipsit 
tabela de numărătoare a tu- 

lărgit orizontul, i-au sporit 
experiența. Insuficient matu
rizat. sub aspect tactic, vi
itorul inginer a ratat cî.țeva

Clipe de studiu înaintea unei tușe decisive. Pe planșe, 
campionul țării, Octavian Vintilă t(în dreapta) și Constantin 
Nicolae. Foto i V. BAGEAC
succese de prestigiu. Să re
amintim doar faptul că în 
mina sa a stat soarta meciu
lui cu Italia, din eliminato
riile campionatelor mondiale 
din Cuba : victoria sa în ul
timul asalt al acestui meci 
ar fi adus, poate, echipa Ro
mâniei în disputa pentru me
dalii. Nu încape nici un du 

,bi.u că, atunci cînd va ajunge 
la gîndirea tactică a lui Vin
tilă sau a altor trăgători mai 
experimentați (Bădescu, Ro- 
honi etc.), Irimiciuc va pier
de pe drum mulți adversari 
de talie continentală, căci po
sedă un stil explozibil, ire
zistibil.

îndreptățit este și locul 3 
pe care s-a clasat Ilariton 
Bădescu.

în pofida faptului că este 
un trăgător dezavantajat de 
fizic (alături de Mihai Țiu 
se numără printre scrimerii 
cu cel mai redus gabarit de 
la noi), Bădescu a reușit să 
se mențină pe o poziție de 
frunte datorită mai ales mo
dului în care stăpînește teh
nica probei de sabie, orien
tării sale tactice. De altfel el 
face parte din grupul de scri- 
meri români care1 se impun 
nu numai prin eficacitate, ci 
și prin asalturi de mare spec
tacol.

Pe locul 4, Iosif Budaha- 
ziu. Reprezentantul Univer
sității din București a fost 
mai puțin prezent în activi
tatea competițională și, logic, 
nu putea realiza mai mult. 
Dar Budahaziu este un sa- 
brer cu posibilități imense, 
oricînd capabil să răstoarne 

IOANIȚESCU

C4KPAT1 “-0 REUȘITA 
LA PRIMA tIHTIE

relor, l-am văzut iarăși pe 
starter dînd plecarea cu 
steagul în loc de pistol, iar 
o serie de oficiali s-au plîns 
că nu le funcționează crono- 
metrele, și altele nu aveau 
în loc.

Dar, aceste deficiențe, pe 
care le dorim în întregime 
înlăturate la finala campio
natului național și „Cupa 
României", n-au putut im
pieta asupra eforturilor rea
le ca întrecerile „Cupei spe
ranțelor" să se desfășoare în 
condiții bune. Să conchidem, 
așadar, spunînd că a fost o 
reușită repetiție de arbitraj 
în vederea viitoarelor com
petiții republicane, în care 
A. Fodor (Tg. Mureș), N. 
Vîrbănescu (Sibiul și ceilalți 
noi oficiali au trecut exa
menul cu calificativul bine.

Tr.

„LUPA 
BL

POIANA BRAȘOV (de la 
corespondentul nostru). Am 
asistat sîmbătă și duminică în 
Poiană la un adevărat recital 
prezentat de o parte din cei 
mai buni tineri patinatori ar
tistici, reuniți la startul pri
mei ediții a ,-Cupei Carpați"- 
organizată de comisia de spe
cialitate a județului Brașov. 
Timpul foarte frumos, gheața 
excelentă și organizarea fără 
nici o fisură au contribuit di
rect la succesul înregistrat.

Ne-au impresionat prin e- 
voiuție o serie de patinatori 
din București și Brașov care 
s-au prezentat în vădit pro
gres. Ei au desenat frumos 
figurile și au prezentat gu o 
înaltă ținută și grație progra
mele libere destul de com
plicate. Am urmărit aproape 
30 concurenți bine pregătiți 
și am rămas cu impresia că la 
stabilirea Ierarhiei fiecărei ca
tegorii la campionatele națio
nale se va da o bătălie foarte 
strînsă, ceea ce este îmbucu
rător și merită a fi subli
niat. 

actuala ierarhie. Este un tră
gător inteligent, subtil, inci
siv și dotat cu un fizic ex
celent .pentru proba de sa-

Primele
TIMIȘOARA

în zilele de 10—11 ianuarie, 
pe pista acoperită de sub tri
buna stadionului C.F.R. Timi
șoara, a avut loc primul con
curs de .atletism al anului- 
contînd pentru etapa I a 
campionatului municipal in
dividual. Cei pesțe 300 de 
concurenți din Arad, Oradea, 
Reșița, Lugoj, Sînnicolaul 
Mare și Timișoara au Oferit 
dispute dîrze, majoritatea în- 
registrînd o comportare meri
torie pentru începutul anului 
competițional. . ■

Cîteva rezultate: FETE 
(cât. copii): 50 m plat: Maria 
Lazăr (Șc. ' sp. Arad) 7,3; 
înălțime: Maria Marcu (Șc. 
sp. Arad) 1,34 m; greutate: 
Diana Cecan (Sînnicolaul 
Mare) 10,88 in (nou record al 
jud. Timiș). Junioare II: 50 
m plat: Ana Șovari (Crișul) 
și Adela Paneth (Arad) 6,8; 
înălțime: Loreta Olaru (Lie. 
4 Timișoara) 1,37 m. Senioa
re I: Gerda Covaci (Lie. 4 
Timișoara) a cîștigat trei pro
be : 50 m plat (6,9), 50 m g 
(8,1) și lungime (5,12 m).

BĂIEȚI: juniori II : 50 m 
plat: Adrian Matei (Crișul) 
6,2: 50 m g: Mihai Tăutu
(C.F.R. Timișoara) 7,9; .ju
niori 7 : 50 m plat: luliu 
Szabo (Arad) 6,1 ; înălțime .•»

Calațiiil intră în circuitul sporturilor
de iarnă din România

(Urmare din pag. 1)
sens sînt profilate planurile 
noastre de viitor. Desigur, ne 
vom îndeplini integral si — 
sperăm — exemplar obliga
țiile asumate privind desfă- 
șttfarea grupei C a întrecerii 
supreme cu puc și crosă. dar 
gîndurile noastre de viitor 
vizează. în primul rînd. dez 
voltarea largă a sporturilor 
pe gheață. Am și stabilit ce 
centre anume de instruire și 
antrenament pentru copii să 
ia ființă la Galați. Așezarea 
patinoarului în mijlocul unui 

t nou cartier, foarte populat 
ușurează acțiunea de atra
gere a tinereror elemente do
tate pentru patine. în 3—4 

sperăm să înjghebăm și 
cîteva echipe. Oricum, res

Iată rezultatele tehnice : 
COPII II — băieți: 1. Klaus 
Schell (Brașov) 5—162,4 p, 2. 
Daniel Ginghină (București) 
10—135-8 p, 3. Dan Pleșa (Bra
șov) 15—98,0 p; fete: 1. Mi- 
haela Paraschiva (Buc) 6—184,6 
p. 2. Felicia Peltnuș (Buc.) 
10—175,8 p- 3. Liliana Moise 
(Buc.) 14—172,6- p. COPII I 
băieți: 1. Cătălin Ioniță (Buc.) 
228,8 p; fete : 1. Silvana Su
ciri (Buc.) 6,5—264,2 p. 2. A- 
lina David (Brașov). 8-5—258-6 
p, 3. Emilia Tibulea (Buc.) 
15—241.0 p. JUNIORI II : 1 
Dănut Panait (Buc.) 406 p. 
JUNIOARE II : 1. Gabriela
Voica (Buc.) 7—400-2 p, 2. 
Elke Seewaldt (Brașov) 
8—395.8 p. JUNIORI I : 1.
Octavian Goga (Buc.) 5—534,9 
p, 2. Mircea Ion (Buc.) 
10—523,4 p. JUNIOARE I 1 
1. Doina Mitricică (Buc.) 
5—566,3 p- 2. Anca Tănase 
(Buc.) 10—542-8 p, 3. Mariana 
Klokner (Brașov) 15—498,0 p.

CAROL GRUIA 

bie. Cum foarte bine se ex
primau o serie de specialiști, 
Budahaziu este un fel de 
Pongraț în sabia româneas
că de performanță.

Locul 5 este ocupat de un... 
floretist — Ionel Drîmbă. De 
fapt, pentru cei care nu știu, 
campionul nostru olimpic la 
floretă a tras ani de zile și 
la sabie (chiar cu rezultate 
remarcabile cucerind și titlul 
de campion național). De 
data aceasta punctajul la sa
bie se datorește strict unui 
caz fortuit: după ce a ratat 
la New York primul loc Ia 
floretă în „Cupa Martini", 
Drîmbă a căutat să, se rea
biliteze concurînd la sabie. 
Și a reușit un surprinzător 
(pentru mulți) loc 2...

Dan Popescu se situează pe 
locul 6. Fostul elev al antre
norului Tudor Ilie,. preluat 
de antrenorul Nicolae Puf- 
nei și pregătit la lot de prof. 
Nicoiae Nicolau și Dumitru 
Mustață, posedă, ca să re
producem opinia tuturor a- 
cestor specialiști, talent „cu 
carul". Dar, am adăuga noi, 
ca și în cazul spadasinului 
Iosif Sepeșiu, Dan Popescu 
a manifestat multă superficia
litate în pregătire. El n-a a- 
juns, încă, să înțeleagă că 
succesele nu se obțin fără 
muncă stăruitoare. Poate că 
în acest an își va modifica 
această optică greșită.

Sub limita clasamentului 
nostru s-au clasat Alexandru 
Nilcă, element cu frumoase 
posibilități, Gheorghe Alexe 
și Constantin Nicolae.

Sebastian BONIFACIU 
ți Tiberiu STAMA

starturi ale
Mihai Negomireanu (Arad)
l, 92 m ; greutate : Pavel Ro
man (C.F.R. Timișoara) 11.89
m.

P. ARCAN — coresp. princ.

„.Șl BUCUREȘTI
Sala de atletism de la „23 

August" a găzduit, la sfîrșitul 
săptămînii trecute, întrecerile 
juniorilor bucureșteni în ca
drul campionatului municipal, 
etapă preliminară înaintea fi
nalelor de la Cluj. Au parti
cipat juniorii de <15—16 ani. 
Iată acum lista cîștigătorilor: 
BĂIEȚI1 50 m (16 concu
renți): Gh. Sfichi (Constructo
rul) 6,4; 50 mg (7) i FI. Butu- 
cescu (Progresul) 7,5; greutate 
(3!!): I. Nedelea (Viitorul) 
12.63; lungime (13): A. Veber 
(SSA) 6,52 ; înălțime (41) : D. 
Lovinescu (SSA) 1,50; FETE: 
50 m (13): A. Teodoru (CSS) 
6,8; 50 mg (7): C. Dumitrescu 
(Constr.) 8,1.; greutate (5): D. 
Radulescu (Rapid) 9,75; lun
gime (10): D. Cătineanu (Me
talul) 5,39 ; înălțime (4!) : D. 
Cătineanu 1,45.

