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CUPEI EUROPENE

Foto A. NEAGU

A TIRGURILOR"

Citeva secunde după ce băcăuanii au înscris' al doilea gol: D. Ene este îmbrățișat de Pană

Bt FINALA ALE

In optimile de finale ale „Cupei 
europene a tîrgurllor* s-au des
fășurat aseară alte partide : Ar
senal Londra — Rouen 1—0, F.K. 
Carl Zeiss Jena — Ujpesti Dosza 
1—0, F.C. Barcelona — Internazio- 
nale Milano 1—1 (la pauză), 
Southampton — Newcastle Uni
ted 1—1, Dunfermline . — Ander- 
lecht 2—1.

Pînă acum, In sferturile de fi
nală s-au calificat Dinamo Ba
cău, Hertha Berlinul Occidental, 
Arsenal Londra, Newcastle Uni
ted șl Anderlecht.

Internazionale cu F.C. Barce
lona, Napoli cu Ajax Amsterdam 
șl F.K. Carl Zeiss Jena, urmează 
să susțină meciurile returului. 
Tragerea Ia sorți a partidelor din 
sferturile de finală va avea loc 
la 29 ianuarie în Elveția.

De »oibi cu prof. SEPTIMIU TODEA, sef-adjunct al Secției Sport
a C. C. al U. T. C.

„SĂNIUȚA DE ARGINT VA AVEA 
SI 0 FINALĂ NAȚIONALĂ I

Inițiativă a Secției 
~ ~ al U.T.C. de a 
„Olimpiada" de iar- 

cu-

REVEDERE, PESTE ANI, NICI CU FETELE

CU VATRA DORNE1
Nu mai fusesem da mulțl ani 

în valea Domelor. O revedere, pe 
care o doream cu nostalgie, mi-a 
fost prilejuită abia acum, in zile 
de iarnă, cind din calendar stau 
rupte primele file proaspete. Iti
nerar plin de farmec, către plaiu
rile de mlază-noapte ale Moldo
vei.

Vatra Dornel ne-a Inttmpinat 
înveșmîntatd în alb, așa cum îi 
șade bine unei stațiuni care și-a 
făcut un renume binemeritat «ie 
gazdă primitoare a celor ce îndră
gesc sporturile zăpezii. Am apre
ciat. din primul moment, această 
ospitalitate care se completează, 
în chip fericit, cu excelentele 
condiții naturale existente aici. 
Schiorul găsește cea mal apro
piată plrtie la mai puțin de 300 
m distanță de gară, un irrtens co
vor de nea coborlnd de pe Dealtil 
Negru chiar în inima orașului, 
înălțimea medie (800 m), aerul 
pur al brazilor, clima plăcută, fe
rită prin pavăza Giumalăului și a 
Suhardului de variațiuni acute, 
iată' alte calități ce se. recomandă 
cu pregnanță vizitatorilor acestor 
locuri. Dar mal de preț declt fru
musețile peisajului sînt, neîndo
ios, roadele muncii inimoșilor lo
cuitori ai Domelor, care fac din 
această așezare un colț de țară 
înfloritor. Ele se reflectă nemij
locit și tn activitatea de sport, 
care cunoaște. în perioada 
iarnă, un impuls firesc.

schiul
LA EL ACASA.

Nu lipsesc pîrtiile, după cum 
lipsesc nici schiorii. Cred că 
exagerez spunind. că . FIECARE 
DORNEAN ' VALID ESTE UN A- 
MATOR DE SCHI, FĂRĂ EXCEP
ȚIE. Pasiune ce-și are rădăcinile 
M anii ce s-au depănat de mult 
pe firul vremii La Vatra Dornei 
schiindu-se încă ds la începutul 
secolului nostru. PRIMELE CON
CURSURI DATlND DIN PERI
OADA DECENIULUI AL 3-LEA.

Continuatori ai unei prețioase 
tradiții, sumedenia de tineri spor
tivi in plină efervescență pot fi 
văzuțl azi lunectnd in țerpulrl 
neîntrerupte pe pantele albe. A- 
proape toate asociațiile sportive 
din localitate (20 LA NUMĂR) au 
secții de sporturi de iarnă, reu
nind sute de practicanți ai schiu
lui.

Cel mai harnici par s fi, bineîn
țeles, schiorii Școlii sportive de 
pe lingă liceul din localitate, con
dusă de profesoara Rodlca Pali. 
In palmaresul lor figurează multe 
rezultate frumoase obținute In 
competiții școlare șl de juniori, 
locuri fruntașe atît in probele 
nordice cît și In cele alpine.

De la începutul acestui 
grupele afectate schiului au pri
mit un sprijin puternic prin ve
nirea profesorului loan Miron, 
un specialist reputat în discipli
nele alpine. Sub îndrumarea pri
cepută a dascălilor, cu imboldul 
lzvorît din pasiunea proprie, aJ 
cești tineri schiori abordează cu 
curaj pîrtia ce trebuie să-i ducă 
spre porțile măiestriei.

Nu le va .fi ușor, totuși. O știe 
prea bine cel ce se familiarizează 
cu peisajul schiului domean. Să 
trecem 
eîtorva 
stau în

direct la
din obstacolele care 
cale.

NU-I DE GLUMIT!

In Dorna plină de farmec, oaspeții pădurii leagă și astfel 
de prietenii neașteptate...

an,

enumerarea 
le

...DAR 
FĂRĂ SCHIURI

Cînd
pe flecare domean

am îndrăznit să
ca

Radu

— antrenorul echipei naționale feminine, prof. V. GO- 
GÎLTAN, ne asigură că la mondiale handbalistele 

noastre vor urca pe podiumul de premiere

plin de tact, amabil, 
prof. V. Gogîltan — antreno
rul echipei naționale feminine 
de handbal — este un inter
locutor deosebit de plăcut. 
L-am abordat, acum la început, 
de an, pentru a face bilanțul 
sezonului trecut, pentru a 
prospecta viitorul. A accep
tat cu stânjeneala omului mo
dest, care simte nevoia să 
spună ceva, dar n-ar dori să 
iasă prin aceasta în evidență. 
Poate tocmai de aceea am 
simțit nevoia să facem discu
ției un preambul.

— 1969 a fost un an bun 
pentru handbalul nostru fe
minin. Locul I la „Trofeul 
Zagreb” (in compania echi
pelor naționale ale Uniunii 
Sovietice, Iugoslaviei, Un
gariei și Poloniei), locul II 
in „Cupa Balaton" (Româ
nia a pierdut la limită — 
7—8 — meciul final cu e- 
chipa R.D. Germane) și lo
cul II Ia „Trofeul Carpați" 
sînt performanțe care ono
rează handbalistele noastre, 
situîndu-le pe locul doi în 
lume. De altfel și specialiștii 
de peste hotare cu care am a- 
vut ocazia să discutăm, soco
tesc tînăra reprezentativă a 
României o formație din pri
mul pluton al handbalului 
mondial. Am vrea să cu
noaștem opinia dv despre 
ceea ce a 
1969 pentru 
națională.

— A fost o 
de pregătire în 
pionatului lumii. Am avut pen
tru acest an numeroase obiec
tive. Dintre ele voi selecționa 
trei care ml se par mai im
portante :

a) rularea unui lot nume
ros de jucătoare pentru veri
ficare și pentru definitivarea 
echipei. Au evoluat 19 hand
baliste, dintre care am reținut 
17. Handbalistele supuse pre
gătirii și verificării au făcut 
parte din 7 echipe din Bucu
rești, Timișoara, Odorhei, Cluj 
și Buhuși. Am reușit să con
turăm în acest an o echipă și 
rezervele necesare. Procesul 
de selecție continuă nu cu a- 
ceeași intensitate. Regret însă 
că am dat dovadă de 
secvență și, furat de 
de a obține rezultate, 
nut pe tușă la Cluj 
cătoare, mereu aceleași : 
cloș, Matache, 
tandache,.

b) stabilirea 
joc al echipei

conceptului de 
naționale. Acum,

Hristoche NAUM

însemnat anul 
echipa noastră

etapă decisivă 
vederea cam-

Corespondentă din Tel Aviv, de la IOAN CHIRILĂ

IN PRIMUL MECI AL TURNEULUI: 1—0
CU REPREZENTAT IVA ISRAELULUI!

telelon. 
al re-

descriem' 
fiind un

VOIA

(tfontinuare (n pag. a 2-a)

TEL AVIV, 14 (prin 
de la trimisul special 
vistei „SPORT").

Joc frumos, astăzi, 
Aviv. „Olimpicii" 
trecut ușor peste handicapul 
celor numai 10 antrenamente 
pe... zăpadă, prestînd un 
joc frumos și invingînd, cu 
1—0, reprezentativa Israelu
lui, una din cele 16 echipe 
ale căror nume au figurat 
în urnele de la hotelul me
xican Maria Isabel.