Sîmbătă și duminică va a- 
vea loc, tot In sala de la „23 
August", etapa pe municipiu 
a campionatelor juniorilor 
mari.

pingem de la început alter
nativa mutării la Galați a 
unei formații gata pregătite. 
Asemenea transhumante - 
încercate în fotbal, pe alocuri 
— n-au dat rezultatele scon
tate. Afirmația se referă in 
egală măsură, și Ia patina
jul artistic și de viteză

Ne vom strădui, totodată, 
să fim o gazdă bună pentru 
toate competițiile de nivel re
publican și internațional, pe 
care hocheiul și patinajul 
românesc le vor avea înscri
se în programul lor. Astfel 
de întreceri sînt totdeauna 
puncte de atracție și prile
juri de popularizare a unor 
sporturi deficitare încă la 
noi sub aspectul anvergurii 
de masă și al performanței

Noul patinoar, ale cărui 
detalii tehnice au fost fă
cute cunoscute, se înscrie în 
perimetrul larg al unui mare 
parc sportiv, care îmbogă
țește considerabil zestrea ma
terială a Galațiului. Plasat 
între noile cartiere Țiglina I, 
II și III, microraionul Du
nărea și microraionul 40, 
parcul adună în oaza sa de 
verdeață, scăldată de clipoci
tul molcom al Dunării, O 
SALĂ A SPORTURILOR (cu 
2 500 locuri), UN BAZIN O- 
L1MPIC DESCOPERIT (50/22 
m ; 8 culoare ; apă încălzită ; 
tribune pentru 1 500 locuri). 
O SALĂ DE POPICE (4 piste 
bituminizate ; tribune pentru 
400 locuri), care vâr fi gata 
în acest an.

Desigur. înzestrarea orașu
lui cu asemenea construcții 
va spori pretențiile în ceea 
ce privește contribuția Ga
lațiului la îmbogățirea lotiît- 
rilor republicane pentru ma
rile competfții. Și aceasta stă 
in atenția permanentă a or
ganelor și organizațiilor 
sportive din localitate, che
mate să-și aducă un aport 
substanțial la ridicarea pe 
culmi mai înalte a perfor< 
manțelor sportive românești. 
Tradițiilor existente în ora
șul de pe Dunăre trebuie să 
Ii se adauge altele noi, stră 
lucitoare Nu vom ; precupeți 
nici un efort spre a le da 
cît mai curind ființă.

Se vorbește mult în ultima 
vreme despre rolul important, 
aproape decisiv al SELECȚI
EI în pregătirea performeri
lor, în obținerea unor rezul
tate de mare valoare. Este, 
după părerea mea, un prețios 
punct cîștigat în încercarea 
antrenorilor, specialiștilor de 
a fundamenta științific proce
sul instructiv-educativ.

Dar, selecția nu.-este totul ! 
Ar ‘fi greșit să se considere 
că un sportiv care întrunește 
excelente calități fizice poate 
ajunge DIRECT la consacra
re, fără să mai străbată, sau 
s-o facă așa în SECUNDAR, 
grelele dar obligatoriile dru
muri ale pregătirii. Referin- 
du-mă la caiac-canoe, aș pu
tea spune că unii au fost ten
tați să creadă acest lucru șl 
că, la un moment dat, oameni 
din afara sportului nostru 
erau de părere, că. selecționînd
— în special din Delta Dună
rii — tineri cu calități fizice 
deosebite, antrenorilor nu le 
rămîne mai nimic de făcut !

O selecție judicioasă repre
zintă acel fundament necesar 
pe care trebuie să lucrăm, de 
fapt, să ÎNCEPEM — la com
plexa pregătire sportivă, o- 
biectivul PRINCIPAL fiind, 
neîndoielnic, învățarea tehni
cii specifice sportului respec
tiv. Cred că aici și acum SE 
HOTĂRĂȘTE valoarea perfor
manțelor viitoare.

Așezînd, deci, pregătirea teh
nică în „fotoliul de orchestră"
— acolo unde este adevăratul

atleților la...
■PE agenda viitoarelor 

CONCURSURI

în zilele de 24 și 25 ianua
rie se vor desfășura la Cluj 
întrecerile finale ale campio
natului republican pe teren 
-acoperit pentru juniorii mici. 
După o săptâmînă, la Bucu
rești, vor fi chemați la startul 
diferitelor .probe — juniorii 
de 17—19 ani. Competiția va 
avea loc în sala de ia „23 
August". întrucît acestei săli 
nu i s-au putut termina lu
crările de extindere, din mo
tive de ordin tehnic, proba 
de 800 m prevăzută în pro
gramul campionatelor junio
rilor mari ca și la cele ale 
seniorilor, nu se va mai dis
puta la actuala ediție a com
petiției.

DINAMO-SPER ANTE ÎNTÎRZIATE
9

Cu mai bine de 
un an în urmă, 
semnalam menți
nerea pe banca 
rezervelor a unor 
tinei-i jucâiori di-ÎL

namovi«ti, elemente de per
spectivă nu numai pentru 
Dinamo ci și pentru voleiul 
masculin național. Ni se re
plicase atunci de către antre
norul Sebastian Mihăilescu 
că echipa sa are ca obiectiv 
cîștigarea titlului de cam
pioană și, prin urmare, riscu
rile utilizării mai des a ti
nerilor vizați ar fi fost prea
mari.

Se crease astfel situația pa
radoxală ca doi voleibaliști 
din lotul național, Oros și 
Dumănoiu, să nu joace decît 
arareori la echipa de club!

Totuși Dinamo nu și-a a- 
tins țelul la sfîrșitul cam
pionatului iar întinerirea sex
tetului de bază, care oricum 
trebuia făcută mai devreme 
sau mai tîrziu. a fost amî- 
nată eu un an. Dar veteranii 
Ganciu, Derzei și Cozonici 
s-sau retras, permițînd tine
rilor de pe banca rezervelor 
să pătrundă în teren la fie
care meci.

în acest tur de campionat 
Dinamo a apărut, așadar, în 
tinerită dar, cum se întîmplă 
întotdeauna în asemenea ca
zuri, lipsită de omogenitate, 
nesudată ca echipă, deși este 
— după părerea noastră — 
cea mai bogată în valori vo- 
leibalistice. Tinerele speran
țe — întîrziate — au arătat 
că sînt încă lipsite de expe
riența necesară cîștigării par

Oricine poate deveni 
„campion", dacă știe să-și 
aleagă schiul potrivit.

Alegeți-vă una din măr
cile :

TECOM. ;

turist SUPER 
CAMPION
OLIMPIC 

Prețul schiurilor de la 80 lei pînă la 1210 lei. Se 
găsesc de vînxare în toate magazinele și raLanele 
de specialitate cu articole de sport. (3422)

său loc — totul pare, în con
tinuare, extrem de simplu. 
Antrenorul va trece la o mi
nuțioasă inițiere tehnică, evi- 
tînd orice eroare (altfel tre
buie să se aștepte, împreună 
cu sportivul, la frînarea pro
gresului ; poate chiar la o 
ratare . a posibilităților de a- 
firipare) și îngrijindu-se să 
urmărească și să aplice toate 
noutățile din practica mon
dială a pregătirii sportive.

Desigur, competența diferen
țiată — uneori și pasiunea tot 
atît de inegală — a antreno
rilor determină rezultate mai 
bune sau mai slabe în înde
plinirea obiectivelor funda
mentale amintite. Nu aceasta 
este, însă, problema asupra 
căreia voi insista. Cu atît mai 
mult cu cît în această chesti
une este foarte greu, dacă nu 
imposibil, de dat soluții. Poa-» 
te că așa va fi întotdeauna...

Acel ALTCEVA despre care 
mi-am propus să discutăm în 
rubrica de astăzi ar fi ur
mătoarea întrebare : asigurînd 
sportivului o pregătire tehnică 
corespunzătoare, antrenorul 
poate considera că și-a înde
plinit COMPLET misiunea ? 
După părerea mea, NU.

Ațgmația se sprijină pe 
mai mulți ani de experiență, 
ca sportiv și antrenor, dar și 
pe unele concluzii de ordin 
general. Am să amintesc, de 
exemplu, cîteva situații din 
sportul nostru. Dintre nume
roșii practicanți ai caiacului și 
canoei unii s-au pierdut (în 
ciuda unor calități fizice re
marcabile) pentru că nu șl^au 
însușit o tehnică corespunză
toare — ceea ce este absolut 
explicabil, alții au realizat 
integral această pregătire teh
nică conform cerințelor an
trenorului, dar dintre aceștia 
numai cîțiva au realizat per

A APĂRUT REVISTA

SPORT Șl TEHNICA Nr. 1/1970
Cu un sumar bogat și interesant din care menționăm urme 

toarele articole :
Epopei aviatice.
Dacia T300 (caroseria, comenzile, sistemul de rulare)
Bolizi cu tracțiune integrală.
Reflector astronautic 1970.
Șalupe de agrement — „Moby-Dick"
Clasamentul campionatului mondial de automobilism. 
Pagini pentru radioamatori și modeliști.
Numeroase reportaje, fotoreportaje, articole tehnice, nou

tăți, magazin, scrisori de la cititori etc.
32 pagini bogat ilustratb.

tidelor dificile (vezi meciuri
le cu Steaua și Politehnica 
Galați pierdute și chiar cel 
cîștigat în fața Rapidului). 
Este și firească această etero
genitate, pregnant manifestă 
în prima parte a campiona
tului, avînd în vedere tim
pul destul de lung pe care 
îl necesită construirea unei 
echipe. Și totuși dinamoviștii 
au arătat o serie întreagă de 
lacune de ordinul tehnicii e- 
lementare r prelhare, pase, e- 
xecutarea corectă a loviturii

REFLECȚII 
LA JUMĂTATE 
? DE DRUM

de atac și a blocajului. De
ducția logică ar fi aceea că la 
antrenamente nu se insistă 
pe aceste capitole! Am vă 
zut multe meciuri în care 
sarcina preluării și o asuma 
cu regularitate doar Schrei
ber !?! De asemenea, impre
cizia în pase a... ridicătorilor 
a produs multe suferințe lui 
Dinamo în acest tur de cam
pionat. „Dirijorii" Oros și. în 
special Stoian an grăbit de 
altfel, victoria adversarilor în 
meciul cu Steaua prin desă- 
vîrșita și permanenta contribu
ție la dezorganizarea jocului 
Mulți dintre jucători nu au 
încă însușită tehnica apără
rii la fileu t se face defectuos 
blocajul și de multe ori nu 
se face! . 

formanțe de mare valoare 
(Rotman, Ismailciuc, Vernes- 
cu, Nicoară, H. Ivanov. Pat- 
zaichin etc.).