Echipa noastră a luat 
un start dezinvolt căutînd 
să-și impună în mod spe
cial superioritatea teh-

la Tel 
români au

S îmbăta, la Galafi

AiillllCIAI

STADION : Blooficld. Spec
tatori : 16 000. Temperatură :

19 grade C. Teren: uscat, dar 
denivelat. După pauză, noc
turnă.

ROMANIA (selecționata o- 
limpică) : Adamache — ivăn- 
cescu, Bădin (min. 65 Cringa- 
șu). Pescaru, Popovici — An- 
gelescu (min. 46 Anca), Both
— Grozea. Tătaru. Tufan, 
Kallo (min. 46 Cociș).

ISRAEL î Visoker — Lu- 
deski, Rosen, Primo, Bello
— Rosenral (min. 46 Suruck), 
Karako, Taldi, Feigenbaum, 
Spiegel, Barad (min. 46 Druc
ker).

A marcat Grozea (min. 79). 
A arbitrat bine Naftali Eitan 
(Israel).

au

ra-

Inaugurarea patinoarului ar
tificial din Galați, prevăzută 
pentru seara zilei de sîmbătă 
17 ianuarie, prilejuiește un 
foarte atractiv program spor
tiv pe gheață. Se vor întîlni 
într-un meci de hochei O SE
LECȚIONATA A BUCURES- 
TIULUI și REPREZENTATI
VA DE JUNIORI, care a par
ticipat recent la grupa B a 
campionatului european din 
Austria.

Din selecționata Capitalei 
vor face parte internaționalii: 
Boldcscu, Mihăileseu, Ciobo- 
taru, Sofian ș.a., din aceea de 
juniori, tinerele speranțe Her
ghelegiii, Bandaș, Costea. Hu- 
șanu etc.

Va avea loc, de asemenea, o 
demonstrație de patinaj artis
tic la care;și dau concursul

printre alții Elena Moiș, Ro- 
dica Dîdă, Marcel Comanici, 
Sandu Dragoș, Mircea Ion, 
Mihai Popescu și cuplul de 
campioni Letiția Pâcuraru- 
Dan Săveanu.

nieă, lucru care i-a reușit 
dirt plin. Fotbaliștii israe- 
liersi, bine conduși de ex
perimentatul Spiegel, 
încercai să aiace, dar au 
izbutit să se apropie
reori de poarta lui Ada- 
maehe, limitîndu-și pre
tențiile ofensive la șuturi 
sporadice, imprecise.

în prima repriză —. în 
care acțiunile au fost pur
tate mai ales pe centru — 
publicul. a fost impresionat 
de abilitatea tehnică a lui 
Grozea, de fentele lui Tătaru 
și de siguranța lui . Bădin, 
imbatabil in duelurile aerie-

ne. De asemenea, o remarcă 
pentru jocul celor doi „ste
gari", Ivăncescu și Pescaru, 
care au imprimat mult calm 
întregii apărări.

După pauză, atacurile „o- 
limpicilor" au devenit mai 
frecvente o dată cu introdu
cerea în teren a lui Anca, 
înlocuitorul unui Angelescu 
încă nerefăcut după acciden
tul de luna trecută.

Echipa noastră și-a re
glat tirul, și după ce, in 
min. 74, a realizat cea mai 
frumoasă fază a meciului 
— Anca îl deschide lung 
pe Cociș, acesta centrează 
din viteză, Tătaru reia 
violent spre poartă și Vi
soker reține spectaculos, 
— a reușit, cinci minute 
mai tîrziu, să înscrie uni
cul gol al partidei. Același 
Anca trimite ia Grozea... 
sprint sec... Grozea este 
faultat, cade, revine, pa
sează Iui Tătaru, conti
nuă alergarea, reprimește 
balonul și șutează din- 
tr-un unghi foarte greu : 
1—0 !

în rezumat, un foarte reu
șit joc de antrenament al 
„olimpicilor" la prima lor 
apariție internațională a anu
lui.

Cea de 
turneului 
desfășura
probabil nu la Haifa, 
se anunțase inițial, ci 
la Tel Aviv.

0 SELECȚIONATA DE JUNIORI
INVITATĂ ÎN TURCIA

Federctția cie fotbal a Turciei a invitat o selecționată 
susține două sau trei meciurijuniori a României pentru a 

echipa similara a tarii gazda.
FEDERAȚIA ROMANA DE 

INVITAȚIEI si s-a stabilit ca 
INTRE iO Șl 16 MARTIE.

FOTBAL A RĂSPUNS 
ACEST TURNEU SA

de
cu

FAVORABIL 
AiBA LOC

a doua partidă a 
din Israel se va 
luni sau marți, 

cum 
tot

uEL MUNDIAL
ECHIPELE ROMÂNIEI Șl
„PICO" ÎȘI IA ZBORUL

Noua 
Sport a C.C. 
organiza 
nă a elevilor este bine 
noscută. O dată cu prima ză
padă s-au și pornit întrecerile 
în această competiție menită 
să angreneze un număr cît 
mai mare de școlari în spor
turile specifice sezonului alb, 
să impulsioneze practicarea la 
nivel de masă a patinajului, 
schiului și săniușului.

Cum era și de așteptat ini
țiativa a găsit o largă audiență 
in masa de elevi, mai ales că 
zăpada a... debutat pe melea
gurile țării aproximativ în a- 
junul începutului vacanței de 
iarnă. Din informațiile cc le 
deținem, în numeroase județe, 
întrecerile din cadrul „Olim
piadei” de iarnă a elevilor au 
constituit principalul 
atracție al vacanței, 
o dată cu reluarea 
ELE CONTINUA ÎN 
ATMOSFERA ÎNSUFLEȚITĂ.

Intre timp primim vestea 
că Secretariatul C.C. al 
U.T.C. a aprobat ca și în 
acest an concursul „Săniu
ța de argint" — unul din 
cluburile „Olimpiadei" ele
vilor — să aibă o finală 
națională. Amănuntele ni 

furnizat prof. Septi-

punct de 
Iar acum, 
cursurilor, 
ACEEAȘI

miu Todea, șef-adjunct al 
Secției Sport a C.C. al 
U.T.C.

• Știm că Inițial „Săni
uța de argint" trebuia să 
se dispute numai pînă la 
etapa pe județ...

— Intr-adevăr,' așa s-a 
preconizat la început. Dar, 
față de amploarea competi
ției și ținînd cont și de ex
periența reușită a anului 
precedent, „Săniuței de ar
gint" i-a mai fost prevă
zută o etapă, motiv de 
bucurie, desigur, pentru cei 
interesați...

• Apropo de acest amă
nunt : care sînt, în noile 
condiții, etapele calendaris
tice ale competiției ?

— Etapa I, acum pe 
școală și pe localități, s-a 
prelungit pînă la data de 
31 ianuarie. Aceasta ținînd 
seama și de faptul că nu 
peste tot au existat condi
ții adecvate, în principal a 
lipsit... materia primă, da
că mă pot exprima așa, 
zăpada... Intre 1 și 8 fe-

(Continuare tn nag. a 3-a)

Tiberiu STAMA

Gata de start!...
Foto > V. BAGEAC

incon- 
dorința 
am ți-

4 ju- 
Mi-

Nedelcu și Cos-

(Continuare tn pag. a 2-a)

DOUA MECIURI
ÎNAINTEA

14. — An- 
echipei Pe-

ROMÂNIAPERU
c.

care. In programul 
echipei Perului figu
rează și o dublă în
tâlnire cu echipa Ro
mâniei, programată 
în zilele de 8 și 15 
februarie la Lima.

LIMA, 
trenorul 
rului, brazilianul 
Didi, a anunțat că 
înaintea începerii tur
neului final al C.M., 
echipa sa va susține 
15 jocuri de verifi-

PARTIDA TIMIȘOARA - S. K. LEIPZIG 
SE VA DISPUTA VINERI

I
i Mantinele...
i

I
I

I
I
I
I

Ieri, după o nouă con
vorbire telefonică cu Ber
linul, am aflat că la ora 
prinzului avionul ce tre
buia să aducă pe handba
listele de la S. K. Leipzig 
nu primise încă permisiu
nea de decolare. în aceas
tă situație s-a stabilit ca,

in cei mai rău, caz, echipa 
să plece miercuri seara cu 
trenul, urniind ca partida 
retur din sferturile de fi
nală ale C.C.E. Universi
tatea Timișoara — S. K. 
Leipzig să aibă loc vineri 
16 ianuarie, tot la ora