Cum se explică această ul
timă constatare ? Ce a inter
venit în plus, ce a dus la o 
asemenea diferențiere valori
că 7 Poate și alți factori, cu 
siguranță, însă, 'SECUNDARI 
au acționat în asemenea ca
zuri, dar hotărî toare a fost, 
după părerea mea, PERSONA
LITATEA proprie a sportivu
lui în tehnica acestui sport.

Iată ceea ce de obicei se 
uită sau se cunoaște inai pu
țin și care face ca în multe 
cazuri pregătirea tehnică să 
fie înțeleasă ca to simplă sui
tă de lecții teoretice.

Marii performeri ai caiacu
lui și canoei din țara noastră 
și-au manifestat — nu întâm
plător — puternic această .per
sonalitate dovedind o excelen
tă coordonare a mișcărilor, un 
deosebit „simț al apei" (concre
tizat prin sprijinul permanent 
al palei în apă) care nu poa
te fi transmis prin... indica
țiile teoretice ale antrenoru
lui. Să nu se înțeleagă, însă, 
că acest „finisaj" tehnic este 
o chestiune care privește ex
clusiv sportivul în cauză. Este 
datoria antrenorului să desco
pere acest „puls", să-1 îndru
me pe sportiv spre valorifica
rea acestei personalități. Mi 
se pare, de altfel, că aici se 
realizează, cu mare eficiență, 
unul din cele mai frumoase 
puncte ale relației sportiv — 
antrenor. Și tot aici poate fi 
aflat unul din „secretele” per
formanțelor românești in spor
tul caiacului și canoei.

Dar, să nu uităm, nimic nu 
se poate realiza fără pregătirea 
tehnică DE BAZĂ, TEORETI
CA, GENERALA.

Radu HUTAN

/

Sînt elemente care se ce
reau puse la punct sau mă
car să se fi întrevăzut o evo
luție in crescendo a jucăto
rilor (ne referim în special la 
tinerii titularizați) de-a lun
gul turului. Din punct de 
vedere tactic, considerăm că 
Dinamo nu și-a găsit un 
stil propriu. Jocul variat, 
combinați v și în viteză, pe 
care-1 încearcă adesea cu mai 
mult succes decît alte echipe, 
îi creează superioritate evi
dentă în timpul meciurilor. 
Din păcate, jucătorii îl aban
donează pe parcursul acelu
iași set fie sub povara mizei 
care-i determină să joace 
simplu și lent — și, astfel, 
ineficace — fie după o ne
reușită (ambele ca urmare a 
unei slabe pregătiri psiholo
gice), fie din cauza oboselii 
care nu le mai permite, spre 
finaiuri, rapiditatea acțiunilor 
și cheltuiala energiei ne
cesitată de un asemenea stil 
(insuficientă pregătire atleti
că).

Tată de ce întinerită (mai 
tîrziu decît trebuia) formație 
dinamovistă nu a ajuns la 
nivelul pe care putea să-l a- 
tingă, avînd în vedere faptul 
că are jucători de talent, ca
pabili să pătrundă în rîndul 
voleibaliștilor de clasă inter
națională, dacă ar fi pre
gătiți cu mai multă atenție 
și dacă ei ar manifesta do
rința și seriozitatea care se 
cer pentru acest lucru.

Situația tinerilor ținuți anul 
trecut pe banca rezervelor 
pare să se repete și anul a- 
cesta, la Dinamo, în ce-1 pri
vește pe tînărul de perspec
tivă, Codoi, selecționat în lo
tul primei reprezentative, fî- 
năra speranță — se pare un 
viitor trăgător principal de 
valoare — s-a cam obișnuit eu 
rolul de... spectator. Or. ne- 
jucînd decît foarte puțin la 
echipa de club, el nu poate 
progresa în ritmul dorit de 
selecționerii lotului național. 
Desigur, Codoi are o expe
riență destul de scurtă în 
volei, tehnica individuală es
te încă săracă, dar antreno
rul George Eremia trebuie 
să insiste mai mult asupra 
pregătirii lui tehnice (în pri
mul rînd), să-1 utilizeze mai 
des, riscul fiind în folosul 
echipei Dinamo și al repre
zentativei. Ar fi de dorit ca 
în retur Dinamo să se prezin
te într-o altă postură, cu o 
pregătire fizică, tehnică, tac
tică și psihologic superioară 
și — ceea ce este foarte im
portant — ca o echipă. Mai 
ales că în toamnă, pentru a 
s ' prezenta onorabil la C.M.. 
echipa națională are nevoio 
de jucători bine pregătiți (Di
namo d.înd mulți sportivi io
tului de bază). Iar antreno
rii cluburilor furnizoare tre
buie să considere aceasta 
drept o responsabilitate și a 
lor.

Aurelian BRcBEANU
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CARNET DE VACANTĂ NICUȘOR
UNIVERSITATEA CRAIOVA

LA SINAIA
Jucătorii de la Universita

tea Craiova își vor muta de 
joi cartierul de pregătire la 
Sinaia. în această stațiune 
montană elevii lui Coidum 
vor face antrenamente pină 
în ziua de 30 ianuarie, cînd 
se vor înapoia la Craiova.

în lotul craiovean o nou
tate : juniorul Donose, care 
a jucat în toamnă în echipa 
de tineret-rezerve, se pregă
tește în prezent împreună 
„veteranii" formației.

CELE DOUĂ ȚELURI 
ALE PROGRESULUI

CU

Ieri, ne-a vizitat la redac
ție fostul stoper al naționalei 
de acum 10—15 ani, actualul 
antrenor secund al formației 
Progresul București, ALE
XANDRU CARICÂS.

— Cînd am pornit în cursa 
pentru promovare. împreună 
cu colegul și prietenul meu 
Victor Stănculescu, a decla
rat Caricaș, ne-am propus 
două țeluri. Primul, bineîn
țeles, cîștigarea seriei, iar cel 
de al doilea, mult mai im
portant după părerea noas
tră, construirea unei noi • 
echipe. $tiți că începutul nu 
a fost ușor. Treptat, treptat 
planurile noastre au început 
să prindă viață- Returul va 
însemna a doua etapă în 
Înota pentru formarea unei 
echipe.

— Să vorbim puțin despre 
perioada de. pregătire din 
această iarnă. Unde se va 
desfășura pregătirea pînă 
•cînd va începe returul ?

— Chiar de mît?*/uri ne 
vom muta sediul în Valea 
Prahovei, la vila „Doi ursu
leți" din Predeal. Pînă la 28 
ianuarie vom continua pre
gătirile sus, în inima munți
lor, punînd accentul pe asi
gurarea unei pregătiri fizice 
care să ne permită menține
rea unui ritm de joc „îndră
cit" (numai așa se joacă fot
balul modern) pe parcursul 
unui meci întreg,

tat numai 60—70 de minute. 
Totodată vom urmări îmbu
nătățirea tehnicii individuale 
a jucătorilor și încadrarea lor 
totală în noile scheme tactice 
Pe car© Ie preconizăm. Apoi, 
-e vom întoarce la București 
unde vom susține o partidă 
de verificare cu o formație 
de divizia A, iar la 2 februa
rie vom pleca în Liban, unde 
vom continua antrenamentele 
și vom susține mai multe 
jocuri amicale.

— O ultimă întrebare: ce 
lot aveți la dispoziție pentru 
viitorul sezon ?

— Vă rog să notați: An
drei, Manta, -V. Popescu, 
Măndoiu, Grama, Ad. Con- 
stantinescu, Dumbravă, Mo
toc, Dudu Georgescu,'Beldea- 
nu, Soangher. Filipescu, 
R. Ionescu, Rakși, Pavlovici, 
Solomon (fost la Acumulato
rul București), C. Matei, 
Rontea, Marinescu, Iordan 
Dinu, Neacșu, Rotaru (fost la 
C.S.M.
M.

LA SPORTUL STUDENȚESC:
ȘASE ANTRENAMENTE 

SĂPTĂMÎNALE
Și echipa bucureșteană 

Sportul studențesc, partici
pantă în campionatul diviziei' 
B — seria I, a început pregă
tirile în vederea returului. 
Antrenamentele, care sîn6 
conduse de St. Miu și M. 
Maksai, au loc de 6 ori pe 
săptămînă (patru în aer liber 
și două în sală).

După cum sîntem infor
mați. studenții se vor pregăti 
în Capitală pînă în ziua de 
16 februarie, apoi vor pleca 
la Piatra Neamț, unde vor 
sta două săptămini.

ARBITRII CONSTĂNTENI
ȘI-AU RELUAT PREGĂTIRILE

Sibiu), 
Matei-

FLACĂRA
BUCUREȘTI SE

Năstase ș»

ROȘIE
VA PREGĂTI

LA PREDEAL

Recent, colegiul județean 
de arbitri a instituit o pe
rioadă de pregătire fizică și 
teoretică a corpului de ca
valeri ai fluierului din 
dețul Constanța. între 
nuarie și 4 februarie 
o etapă de pregătire 
generală, iar între 4 
bruarie și 15 martie

NOUTĂȚI

Lotul reprezentativ a sus
ținut ieri pe unul din tere
nurile de ia Centrul sportiv 
„23 August" un joc de veri
ficare. Selecționabilii au fost 
împărțiți în două echipe, 
după cum urmează: Sătmă- 
reanu. Hălmăgeanu, Antones
cu, Deleanu, Ghergheli, Du
mitru, Domide, Dobrin, Du
mitrache, Lucescu. (în poartă 
a apărat un component al 
lotului de juniori). în cea
laltă formație au evoluat, 
alături de alți jucători de la 
juniori. Răducanu, Dan (care 
în partea a doua a meciului 
l-a înlocuit pe -Antonescu) 
Radu Nunweiller, Dinu și 
Neagu.

Componențiî lotului nostru 
reprezentativ au manifestat 
poftă de joc, mișeîndu-se cu 
ușurință- în pofida terenului 
greu.

• Lotul A își va completa 
astăzi efectivul prin sosirea 
de la Bacău a jucătorilor 
Ghiță și Dembrovschi.

O Selecționabilii își con
tinuă pregătirile la Centrul 
sportiv „23 August”, efectuînd 
zilnic două antrenamente. Du
minică ei urmează să plece 
pe calea aerului în America 
de Sud.

„PATININD" PE SUPRAFAȚA 
LUCIOASĂ A RETURULUI

ceva 
ca să 

to- 
fră- 

puțin 
dată,

Divizionara C Flacăra ro
șie București, antrenată de 
Oaidă, a început pregătirile 
la 13 ianuarie. Lotul este 
restrîns și modest ca valoa
re. în prezent se duc trata
tive cu clubul Dinamo Bucu
rești pentru transferarea a 
patru tineri : Iozu, Lazăf, 
Coman .și Tănase.

De la 20 ianuarie pînă la 
1 februarie. Flacăra roșie se 
va antrena la Predeal. La 
reîntoarcerea în Capitală, este 
prevăzut ca echipa să susți
nă mai multe meciuri amica
le cu formații din diviziile 
A, B și C.

ju- 
11 ja
va fi 
fizică 

fe-
— o

etapă combinată, de pregăti
re fizică și teoretică, în care 
se va pune accent pe ma
terialele indicate de Cole
giul central al arbitrilor. 
Pentru pregătirea fizică s-a 
apelat la profesorii R. Cos- 
moc și M. Lungu. încă de 
Ia prima ședință, am remar
cat prezența arbitrilor
zionari Gh. Manole, Gh. Tac- 
ciu, Ridvan Cocoi, Z. 
ghici. Victor Matei și Du
mitru 
multă ambiție în pregătire 
și la arbitrii recent promo
vați în lotul divizionar.

C. POPA-coresp. principal

divi-

Dră-

Grosu. Se observă

DE LA LOT

Cine îl cunoaște mai înde
aproape pe D. Nicolae-Nicu- 
șor, antrenorul dinamoviști- 
lor bucureșteni, știe că acesta 
își iese greu dintr-ale lui, că 
este un om ponderat, meti
culos, egal în purtare cu sine 
și cu jucătorii. Noi, cel pu
țin, nu ne amintim să-1 fi 
văzut sub imperiul nervilor, 
pierzîndu-și controlul, așa 
cum, din păcate, prea adesea 
se întîmplă cu unii dintre co
legii săi de breaslă.

Așa îneît nici nu ne închi
puiam că grijile multiple ca
re, desigur, îi grevează ac
tualul proces de pregătire a 
echipei, ii vor afecta cu 
calmul proverbial. Dar, 
fim sinceri, l-am găsit, 
tuși, pe Nicușor mai 
•mintat ca oricînd, mai 
sigur pe viitor ea altă
„patinînd", vrînd-nevrînd, pe 
suprafața lucioasă a returu
lui, în căutarea unor puncte 
de sprijin. Pentru că ecuația 
echipă națională-club, care a 
solicitat mult clubul din Ște
fan cel M&re în perioada pre
liminariilor C.M., este depar
te și acum, în preajma tur
neului său final, de a-și fi 
găsit necunoscutele, cu atît 
mai mult cu cît de rezultatul 
ei vor depinde datele unei 
noi probleme: perioada ime
diat următoare turneului me
xican și care coincide cu 
cumpăna dintre două ediții 
ale campionatului național.

O singură cunoscută , a fost, 
este și va fi în această rela
ție i x = 6, adică prezența lui 
Deleanu. Dinu, Ghergheli, Ra
du Nun.weiller, Lucescu și 
Dumitrache în lotul național. 
De fapt, enumerarea aceasta 
înseamnă că clubul, antreno
rul Nicușor și elevii săi au 
înțeles că țelul major al e- 
chipei naționale — calificarea 
la .El Mundial de futbol 
’70“ constituie, totodată, 
formanța reprezentativă 
chipei dinamoviste în 
competițional

„Am înțeles 
fost părtași ai 
certitudinilor 
campaniei preliminariilor — 
ne spune Nicușor. Și tare 
n-aș vrea ca după parcurge
rea etapei mexicane să ne 
rămînă doar gustul incerti
tudinilor și necazurilor... Iată 
cîteva temeiuri ale unei ase
menea posibilități: întrucît 
sînt convins că apropiatul 
turneu sud-american al lotu
lui național și. mai ales, 
jocurile din grupa cea mai 
puternică, de la Guadalajara, 
vor solicita mai mult ca ori
cînd jucătorii, nu intenționez 
să-i folosesc, la reîntoarcere, 
în primele etape ale returu
lui și, respectiv. în finalul 
campionatului. Dar. pe de 

. altă parte, la revenirea din

per- 
a e- 
anul

1969—70. 
aceasta, 
bucuriilor, in

și necazurilor

ani

(Urmare din pag. 1)

plasat pe lingă bara laterală. 
nemai.lăsîndu-i portarului sco
țian nici o speranță. Faze de 
un rar dramatism aveau apoi 
să se producă în min. .36 .și 
37, cînd tînărul și foarte talen
tatul Pană a ratat, de 3 ori, 
succesiv, majorarea scorului : 
prima dată i-a plonjat portarul 
la picioare, .a doua oară șutul 
său a fost magistral deviat în 
corner de același apărător al 
buturilor scoțiene, iar a treia 
oară mingea lovită 
întîlnit bara.

După pauză, Seria 
continuă. în minutul 
brovschi trimite mingea 
bară, iar Ene o reia, de la nu-

de el a

ratărilor
54, Dem- 

în

PETROLUL ÎN CĂUTAREA
VECHIULUI NUME - JUVENTUS

Recent, a avut loc la Ploi
ești analiza activității echipei 
de fotbal Petrolul, în prima 
jumătate a campionatului. Re
feratul, precum și discuțiile 
care au urmat, au scos în e- 
vidență atît aspectele pozitive

ELECTRONICA OBOR
ARI UN NOU ANTRENOR

De cîteva zile, consiliul a- 
socrației sportive Electronica 
Obor București, care are o e- 
>chipă participantă în campio
natul diviziei C, a luat măsura 
de a schimba antrenorul. 
Noul antrenor al formației 
bucureștene este fostul inter
național Mișu Lengheriu.

din această perioadă — Înti
nerirea -echipei, crearea unui 
climat propice de muncă. în
tărirea disciplinei — cît și ce
le negative, care , au făcut ca 
noua și tînăra formație a pe
troliștilor ploieșteni să nu se 
afirme.pe măsura așteptărilor 
numeroșilor ei -suporteri din 
toată țara.

Cu prilejul ședinței de ana
liză, s-a propus ca echipa să 
revină la vechiul ei nume 
JUVENTUS,-sub care s-a afir 
mat în fotbalul nostru, alături 
de Ri pensia. Rapid. Venus, 
„U“ Cluj etc. Propunerea a 
fost primită cu aclamații, a- 
cest nume ref-iectînd însăși 
caracteristica de azi a echipei 
ploieștene : tinerețea.

La rîndul ei. presa locală 
.a susținut propunerea. O ho- 
tărîre în acest sens n-a fost 
luată încă.

mai cîțiva metri, peste poar
tă. Un luft ,al fundașului cen
tral Starchan îl pune (în min. 
65) în situație foarte bună de 
gol pe Ene, dar acesta șutează 
slab șt portarul reține ușor. 
Tot cu un șut slab se închei^ 
și frumoasa acțiune personală’ 
a lui Dembrovschi din min. 
6,6. cînd a înșirat pe drum 
Cîțiva adversari. Trei minute , 
mai tîrziu. Pană centrează pe
riculos în careu, dar Ene reia, 
din cădere, imprecis și ocazia 
se irosește. Golul, al doilea, 
care a făcut să se sfîrșeaseă 
toate emoțiile, a căzut în min. 
79, cînd Pană a sprintat ire
zistibil printre doi adversari 
iaf mingea șutată de el și res
pinsă de portar a fost reluată 
în plasă de același Ene, care a 
făcut o partidă excelentă.

La 2—0, profitînd de relaxa
rea gazdelor, scoțienii trec la 
ofensivă și au o bună ocazie 
de gol in min. 85, cînd Mathie 
șutează precis, dar Ghiță (care 
marți, în compensație față de 
primul meci a fost foarte pu
țin solicitat) .a avut o inter
venție pe măsura reputației 
sale, trimițînd mingea în cor
ner. Din păcate, în aceste ulti
me minute, am fost martorii 
unui- gest reprobabil al lui

Dembrovschi, care sub impe
riul nervilor a lovit pe înain
tașul scoțian T. Mc Lean, fiind, 
pe bună dreptate, eliminat din 
joc de către, arbitru. A fost de 
altfel singura manifestare de 
nesportivitate din întreaga par
tidă. Prin victoria obținută 
marți, Dinamo Bacău se cali
fică în sferturile de finală ale 
„Gupei europene a tîrgurilor", 
o performanță excelentă care 
face cinste întregii mișcări fot
balistice din țara noastră. Este 
dificil să facem remarcări în 
rîndurile echipei băcăuane, to
tuși considerăm 
deosebit s-au remarcat Duțan, 
Ene, Pană, Nedelcu, Comănes- 
cu și Băluță.

Brigada de arbitri — avind 
la centru pe 1. Zsolt, iar la 
linie pe Tibor Wotava și Pe
ter Sandor — a condus corect 
și autoritar următoarele for
mații :

DINAMO : Ghiță 
nescu, Nedelcu, 
Vătafu, Duțan,

. brovschi, D. Ene, Băluță 
79, Neumayer).

KILMARNOCK : Mc. 
hlan — King, Mc Grory, 
chan, Dikson, Gilmour (min. 54, 
Maxwell), J. Mc. Lean, T. Mc 
Lean, Morrison. Mathie, Sheed.

că în mod

Velicu, 
Pană,

Comă- 
Kiss, 

Dem- 
(min.
Laug-
Star-

(Urmare din pag. 1}

LOTO PRONOSPORT
IN ATENTIA PARTICÎPANȚILOR LA CONCURSUL CU PREMII 
ORGANIZAT DE CĂTRE „PROGRAMUL LOTO-PRONOSPORT"

După cum se știe, redacția 
„Programului Loto-Pnono- 
spott" a organizat un concurs 
cu premii prin către se cerea 
cititorilor să indice celelalte 
trei adversare ale reprezenta
tivei noastre, în 
turneului final 
Mexic.

In momentul 
ponenta grupei este 
astfel că. în cursul 
șâptămîni, cele circa 
bonuri de participare de.puse 
vor fi triate. în continuare, 
va urma tragerea la sorți pen
tru desemnarea cîștigătorilor, 
tragere care va fi anunțată 
din timp.

Cu acest prilej, facem cu
noscut că toate acele cupoa
ne sosite după data de 5 ia
nuarie 1970. nu au intrat în 
concurs.

Premiile care se vor acorda 
ciștigătarilor sînt următoa
rele : un televizor, un magne-

cadrul grupei 
al C.M. din

de față com-' 
cunoscută 

I acestei 
50.000

tofon, un aparat de radio și 
200 abonamente — pe o pe
rioadă de 6 luni — ja „Pro
gramul Loto-Pronosport"

Tragerea Pronoexpres de 
astăzi^ va avea loc la Bucu
rești în sala Clubului Finanțe 
Bănci din strada Doamne; nr. 
2 cu începere de la ora 19. 
Ea va fi radiodifuzată, după 
care va urma un film artistic. 
Intrarea liberă.