I
I

.in

ÎNCEPE DIVIZIA NAȚIONALĂ
ȘCOLARĂ

Iubitorii voleiului vor 
avea prilejul, începintl 
de duminică, să revadă 
în fața fileului, între- 
cîndu-se — în cadrul 
diviziei naționale școla
re — pentru a obține 
dreptul de participare 
la turneele finale, echi

pele școlare și de ju-

PAG. A 4-ACITIJI TN

’70“
BRAZILIEI

DE VOLEI
I

niori.
95 de 

Se 
competiție 
și de anvergură la ca
pătul căreia sperăm ca 
voleiul nostru — care 
are atîta nevoie de re- 
vi ta li zare — să se îm
bogățească cu o seamă 
de jucători valoroși.
\\\\\\\\\^

Vor lua startul 
formații, 
reia, așadar, o 

importantă

I
I
I
I
I
I

IN CENTRUL ATENTIEI
SE VOR ANTRENA PE ACELAȘI STADiON

I
I

intrat în vocabularul obișnuit 
al unei mase destul de nu
meroase de oameni, cuvîntul 
mantinelă — și aceasta ni se 
pare demn de relevat — ca
pătă, cu zi ce trece, o circu

lație tot mai largă. Dacă ne referim 
la județul Harghita — este drept, cu 
tradițiile sale nedezmințite în materie 
de patinaj și hochei — noțiunea de 
mantinelă și-a lârgit sfera de pene
trație, fiind astăzi cunoscută nu numai 
în localitatea cu cea mai scăzută tem
peratură din țară — orașul Miercurea 
Ciuc — ci șl la sate.

Atracția spre patinaj a copiilor în
cepe, o știm cu toții, încă de pe vremea 
zburdălniciei. Ei bine, copiii de ieri, 
deveniți acum, unii dintre ei, profesori 
ori instructori de sport, s-au gîndit 
că a sosit vremea să contribuie cu 
ceva ca joaca atît de îndrăgită să 
devină un sport organizat. Au proc_ 
dat, în consecință, la amenajarea de 
mici patinoare naturale sau chiar ele 
terenuri de hochei de dimensiuni regu
lamentare, toate construite cu contri
buție voluntară. Așa se face că în 
!8 sate ale amintitului județ stau acum 
la dispoziția copiilor patinoare simple 
și terenuri de hochei. Cel care po
posește, în aceste zile cu temperatura 
scăzută, în localități rurale ca Bilbor, 
Ciucsîngiorgiu, Ciumani, Cîrța, Corund, 
Ditrău, Frumoasa, Joseni, Lunca ci. 
Sus, Păuleni-Ciuc, Remetea, Sîncrăien., 
Tulgheș, Voșlobeni, Lăzarea, Sînsimion, 
Suseni — va avea plăcuta surpriză de 
a vedea patinoare și terenuri de hochei 
în „proprietatea" exclusivă a elevi
lor și tinerilor. Prin aceasta s-ou creat 
nu numai locuri de agrement, menite 
să atragă copiii într-o îndeletnicire 
utilă sănătății lor, dar s-au pus bazele 
unei pepiniere ce-și va da în curînd 
roadele, lărgind loturile patinatorilor 
și hocheiștilor de performantă.

Acestea sînt faptele si puținele co
mentarii pe marginea lor ce ni le-am 
permis a le face.

Pornind de Io ele ne îngăduim a 
crede că inițiativa din județul Harghita, 
demnă de toată stima, poate și tre
buie extinsă. Pentru aceasta este ne
cesară doar inițiativa, dorința 
oferi „zburătorilor" pe patine 
pele" de lansare.

în ultima vreme — spre a 
cîteva soluții — în curțile foarte 
școli s-au amenajat terenuri de 
bal, volei și baschet, unele asfaltate, 
altele nu. Aceste terenuri, care oricum 
nu pot fi folosite iarna, s-ar preta 
toarte bine să devină patinoare. Și nu

•s>_

I
I
I
I
I
I
!
I
I
I

de ! 
ini, I

de a 
„ram-

oferi 
multor 
hand-

nu pot ti folosite iarna, s-ar pi 
toarte bine să devină patinoare. Și nu 
ne îndoim că ele ar fi pur și simplu 
asaltate de elevii dornici (și cît de 
multi sînt I) să-și petreacă o oră-două 
pe zi în aer liber, făcînd mișcare.

Ce ziceți, tovarăși directori, profe
sori de educație fizică și instructori 
sportivi ? Dar dv., tovarăși președinți 
ai Consiliilor județene pentru educație 
fizică și sport ? Urmați exemplul cole
gilor dv. din județul Harghita ?