Și totuși Ciocâltea pare puțin 
dezolat în timpul discuției pe care 
o . avem, martor fiindu-ne cunos
cutul fotbalist Mircea Dridea, cel 
care a trădat șahul pentru balo
nul rotund și nici acum n-am 
putea spune dacă a făcut bine 
sau rău, pentru că ploieșteanul 
avea un talent cu totul ieșit din 
comun și pentru tabla cu patrate 
albe șl negre. Dridea a rămas 
credincios acestei pasiuni de ado
lescență, o cultivă în timpul liber, 
și prezența lui la dialogul cu 
Victor Ciocâltea îi dă acestuia o 
notă nu numai inedită dar chiar 
una simbolică. Pentru simplul 
motiv că maeștrul internațional 
înainte de a pătrunde în lumea 
mirifică a șahului visase să a- 
jungă... fotbalist.

încercăm să evităm caracterul 
stereotip pe care îl au de obicei 
interviurile cu șahiștii întorși de 
la marile turnee. Dar. din păcate, 
nu reușim.

— Așadar, care este Impre
sia cea mai puternică pe care 
v-a produs-o participarea ia 
recenta întrecere din capitala 
Gruziei ? .

— Indiscutabil, răspunde Cio
câltea, revederea cu Mihall Tal. 
fostul campion al limit, care își 
reia activitatea după ce a supor

tal o grea intervenție chirurgi
cală. Lui Tal, după cum se știe, 
t-a fost extirpat un rinichi, in 
urma unei maladii calculoase. 
Misa a înfruntat cu o rară bărbă
ție operația, a ignorat-o, șl acum 
se află din nou in plenitudinea 
forțelor sale. Jocul lui Tal iți 
creează reale emoții estetice. Par
tida pe care a jucat-o cu Spiri
donov este — cred — unică, adu- 
clnd pe tablă -o cascadă de com
binații șt de sacrificii. Practic 
era imposibil de calculat urmările 
lor. Aici a intrat in acțiune ge
niul acestui jucător inegalabil. 
■După cum de neuitat va rămîne 
tntilnirea lui Tal cu Suetin, in 
care, într-o poziție aparent ino
fensivă. fostul campion mondial 
efectuează un strălucit sacrificiu 
de regină și ciștigă maqnlfic in 
23 'de mutări.

— Am dori, totuși, cîteva 
cuvinte și despre jocul lui... 
Ciocâltea.

— Eu am fost în formă. Am 
gîndit repede si ușor, am văzut 
vine Curios este faptul că de 
acest lucru și-a dat seama înain
tea mea... Mihail Tal. Pe noi ne 
leagă o veche prietenie. Mișa mi-a 
spus după runda a V-a : „Ajunge 
cu remizele. Victore ! Nu vezi cA 
joci bine? De ce accepți egalită
țile in poziții superioare ? Ascul
tă sfatul meu : Fă-te rău 1 Fii 
îbuldog. Numai așa poți răzbi 
astăzi în șah. Adversarilor tre

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOSPORT nr. 2 

DIN 11 IANUARIE 1970

CATEGORIA I (13 rezultate) 
1,5 variante .a .53 302 lei; 
CATEGORIA a Il-a (12 rezul 
tate) : 43,8 variante a 2190 
CATEGORIA a III-a (11 
zultate) : 834,6 variante a 
Iei.

Premiul de categoria I a 
•bținut de BUJOREANU 
GEN din București pe un 
let in întreg.

lei; 
re- 
172

fost 
EU- 
bu-

Frățilă et încearcă o nouăPîrcălab, comp.,

® •
■

® faffs
■ ..ui.

din fe- 
Iotului 

du

relansare, pe culoarul liber al returului
Foto I B. VASILB

turneul sud-ameriean 
bruarie, 
național 
pă o foarte 
de refacere și de readaptare, 
să-i încadrăm iar în echipa 
de club pentru ca selecționa- 
bilii să nu iasă din ciclul pre
gătirii în vederea finalei me
xicane. De altfel, aceștia nu 
sînt convocați la lot în pri
mele trei 
convocați 
pînă joi.

Un alt 
drum, în 
număr restrîns de jucători 
(Coman, Stana, Ștefan, Pîrvu, 
Cheran, Stoenescu, Crăciunes- 
cu, Frățilă, Doru Popescu, 
Moldovan, Pîrcălab, Sălceanu, 
Haidu, Petrică — de la echi
pa de tineret, Petre Gh. și 
Dobrescu — de la Electroni-

antrenorii i 
vor voi, ca 

scurtă perioadă

etape, dar apoi sînt 
săptămînal, de luni

aspect: pornind Ia 
această idee, cu un

ca) și mobilizindu-i în vede
rea unui loc fruntaș în cam
pionat — după părerea 
mea, peste puterile lotului, 
cerindu-le deci, o autodepă- 
șire pe planul performanței ! 
— mă și angajez oarecum în 
fața acestora să le dau po
sibilitatea unei evoluții regu
late. conștiința titularizării. 
Și atunci, cum rămîne cu cei 
șase „mexicani"? Pregătim 
deci o echipă și în campio
nat va juca alta ?

Am mai vrea, de asemenea, 
să întărim Iotul pe anumite 
posturi deficitare. Lică Nun- 
weiller, de pildă, care are 
dezlegarea de la Heșiktaș și 
a optat pentru echipa noastră, 
așteaptă să primească drept 
de joc de la F.R.F. Ne-am în
țelege și cu Universitatea 
Craiova în privința portarului

Pilcă, dacă federația îi va 
aproba transferul, trecînd 
peste o prevedere, după pă
rerea mea, deficitară: fotba
listul care a evoluat Ia 
pa de tineret-rezerve, 
asimilat celor care au 
în divizia națională A.

Este deci imposibil ca toa
te aceste realități să nu se 
repercuteze asupra comportă
rii echipei noastre în cam
pionat. Repet, noi înțelegem 
răspunderea unei 
perioade în 
nesc, 
lucru 
resați de destinele echipei Di
namo București și, care 
de puține ori, vor performan
țe cu orice preț, în orice 
condiții.

echi- 
este 

Jucat

asemenea 
fotbalul romS- 

dar am vrea ca acest 
să-l facă toți cei inte-

nu

Paul SLAVESCU

Fotbalul prin limbajul său, 
cu o rază de extindere și re
zonanță de invidiat, devine 
tot mai mult pentru omul mo
dern un 
care, o .
regăsirii prin ceilalți semeni, 
opunîndu-se existenței imper
sonale și alienate a omului 
modern.

Este un exercițiu de exis
tență autentică în care cele 
mai mari satisfacții interfe
rează cu dezagreabile și dis
trugătoare decepții, zilele de 
bucurie cu nopți de așteptare 
tensionată și insomnii. E un 
„joc" ce anulează virstele, e un 
„antrenament" ce ne urcă pe 
t-oloăna fără de sfîrșit a pa
siunii și simpatiei aducătoare 

.-de bucurie și împlinire sufle
tească. E în același timp crea
tor, modelator, distrugător de 
mituri și

Sportul 
bătrinește 
dezvolta își 
rile unei 
și eșuări 
cilii la valul informațional al 
științei contemporane. Pasio- 
nații optimiști ce cred în vi
itorul deschis al sportului rege 
nu pot ocoli însă convingerea 
că estetizarea și înnobilarea 
lui nu este posibilă fără o 
„transfuzie" de materie și 
culoare spirituală procurată de 
științele ce se ocupă de son
darea profunzimilor sufletului 
uman : psihiatria, psihologia, 
sociologia etc. Restrîngînd și 
comprimînd aria discuției in
terferenței psihologiei cu fot
balul și a ceea ce rezultă din 
această întîlnire cred că e- 
xistă suficiente argumente pen
tru a postula că tehnicianul- antrenor • - • - —
blat de 
cunoscător 
vilor ce îi 
Puțini 
prin complexitatea personali
tății lor această ipostază, u- 
nitate intelectiv-afectivă, ce 
le oermite să modeleze și să 
inducă diferențiat 
ceea ce își propun 
cu elevii lor.

Helenio Herrera 
respectat și iubit 
ternica lui personalitate, pen-

<
mijloc de comuni- 

punte interumană a

legende.
care nu mai îm- 
nu se poate lașă 
înfrunta toate riscu- 
posibile degradări 

fără a deschide o-

trebuie să fie du- 
pedagogul-psiholog, 
al sufletului 
are în 

antrenori
el e- 

pregătire. 
realizează

și nuanțat 
să realizeze

— magul 
pentru pu-

buie să le fie frică de tine. îți 
garantez că în cel mult doi 
vei fi mare maestru".

Cită dreptate a avut Tal. 
aș fl forțat la Samkovici și 
gihașvili, poate că acum 
mare maestru. ~ ...
aceste amăgitoare jumătăți de 
punct. Apoi, la sfîrșit, trebuia 
neapărat să cîștig la Spiridonov. 
Și, fiindcă trebuia neapărat sd 
cîștig, am pierdut. Titlul de mare 
maestru s-a amînat pentru altă 
dată.

— Totuși, care sînt cele mai 
bune realizări din această 
competiție.

— Partida cîștigată la Leln, 
printr-un atac în care amîndoi 
am greșit, dar eu am reușit să-mi 
găsesc mai repede echilibrul, și 
remiza cu Suetin obținută după 
o foarte grea apărare, de aproape 
80 de mutări.

Turneul, însă, îmi lasă impresii 
de neuitqt care se înscriu intr-un 
cadru extrasportiv. Mă refer 
organizarea excepțională < 
rată de autoritățile sportive 
Gruzia, ospitalitatea caldă 
care am fost întimpinați.

ani
Dacă 
Gin- 

eram 
Dar. m-au ispitit

la 
asigu- 

dih 
cu

cursiile făcute la Gurgiani, Gori, 
Msheta (cu mănăstiri datînd din 
anul 580) și participarea la nunta 
campioanei mondiale Nona Ga- 
prindașvili (450 de invitați !) care 
s-a căsătorit cu un medic gruzin. 
Precizez că soțul ei nu știe sd 
joace șah și nici nu vrea să în
vețe...

— In încheiere, totuși, cîteva 
cuvinte despre participanții la 
acest mare turneu.

— Revelația lui a fost, în mod 
indiscutabil, Gurghenidze, care 
s-a pregătit 6 luni pentru compe
tiția ce avea să-i aducă titlul de 
mare maestru. Foarte activ a ju
cat Spiridonov, un șahist 
riscă totul pe o carte. Bine 
pentru că norocul ii ajută 
cei îndrăzneți. Bronstein și 
mov, glorii ale șahului mondial, 
traversează, cred eu, o perioadă 
inerentă de criză. In nota sa 
obișnuită — adică foarte sigur — 
Bort, cotat astăzi, pe bună drep
tate. printre cei mai puternici 
jucători ai lumii. Și o curiozitate
— Lein pe ultimul loc ! Este pen
tru prima oară în istoria șahului
— și cred că memoria nu mă în
șeală — cînd 'un mare maestru 
sovietic se clasează astfel. Jocul

. acesta bizar își are curiozitățile 
și... răutățile sale.

Ciocâltea era gata sâ mai po
vestească foarte mult, dar spațiul 
afectat interviului se epuizase. 
Am trebuit să punem — nu fără 
regret — punct.

care 
face.

ce
Hol

se

tru calitățile înăscute de pe
dagog și psihoterapeut rămîne 
în istoria fotbalului prin reu
șitele sale infuzii de inedit, 
de atmosferă și ambianță psi
hologică propice la echipele 
pe care le conduce.
majoritatea
ma binomului 
holog rămîne 
oarece

Dar în 
cazurilor proble- 

antrenor-psi- 
deschisă, de-

nu este posibilă asi
gurarea unei pregătiri indivi
dualizate și nuanțate fără cu
noașterea particularităților ca- 
recterologice. de finețe, a ju
cătorilor ce alcătuiesc un co
lectiv, o echipă. Nu e posi
bilă crearea unei structuțl. de

și psihologie

respectiv a celor 
echipa etc.
stil de joc este

grup omogene fără o analiză 
psiho-sociologică care trecînd 
dincolo de profilul psihologic 
individual al jucătorilor să de
tecteze sistemul relațional, stă
rile de tensiune dintre mem
brii grupului, starea psihică 
la momentul 
ce alcătuiesc

Un anumit
o necesitate' ce decurge din 
particularitățile psihofiziologice 
ale jucătorilor unei echipe și 
orice modificare de strategie 
și tactică de joc nu poate ti 
făcută decît pe linia acestor 
trăsături dominante. Școlile de 
fotbal recunoscute de istoria 
fotbalului pleacă tocmai de la 
profilul și statutul psihologic 
al jucătorilor din țările res
pective, tactlcile de joc ne- 
fiind decît o adaptare, o 
lare" ce se adaugă 
rităților structurale 
tarilor vizați.

în condițiile de 
informațiile despre 
ment, tactici de joc
su se generalizeze,

„mu- 
partieula- 
ale jucă-

azi, cînd 
antrena- 

etc. încep 
fiecare

J

fotbalul mondial, pregăti- 
psihologică devine un mlj- 
prin care se poate obține 
plus de valoare în sensul

echipă dispunîrid de datele șl 
experiența echipelor fruntașe 
din 
rea 
loc 
un
valorificării tuturor posibilită
ților psihofiziologice ale ju
cătorilor, o optimizare a efor
turilor pentru a obține un ran
dament mereu în creștere, o 
mai bună recuperare a ener
giilor intens solicitate în con
dițiile fotbalului modern.

în-pregătirea echipelor noas
tre de fotbal, inclusiv echipa 
națională, acest lucru rămîne 
un deziderat și o dorință me
reu amînată. Experiența dr. 
Bilcea de la „U” Cluj rămîne 
un caz izolat, deși rezultatele 
obținute erau fructuoase.

Cele întîmplate 
echipei naționale 
jocului retur 
preliminariile 
cu stringență 
laborăril unui 
gătirea

Din 
români 
dispun
punzătoare 
diferențiată 
cătorilor, sfaturile dinainte 
meci fiind oferite șablon, 
gid pentru toți jucătorii.

Există jucători cu structuri 
psihologice mai fragile (hiper- 
emotici, hipersensibili, anxioși, 
complexați, psihopați etc) care 
necesită înțelegere și eforturi 
pentru a fi integrați și adap
tați unei discipline de echi
pă. v

Este frapant că frecventele 
abateri de la disciplină a u- 
nor jucători, discutate în presă, 
nu trezesc măcar o dată între
barea : pare din punct de ve
dere psihiatric toți cei cu tul
burări de comportament nu 
prezintă personalități disar- 
monice ? în cazuri concrete, 
psihiatrii ar putea da un răs
puns, înțelege și indica 
de făcut.

Aplicarea unor tehnici
derne de psihoterapie (trai
ning autogen, psihoterapie de 
grup etc), ar duce cu sigu
ranță la un plus de liniște su
fletească, la încredere In for
țele proprii de care sportivii 
noștri sînt handicapați în în- 
tîlnirile internaționale, la re
laxarea stărilor de oboseală 
psihică, a tensiunilor și fră- 
mîntărilor sufletești, la o mai 
bună recuperare după 
tul

cu 
C.

cu jucătorii 
în preajma 
Grecia din 
M. Implică

necesitatea co- 
psihiatru la pre- 

echipei naționale, 
cîte
(cu 
de

cunosc, antrenorii 
rare excepții) nu 

o pregătire cores- 
pentru o Instruire 
și nuanțată a ju

de 
ri-

ce a

mo-

efor- 
depus în cursul unui meci.

dr. Doru OGODESCU
Timișoara

CUPON DE CONCURS
Numele și pronumele

Adresa :

1. CARE 
SFERTURILE 
merg mai departe primele DOUA CLASATE) ?

ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU 
DE FINALA (reamintim : din fiecare grup^

GRUPA

GRUPA

GRUPA

GRUPA

A

B

c

D

• • • ♦ • • • «

2. CE ECHIPA VA C1ȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL r



mentație publică 
diverse surprize, 
pleca de la Galați cu amintiri

Organizatorii gălățeni depun eforturi pen
tru a asigura grupei C a campionatului 
mondial de hochei pe gheață o desfășu
rare cit mai bună. Hotelul „Dunărea" 
din localitate, care îi va găzdui pe spor
tivi, oficiali, arbitri și ziariști, a fost 
reamenajat, dotat cu mobilier nou, în
zestrat cu un club, săli de lectură, de 
Jocuri distractive etc. In ziua deschi
derii competiției, orașul va fi pavoazat 
sărbătorește cu becuri multicolore, care 
îi vor conduce pe oaspeți și pe specta
tori din centru pînă Ia patinoar. Teatrul 
Muzical pregătește un spectacol de gală 
pentru participanți, iar Trustul de ali- 

— mese vînătorești cu specific local și 
Organizatorii ne asigură că oaspeții 

de neuitat.

M.H.J. CESKE BUDEJOVICE 
LA „CUPA ORAȘULUI 

BUCUREȘTI"

din 
ieri

Federația de hochei 
Cehoslovacia a anunțat 
că la tradiționala „Cupă a 
orașului București" va par
ticipa echipa din Ceske Bu- 
de.jovice, care conduce în 
clasamentul Ligii a doua a 
campionatului național. în 
formația ei evoluează cinci 
titulari din reprezentativa de 
tineret a Cehoslovaciei.

PROGRAMUL JOCURILOR 
DE LA BUCUREȘTI Șl GALATI 

SE DEFINITIVEAZĂ LA... ' 
STOCKHOLM

Joi urmează să plece la 
Stockholm tov. V. Militaru, 
secretarul general al Fede
rației române de hochei pe 
gheață. în capitala Suediei 
el va definitiva cu reprezen
tanții L.I.H.G. programul 
jocurilor de la București și 
Galați, care suferă modifi-

Ne aflăm la începutul unui 
an care are un calendar 
sportiv internațional extrem 
de bogat. El cuprinde numai 
puțin de 48 de campionate 
mondiale și 35 europene. Fi
rește, competiția supremă din 
acest an o constituie cea de-a 

’IX-a ediție a campionatului 
mondial de fotbal, al cărui 
turneu final este programat

PREGĂTIRI LA GALAȚI PENTRU GRUPA C

ÎNAINTEA c. m. din mexic

AGENȚIA I.S.K. A DESEMNAT BRAZILIA PRIMA ECHIPĂ A ANULU11969
>

ROMÂNIA PE LOCUL 1V-VI
vor

ivite 
Ca- 

unor

cări în urma situației 
prin retragerea echipei 
nadei și promovarea 
formații în grupe superioare 
ale campionatului.

ARBITRI 
PESTE

ROMANI 
HOTARE

Cuplul nr. 1 de arbitri 
din România, N. Turceanu- 
Fl. Gubernu, a condus la So
fia dubla întîlnire internațio
nală de hochei Bulgaria — 
R. D. Germană, din cadrul 
pregătirilor celor două echi
pe pentru campionatul mon
dial.

TURNEUL ECHIPEI S.U.A. 
ÎN EUROPA

La 9 februarie, echipa de 
hochei a S.U.A., care va par
ticipa la grupa B, de la 
București a Campionatului 
Mondial, își începe turneul 
în Europa. Jucătorii ameri
cani vor evolua în Elveția, 
Italia și Cehoslovacia, fiind 
așteptați în capitala Româ
niei la 23 februarie.

Ne-au parvenit rezultatele 
unei interesante anchete, în
treprinse de agenția de știri 
sportive >,Internationale Sport- 
Korrespondenz" din Stuttgart 
(R.F.G.), privind alcătuirea u- 
nui clasament al celor mai 
bune echipe de fotbal din lu
me. conform rezultatelor în
registrate în 1969. Spre deose
bire de alte anchete, în care 
clasamentele au fost alcătuite 
pe bază de voturi sau în 
funcție de procentajul reali
zat I.S.K. a alcătuit acest 
clasarhent în urma rezultate
lor obținute, în funcție de va
loarea echipelor întîlnite. An
cheta arată că în 1969 s-au 
desfășurat în lume 136 de 
meciuri amicale (internațio
nale, anunțate la F.I.F.A.) și 
118 întîlniri în cadrul preli
minariilor campionatului mon
dial.

în comentariul anexat re
zultatelor anchetei I.S.K. se 
menționează poziția excelentă 
a echipei României, clasată 
pe locul 4 alături de cea a 
R.F. a Germaniei și Suediei. 
„Locul valoros realizat de re
prezentativa României este

surprinzător — se scrie în co
mentariu — dar se explică 
prin faptul că fotbaliștii ro
mâni nu au pierdut în acest 
an nici o întîlnire (n.n. me
ciul cu Franța, de la Paris, 
pierdut cu 1—0, nu figurează 
în evidența F.I.F.A. ca meci 
amical inter-țări). Dacă for
mația României ar fi cîștigat 
partidele cu Grecia, ea ar fi 
ocupat un loc și mai înalt. 
Scorul egal realizat de fotba
liștii români la Belgrad (1—1 
cu Iugoslavia) i-a dat un 
punct în plus echipei Româ
niei față de Suedia, care pier
duse Jocul amical cu Iugosla
via la Split (1—2)“.