Ion GAVRILESCU

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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ÎN PRIMELE CONCURSURI
ALE ANULUI

CEI MM MICI
SCRIMERI

BUCUREȘTENI
SI-AII DESEMNAT3

I ■ ■■

La Drept s-au consumat pri
mele concursuri de scrimă din 
acest an. Protagoniști — tră
gătorii de categoria juniori- 
mici, care și-au desemnat cam
pionii pe municipiul București.

Ca de fiecare, dată cînd pe 
planșă urcă scrimeri liliputani 
asalturile au fost disputate 
pînă la limita energiilor, cu 
răsturnări dramatice, în multe 
asalturi.

Surpriza concursurilor au 
furnizat-o fetele, în speță flct 
retistele Viorica Draga și Ru- 
xandra Niculescu, calificate 
— în această ordine — înain
tea Magdalenei Bartoș, campi
oană la junioare mari. Este 
o dovadă (și nu singura) că 
nivelul tehnic al celor mai 
mici dintre floretiste se prezin

tă în creștere. Fiindcă, oricum, 
Bartoș a evoluat la nivelul va
lorii ei.

In rest, rezultate normale, 
dintre care, doar cele de la 
spadă pot trezi unele nedume
riri — în special saltul specta
cular al lui Bogdan Tebeică, 
trăgător care, după relativ pu
ține concursuri oficiale, apare 
pe podium ... Felicitări și lui 
si antrenorului loan Rădulescu 
pentru stăruință, mai ales.

Iată, acum primii clasați la 
fiecare probă:

FLORETA BĂIEȚI: 1. P 
Puricea (Șc. sp. 1); 2. L. Rusu 
(Progresul); 3. N. Alexe (Șc 
sp. 1).

FLORETA FETE: 1. Viori
ca Draga (Șc. sp. 1); 2. Ru- 
xandra Niculescu (Viitorul); 
3. Magdalena Bartoș (Viito
rul).

SPADA : 1.
(C.P.M.B.): 2. ... _____
(Universitatea); 3. B. Tebeică 
(Universitatea).

SABIE: 1. M. Costache (Vi
itorul); 2. Gh. Niculae (CI. sp. 
școlar); 3. I. Pantelimonescu 
(Șc. sp. 1).

Viitorul examen sportiv al 
scrimerilor participantă Ia a- 
ceste concursuri va fi finala 
campionatului național de ju
niori mici, programată în Ca
pitală, în a doua decadă a 
lunii martie.

Pînă atunci urmează să fie 
cunoscuți și finaliștii din cele
lalte centre ale țării.

L. Angelescu 
Eug. Zanea

REVEDERE, PESTE ANI
schlor, ne-am permis o licență In 
conjugare. In realitate, el ar pu
tea fl un schior. C&d, Intr-adevăr, 
dorință are, așa cum ne-anj con
vins. Ceea ce n-are, sînt tocmai 
echlurlle...

E drept, cel IU «chiori, etțl nu
mără acum Școala sportiva din 
Vatra Dornei — care ființează din 
anul 1955, dispun flecare de cite 
o pereche de schiuri. Au avut și 
predecesorii lor. Dar am văzut, 
pe pîrtie, un bun slalomist pur- 
tlnd un schi alb Ia un picior șl 
unul negru la celălalt. Capriciu 
fantezist ? Nicidecum, Schiorul tși 
rupsese un schi cu cîteva zile 
Înainte șl ANTRENORUL N-AVEA 
O ALTA PERECHE SA-I DEA IN 
LOC. A Improvizat, luînd un schi 
dlntr-o altă pereche ruptă ce aș
tepta „reformele" contabile.

O deteriorare cît de mică a 
materialului (șl cite nu se In- 
ttmplă In 5—6 ore de antre
nament Intens pe zl ?) poate 
costa participarea schiorului 
la concursurile care bat la 
ușă. Notați, DE 3 ANI N-A 
INTRAT IN MAGAZIA ȘCOLIT 
SPORTIVE NICI UN MATE
RIAL PENTRU SCHI ALPIN. 
Iar pentru fond, ULTIMELE 
ACHIZIȚII DATEAZA DTN 
TOAMNA LUI 1968. Au exis
tat fonduri afectate schiului și 
pentru sezonul 1969—70, dar 
ele — printr-o curioasă trans
mutație — au fost vărsate la 
activul echipei de handbal a 
liceului care are nevoie de de
plasări costisitoare. Schiul... 
mal poate să aștepte !