înainte de a trece la alte 
comentarii, vă redăm clasa
mentul alcătuit de agenția 
I.S.K.

1. BRAZILIA (neînvinsă în 
1969; a dispus, printre alte 
formații, de campioana lumii. 
Anglia). Are în 1969 următo
rul bilanț:

11 9 2 0 32:8 20
2. ANGLIA (a suferit o sin

gură înfrîngere, dar a termi
nat două Jocuri la egalitate 
și a avut adversari mai slabi

— Irlanda, Țara 
Galilor. Olana» 
etc). A realizat 
în 1969.
11 8 2 1 24:7 18

IN 1970

Selecționata Iugoslaviei; deși 
nu s-a calificat în turneul fi-- 
nai al C.M., ocupă un loc o- 
norabil în ierarhia mondială. 
A suferit doar două înfrîn- 
geri (cu U.R.S.S. și Spania) 
în schimb a obținut alte re
zultate valoroase.
.6312 14:8 7

Bulgaria a pierdut două 
meciuri, unul cu vicecampioa- 
na mondială în amicalul de 
la Sofia- precum și partida 
cu Polonia din preliminariile 
C.M.

7 3 2 2 10:8 8
Reprezentativa Cehoslova

ciei este cotată în acest 
pluton fruntaș pentru că în 
partida de baraj cu Ungaria 
a Jucat excepțional.

6 3 12 10:7 7
Marele pluton'al formațiilor 

clasate pe locul 7 îl încheie 
reprezentativa Belgiei, în spe
cial, datorită victoriei reali
zate în fața Spaniei și Mexi
cului.

4 2 0 2 4:6 4
excelent 

mul-

C.E. de săniuțe sînt pro
gramate la Kapfenberg (Aus
tria) la 24—25.1. pe o pistă 
naturală iar C.M. 
nigsee (R.F.G.) la 
l.II. pe o pîrtie artificială.

în centrul atenției sînt de
sigur campionatele mondiale 
de schi. Probele alpine au 
loc între 6—15 februarie la Val 
Gardena (Italia), iar probele

la Kd-
31.1. și

programat la 13—14 martie 
la Viena. Printre alte com
petiții de tradiție se numără 
C.M. de ciclocros, programate 
în martie în Belgia și C.E. 
la tenis de masă între 25 a- 
prilie și 3 mai la Moscova. 
Turneul de tenis de la Wim
bledon va începe la 22 iunie 
si se va încheia la 4 iulie.

La 29 aprilie este progra
mată finala „Cupei cupelor",

lumbus (S.U.A.) între 19 și 
27 septembrie.

Campionatele mondiale de 
călărie (cu proba de dresaj) 
vor începe Ia Aachen între 
20 și 28 iunie. C.M. la călă- 
rie-obstacole sînt programate 
între 4 și 12 iulie în Franța 
(la Baule) iar probele pe e- 
chipe între 18 și 21 septem
brie în Irlanda.

ALTE COMPETIȚII 
TN CURSUL VERII

va

se
23 

iar

Turul ciclist al Franței 
fi organizat între 26 iunie și 
19 iulie. Campionatele mon
diale pe pistă sînt progra
mate între 6—16 augast la 
Leicester în Anglia (amatori 
și profesioniști).

C.E. de caiac-canoe vor fi 
găzduite la Copenhaga între 
31 iulie și 2 august.

C.E. de canotaj femei 
organizează între 20 și 
august la Tata (Ungaria),
pentru bărbați cel de-al trei
lea campionat mondial va 
avea loc între 3—6 septem
brie la Catherines (Canada), 
între 1 și 5 august sînt pro
gramate la Warendorf (R.F.G.) 
mondialele de pentatlon mo
dern.

„Cupa Europei" la atletism 
pentru femei este programa
tă la Budapesta la 22 august, 
iar cea pentru bărbați la 
29—30 august la Stockholm.

3. ITALIA „az- 
zurrii" au fost ne
învinși In 1969, 
obținînd unele 
victorii categori
ce. Dacă ar fi a- 
vut mai multe 
meciuri și victo
rii în unele par
tide pe care le-au 
terminat la egali
tate, italienii ar fi 
candidat cu sigu
ranță la primul 
loc). Scor :

63 3 013:6 9
4. R.T. R ger

maniei, ROMÂ
NIA, SUEDIA. 
Formația vest- 
germană si cea 
română sînt ne
învinse. Echipa 
R.F.G. are un go
laveraj
și un bilanț 
țumitor ; 
7 4 3 0 20:5

România 
situată înaintea 
Suediei din două 
motive: mai în- 
tîi, pentru eă Su
edia a fost învin
să de Franța cu 
3—0; în ai doilea 
tru că a terminat la egalitate 
(1—1) cu Iugoslavia. în timp 
ce suedezii au pierdut partida 
cu iugoslavii. Bilanțul:

6 2 4 0 7:5 8
Marea performanță a repre

zentativei Suediei a constitui- • 
t-o victoria repurtată in de
plasare asupra formației U- 
niunii Sovietice (1—0). în rest, 
,.Tre Kronors" a avut o com
portare remarcabilă. La Paris, 
în ultima întîlnire a anului. 
Suedia a pierdut (0—3) meciul 
din preliminariile C.M. cu 
Franța. Fără acest eșec, Sue
dia ar fi aspirat la 
mai bun.

12 9 1 2 26:12
7. U.R.S.S., PERU. 

SLAVIA. BULGARIA, 
SLOVACIA. BELGIA. După 
cum se vede, pentru acest loc 
s-a dat o mare luptă. Din 
grupul acestor formații s-a 
detașat, totuși, reprezentativa 
U.R.S.S., care a cîștigat deta
șat grupa pentru preliminarii.

7 4 2 1 13:7 4
Reprezentativa peruviană a 

furnizat în 1969 o surpriză de 
mari proporții. în preliminarii 
a eliminat echipa Argentinei 
și astfel, peruvienii au fost

Excelentul Gealei n-a putut califica 
echipa iugoslavă în turneul final al 
CM., dar 
fruntașele

13. URUGUAY. La prima ve
dere s-ar părea că foștii capa- 
pioni ai lumii meritau un loc 
mai bun. dar înfrîngerile su
ferite pe teren propriu (Peru 
și Anglia) au determinat a- 
ceastă clasare.

7 4 1 2 7:3 9

rînd, pen-

un loc

IUGO- 
CEHO-

samovar deUn uriaș
turneul international din decembrie, la Moscova 

in apropiatele „morțdiaie ‘

Tula a răsplătit pe hochetștit reprezentativei U.R.S.S., victorioși

performanța

In 
Ei au cele mai bune șanse de a repeta 

de la rrrock/iolm (grupa A)
iunie înîntre 31 mai și 21 

Mexic.
în rîndurile de 

vom trece în revistă princi
palele competiții mondiale si 
europene.
SPORTURILE DE IARNĂ

După terminarea campio
natelor europene de bob pen
tru 2 și 4 persoane desfă
șurate la Cortina d’Ampezzo, 
la 24 și 25 ianuarie sînt pro
gramate la St. Moritz „mon
dialele" de bob (pențru 2 per
soane) iar la 31 ianuarie și 
1 februarie aceeași stațiune 
va găzdui întrecerea echipa
jelor de 4.

Patinajul viteză își are și 
rezervate mari întreceri. 
24—25 ianuarie calenda-

mai jos,

nordice între 14 și 22 februa
rie în munții 'Patra înaltă 
din Cehoslovacia. Iată alte 
întreceri ale sporturilor de 
iarnă programate în primul 
trimestru al anului:

Biatlon — 19—22 februarie 
la Oestersund (Suedia) cam
pionate mondiale

Hochei pe gheață —-cam
pionatul mondial grupa B 24 
februarie — 2 martie la
București ; grupa A : 12—2!) 
martie în Suedia (datele nu 
au fost încă confirmate de 
federația suedeză care a pre
luat organizarea întrecerilor)

ea figurează, totuși, printre 
clasamentului alcătuit de 

I.S.K.
cotați după Brazilia, a doua 
formație sud-americană.

12 6 2 4 17:15 14

14. MEXIC. Formația cali
ficată din oficiu în turneul 
final (ca țară organizatoare) a 
susținut 
meciuri, 
meroase

17 5 4

un număr record de 
dar a suferit și nu- 
înfrîngeri. ,
8 16:19 14

se oprește la cifra 14. In con-Clasificarea făcută de I.S.K.
tinuare, agenția publică un clasament în funcție de numărul 
punctelor realizate. El se prezintă astfel :
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el
I.a 
rul prevede campionatele eu
ropene masculine la Inns
bruck. cele pentru femei la 
Heerenveen 
ianuarie șl 
„Mondialele" 
programate la 14—15 februa
rie la Oslo iar cele de sprint 
și feminine la 21—22 februa
rie la West-Alis (S.U.A.).

Patinajul artistic iși va a- 
vea reședința la Leningrad 
intre 4 și 8 februarie pentru 
campionatele europene și la 
Ljubljana între 2 și 8 mar
tie pentru camnionatele mon
diale.

(Olanda) la 31
1 februarie, 

masculine sînt

HAND3AL SI ATLETISM
Tn februarie și martie în 

centrul atenției se vor afla 
întrecerile de handbal și cele 
de atletism în sală. C.M. do 
handbal sînt programate in
tre 25.11.—8.III. în Franța, 
iar primul campionat euro
pean de atletism în sală este

iar la 10 mai cea a „Cupei 
campfonilon. europeni" la fot
bal.

Iubitorii baschetului vor 
putea urmări prin interme
diul televiziunii campionatul 
mondial de baschet progra
mat între 10—25 mai în Iu
goslavia.

LUPTĂTORII, 
HALTEROFILII SI JUDOKA 

IN ACȚIUNE
C.E. de judo sînt progra

mate la Berlin între 21 și 24 
mai. Luptătorii (la ambele 
stiluri) se vor întrece tot la 
Berlin pentru titlurile euro- 
ucne între 8 și 15 iunie.

C.M. de lupte vor fi orga
nizate între 10 și 16 iulie Ia 
Fdmonton (Canada).

Halterofilii europeni
vor da întîlnire la Szombat- 
hely (Ungaria) între 20 și 28 
iunie, iar campionatele mon
diale sînt programate la Co-

își

Fassnaeht: tripla victorie 
în California

natație
mic (25

In concursul de 
desfășurat în bazinul 
yarzi) de la Beverly Hill

INTRE CORDLE R1NGULUL
• MAZZINGHI VIZEAZĂ 

CENTURA MONDIALA

mondial la 
mică, ita- 
Măzzinghi, 

îna- 
pe ameriea-

Fostul campion 
categoria mijlocie 
Jianul Sanclro 
care l-a învins recent 
inte de limită 
nul Hernandez, îl va intilni 
la 6 februarie, la Milano, pe 
americanul Danny Moyer, în 
caz de victorie urmînd a 
primi dreptul să atace titlul 
mondial al americanului 
Freddve Little.