Celelalte secții dornene (Bra
dul, Minerul, Lactoza etc.) nu 
stau nici ele mal bine cu dotarea 
de materiale. Intr-un cuvlnt — 
schi fără schiuri, cam așa abor
dează Vatra Dornei sezonul de 
lamă 1970.

Am avut curiozitatea să verifi
căm dacă amatorii de schi nu-șl 
pot procura materiale și cu mij
loace proprii, din comerțul de 
stat. O vizită la singurul magazin 
de specialitate, din centrul ora
șului, ne-a edificat asupra proble
mei. Responsabila unității, tovară- 

' ne-a deschis 
am văzut un 

sortiment de

(Urmare din pag. 1)

GUADALAJARA?

dascălul lor, prof. Ioan Mironalpine aidisciplinelorElevii
proastă,ptrtie de sclii, In stingă 

Negru, era folosită pînă

Școlii sportive dornene, și

NU, BACAUL!...

șa Maria Cenușă, 
magazia și acolo 
destul de bogat . .......... ......
schiuri. Predomină Insă modelele 
de Import, schiuri dc mare per
formanță. Cele la prețuri modera
te, pentru Începători, foarte puți
ne. Apoi, la schiuri trebuie și 
bocanci. Or, MAGAZINUL N-ARE 
DECÎT BOCANCI PESTE NR. 40. 
Deci, copiii, In mare majoritate, 
rămin fără bocanci de schi... Un 
alt articol de sezon care lipsește : 
săniuțele ! Vor veni, poate, mai 
tîrziu. De altfel — ca ilustrare a 
adevărului care există în acest 
magazin — notăm că In diminea
ța zilei de 3 Ianuarie porțile sale 
au stat Închise. Singurul magazin 

oraș -----
sport

din 
de

care nu servea era 
î

KILOMETRI
DE PTRTIE CARE-SI

AȘTEAPTĂ
DESCHIZĂTORII

cel

O altă 
Dealului __
In anii de curînd trecuți, cînd o 
țesătură de garduri, ale proprieta
rilor de teren, a acoperit-o com
plet, in timp ce clădiri noi au 
mușcat tot mai adine din trupul 
verde al parcului. Chiar și pirtia 
actuală cu greu este ferită de in
tervenții edilitare potrivnice spor
tului. In fiecare toamnă schiorii 
string cu grijă gardurile de birne 
ce le barează calea, pentru a le 
pune apoi la loc primăvara. Aici, 
trebuie făcută o paranteză, sub
liniind Înțelegerea și adevărata 
dragoste de sport a proprietarilor 
de teren de pe Dealul Negru care 
acceptă ca parcelele lor să fie 
folosite pentru schi. Ei nu se 
opun. Refractari însă se arată, 
de pildă, eei care au trasat fi
rele electrice pentru Iluminatul 
public, ei ÎMPLANT1ND STII.PI 
CHIAR IN MIJLOCUL PÎRTIEI, 
un adevărat pericol pentru schi
ori. Denivelări cauzate de gropi 
și alte săpături, făcute de nu se 
mai știe cine, pe aceeași pîrtie, 
sînt și ele periculoase.

O fotografie îngălbenită de vre
me, făcută acum mai bine de o 
jumătate de secol, ne arată bo- 
beri Ia Vatra Dornei — DA, BO- 
BERI ! — la picioarele unei pirtii 
de bob și săniuțe, în același parc. 
PIRTIA A DISPĂRUT DE MULT, 
CA SI CELE DOUA TRAMBULI
NE DE SĂRITURI PE SCHIURI, 
din care n-au mal rămas decît 
gropile căscate urit spre vale.

Unde slnt zborurile de altădată 
pe care și le luau de pe trambu
lina dorneană scfiioril noștri sau 
oaspeții polonezi și cehoslovaci 7

Mal dăinuie doar in amintiri și 
tn " ' .....................