Famechon își va pune îr. joc 
centura mondială la catego
ria pană, la Londra, în fata 
unui pugilist ales de forul 

. internațional intre Joss'; Lle- 
gra (Spania) și Vicente Sal
divar (Mexic).
• GONZALES A PIERDUT 

TITLUL NAȚIONAL

spe-

• RUBEN OLIVARES — 
GILIS1UL ANULUI 1969

PU-

W.B.A. l-a desemnat 
mexicanul Ruben Olivares 
drept cel mai bun .boxer al 
anului 1969. Același for l-a 
desemnat pe franco-austra
lianul J. Famechon cel mai 
bun boxer al lunii ianuarie.

pe

Jo Gonzales, marea 
ranță a pugiiismului francez, 
a suferit încă o înfrîngere. 
într-o gală disputată la Pa
ris, el a fost net întrecut la 
puncte de compatriotul său. 
Pascal di Benedetto, care. în 
urma acestei victorii, a de
venit campion național al 
Franței la categoria mijlocie. 
Este pentru prima oară în 
cariera orofesionistă a lui 
Gonzales cînd el termină cele 
15 reprize și este învins. 
Pînă acum, el a pierdut nu
mai înainte de limită.

(California), vest-gerrhanu> 
Hans Fassnaeht a terminat 
învingător în trei probe : 200 
yarzi fluture — 1:57,7; 200 
yarzi mixt 
yarzi mixt 
de 
nit 
în 
în
Luis Fiolo și-a adjudecat vie 
tor ia pe 200 yarzi — 
Concursul 
minat de 
Attwood : 
1:01,5; 200 
și 400 yarzi mixt — 4:44 5.

- 1:57,7;
2:00,8 și 400 
4:07,7. Proba 

100 yarzi spate i-a reve- 
americanului Mitch Ivey 

55,0 (locul trei Fassnaeht
57,2). Brazilianul Jose

TOAMNA CUPRINDE 
ALTE PUNCTE 
DE ATRACȚIE

Intre 5 și 12 septembrie, 
la Barcelona sînt programate 
C.E. de înot, polo și sărituri.

Olimpiada de șah care va 
reuni cel puțin 60 de echipe 
se va organiza între 5 și 27 
septembrie la Siegen (R.F.G.)

C.M. de parașutism 
la Bled (Iugoslavia) 
și 20 septembrie.

C.E. de baschet 
sînt programate la 
dam între 10—21 septembrie 
în timp ce „europenele" de 
volei rezervate bărbaților Se 
vor desfășura la Sofia între 
12 și 27 septembrie.

C.M. de scrimă sînt pro
gramate între 13—24 septem 
brie la Ankara.

Tirul se bucură de un se
zon deosebit de bogat: C.E. 
pentru arme cu glonț la ju
niori au loc la Wiesbaden 
(R.F.G.) între 14—17 august; 
C.E. de trapă automată, în 
Suedia între 12 și 16 august; 
C.E. de talere ia București 
între 7—13 octombrie, iar 
C.M. pentru arme cu glonț 
si talere la Phonix (S.U.A.) 
între 18 și 25 octombrie.

In fine, C.M. de gimnastică 
artistică sînt programate în
tre 22 și 27 octombrie la Lju
bljana, sau într-un oraș din 
Elveția.

în afară de aceste între
ceri, calendarul internațional 
cuprinde alte 
mondiale și europene la spor
turi mai puțin cunoscute la 
noi: golf, tir cu arcul, schi 
pe apă, biliard, badminton, 
ciclobal, hochei-bandy și al
tele.

JOAO SALDANHA;
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au loc 
între o

(femeii 
Rotter-

campionate

RIO DE JANEIRO, 13; 
(Prin telex de la corespon
dentul Agerpres, V. Oros). — 
Tragerea la sorți care a sta
bilit grupele în vederea dis
putării cupei mondiale la fot
bal a devenit pentru brazi
lieni principală temă de dis
cuție, subiectul predilect al 
comentariilor de presă.

în momentul cînd s-a aflat 
că Brazilia a fost repartiza
tă în grupa a treia, alături 
de România, Anglia și Ceho
slovacia, un cronicar de la 
televiziune lansa următoarea 
reacție curioasă : „încă o co
incidență stranie contra Bra
ziliei" (pesemne un reflex re
actualizat al impresiei că in
succesul din 1966 s-ar fi da
torat în mare parte unor ma
șinații de scrutin și de arbi
traj, care ar urma să se re
pete). Evident, nu convine 
brazilienilor să se confrunte, 
în prima etapă a competi
ției, cu actuala campioană 
mondială, dar pe de altă par
te nici celorlalte trei din gru
pă nu le surîde să înfrunte 
Brazilia chiar de la început.

în genere, aici grupa a treia 
este 
mai 
tru. Anglia și Cehoslovacia 
sînt 
puternici", iar România 
spiră anumite temeri brazi
lienilor, bazate mai ales pe

considerată drept cea 
dificilă dintre toate pa-

cotate drept „adversari
in-

Bachler a ciștigat
2:14,3. 

feminin a fost do- 
americauea Sue 

100 yarzi spate — 
yarzi mixt--2:16,1

„ triunghiularul" săritorilor
„Triunghiularul" de sări

turi cu schiurile de la tram
bulină i-a revenit austriacu
lui Reinhold Bac-hler, care a 
totalizat la Feldkirchen, Vi-

lach (Austria) și Maribor (Iu
goslavia) 627,3 p. Pe locurile 
următoare s-au clasat Mesec 
(Iugoslavia) — 624,5 p și
Raimondi (Italia) — 588,1 n.

observațiile antrenorului Joao 
Saldanha, care, după ce a 
asistat la înfrângerea Portu
galiei la București, s-a în
tors aici repetînd insistent că 
..selecționata României poate 
provoca surprize în Cupa 
Mondială — 1970". Saldanha 
a rămas impresionat de spi 
ritul combativ și seriozitatea 
jucătorilor români, apreciind 
că echipa are o „apărare si 
gură, mijlocași abili si îna 
ini ași rapizi".

Dacă sub aspectul compe 
nentei gruna a treia e privită 
ca foarte dificilă. în compen
sație i se atribuie avantajul 
de a disputa optimile de fi 
nală în localitatea cu cea mai 
Lună climă — Guadalajara 
Situată la o altitudine de 
1 710 m (celelalte trei Tolu
ca. Puebla și Leon — pla
sate Ia o altitudine mm 
mare) Guadalajara are <• 
populație de peste 1 200 000 
locuitori, nn stadion cu ca 
nacitate de 71000 locuri și 
în luna iunie media tempo - 
raturii variază între 22 și 2>< 
de grade. Guadalajara «o 
află la 583 km de capitala 
Mexicului și este vestită neu
tru frumusețile sale. fiinH 
supranumită de mexicani 
„perla vestului".

Referindu-se la tragerea la 
sorti a grupelor turneului fi 
ral al campionatului mon 
dial de fotbal, agenția Pren 
sa Latina scrie, printre al 
tele : „Potrivit observatorilor, 
pentru cîteva echipe din rin- 
dul protagoniștilor C.M ta 
bloul a început să se întu 
nece. Principalele afectate sînt 
Brazilia și Anglia care vă<l 
în Cehoslovacia o mare ame 
nințare și observă cu neliniș
te obligația de a se intilni cu 
puțin cunoscuta echipă a Ro
mâniei, care ar putea oferi 
mai mult decit o singură sur-

priză". Aceeași agenție men 
ționează că în rîndurile spe 
cialiștilor sportivi din Ciu
dad de Mexico, pe primul 
loc al favariților se află Bra
zilia cu o cotă de 3—1. Ur
mează Anglia și Uruguay 
(7—1) ; Mexic și R. F. a Ger
maniei (8—1); Italia, Peru. 
U.R.S.S. (10—l).

FOTBAL-MERIDIANE

La Kiev s-a disputat meciul dintre e- 
chipa locală Spartak și formația poloneză, 
A.Z.S. Wroclaw, contînd pentru cupa 
campionilor europeni la handbal femi
nin. Sportivele sovietice au obținut vic
toria cu scorul de 26—12 (11—3).

în turneul de hochei pe iarbă de la Bom
bay, echipa Japoniei a întrecut formația 
Italiei cu scorul de 3—1.

TEI.
La Praga, într-un meci internațional de 
handbal, echipa masculină a U.R.S.S. a 
învins cu scorul de 17—16 (7—10) selec
ționata de tineret

In ziua a doua a 
pe teren acoperit 
nul Ron Jourdan

a Cehoslovaciei.

concursului de atletism 
de la Boston, america- 

a cîștigat proba de

săritură în înălțime cu 2,13 m. Dick 
bury s-a clasat al doilea cu 2,08 m. 
ba de 2 mile i-a revenit lui Jack 
cheler — 8 : 52.0.

Fos-
Pro-
Ba-

aco-La concursurile de atletism pe teren 
perit din S.U.A. și-au anunțat partici
parea kenianul Kipchoge Keino (1 500 
m), și australianul Ralph Doubell (800 
m). Campionul european, englezul Ian 
Stewart, va evolua în proba sa favorită : 
5 000 m plat.

Directorul Confederației bra
ziliene de sport, Antonio Dos 
Passos, a declarat că echipa 
Braziliei va pleca la Ciudad 
de Mexico la 12 aprilie. înain
tea plecării, brazilienii vor juca 
cu Argentina și Uruguay.

★
F.C. Santos a învins eu 3—1 

echipa Coritiba. Pele a înscris 
în acest meci cel de-al 1005-lea 
gol. Recordul absolut este de
ținut de Bimbo Binder (Austria) 
cu 1 006 goluri.

★ i
Steaua roșie Belgrad a fost 

învinsă la Montevideo de Pe- 
narol cu 4—0. Au 
cha (2), Concalvez

★
Din cauză că 

Peru fac parte 
grupă a turneului final, me
ciul amical dintre cele două 
țări a 
tîlnirea 
Lima.

marcat Ro
și Onega.

Bulgaria și 
din aceeași

fost contramandat., în- 
urma să aibă loc la

★
Bratislava a dispus la 

echipa AII
Inter

Los Angeles de
Stars cu 9—2. Szikora a înscris 
3 goluri.

★
La Lisabona, Benfica a în

vins Rapid Viena cu 5—0 
(3—0) ; au marcat Eusebio (2), 
Torres, Jorge și Abel.
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