Am vorbit despre condițiile na
turale, direct de invidiat, pe care 
le oferă Vatra Dornei perttru 
practicarea schiului. O pîrtie, ve
cină cu pitorescul parc al orașu
lui, sc îngeamănă cu străzi și alei, 
aproape de cartierele centrului. 
Acest parc, o adevărată fală a 
dornenilor, vestit azi mai mult 
prin mulțimea veverițelor ce co
boară din brazi inaiți venind prie
tenoase pînă la mina trecătorilor 
ce le aduc nuci și alune, a avut 
altădată contingențe mult 
apropiate cu sportul.

fotografiile de album...
Trebuie luat totul de la 

ceput ?
Nu chiar de la primul 

ceput. Se pare că există solu
ții simple care ar deschide, cu 
eforturi financiare reduse, ki
lometri întregi de pîrtie. Vreo 
două duzini de copaci, dintr-un 
sector de pădure ușor defrișa- 
bilă, stau în calea legării pir- 
tiei de pe Dealul Negru cu 
vîrful muntelui, ceea ce ar da 
naștere la o excelentă pistă de 
slalom (special și uriaș) de 
aproape 3 km. Pe dealul Run- 
cu, o pistă — deja existentă, 
dar rar folosită — necesită și 
ea cîteva amenajări pentru a 
fi bună de concurs. O alta, 
la Podul Verde, unde s-a schiat 
în 1947 la un mare concurs

in-
In-

Sfrpi/ire frîrvi

cu vremea, spre 
părăsi niciodată.

Sînt sigur că propria dv ex
periență v-a învățat incompa
rabil mai multe lucruri decît 
cele cîteva noțiuni prezentate 
de noi. Că ați și repetat de 
cîteva zeci — ca să nu 
zic sute — de ori procede
ele recomandate, astfel că ați 
îndeput să deslușiți în muscu
latura dv forme noi de echili
bru și mișcare, senzații ce se 
vor statornici 
a nu vă mai

săca învățarea
să tra
ce ați 
ce va

Totuși, pentru 
fie logică, vom încerca 
ducem 
simțit, 
urma.

La
LANDEI, deosebit de importan
tă era mișcarea executată de 
corp. O armare-înșurubarc ; 
arcuire pentru că, prin împin
gerea laterală în călcîie, picioa
rele capătă o poziție oblică 
față de planul zăpezii, obligînd 
bustul să se aplece compensa
tor spre vale și înșurubare 
pentru că vîrfurile schiurilor 
au pivotat spre deal, cozile 
au derapat spre vale, iar bus
tul schiorului, tot compensator, 
s-a răsucit, s-a înșurubat spre 

Este singura poziție ce 
echilibrul și permite 
energică, poziție întil- 
conducerea majorității 
derapate, adică a cris- 

Tnfigerea bastonului 
solid, sînt 

un maxim folos. Bustul 
fixat oarecum prin braț pe 
baston, pivotează mai puțin, 
creînd posibilitatea ca ampli
tudinea mișcării de pivotare 
(atit în fâza derapajului, cît 
și la revenire) să se mani
feste în special la nivelul 
schiurilor.

Tot practica v-a făcut să 
simțiți că la ghirlandă, in mo
mentul derapajului schiorul 
împinge prin călciie, lateral și 
în jos, ceea ce, intr-un fel, în
seamnă o ușoară poziție de 
recul. După blocarea derapa
jului, în momentul redresării 
simple sau prin săritură, se 
produce de fapt o reechilibrare 
a corpului într-o poziție avîn- 
tată, adică o răsturnare a cor-

în cuvinte ceea 
precum și ceea
REALIZAREA GH1R-

vale, 
menține 
cantarea 
nită în 
virajelor 
tianiilor. 
și sprijinul efectiv, 
de

DISCUȚII
pului spre înainte, 
moment important, 
care schiorul nu ar putea 
văța cristianiile, noreușind 
schimbe muchiile mai ales dacă 
nu își completează cunoștin
țele cu ceea ce se numește...

. . .DESCĂRCAREA SCHIU- 
RILOR. Momentul cel mai cri
tic al unei coborîri, în care 
se intenționează efectuarea 
unui viraj cu schiurile parale
le, este schimbarea așezării 
schiurilor de pe o muchie pe 
alta, mișcare imposibil de rea
lizat fără descărcarea parția
lă sau totală a schiurilor. Des
cărcarea este o acțiune de di
minuare sau de anulare a apă
sării corpului pe schiuri. Prac
tica schiului cunoaște mai 
multe procedee pentru obți
nerea descărcării schiurilor. Noi 
vom alege pe cea mai uzitată, 
cea mai convenabilă începăto- 

pentru că oferă o des-

căfcafe prelungită în timp, si
gură, procedeu obținut prin 
mișcări legate de flexle-exten- 
sie-flexie cunoscute ți sub 
numele de balans vertical.

Prima flexie este o mișcare 
pregătitoare, la sfîrșitui că
reia ,se execută asupra schiuri
lor o suprapresiune (bătaie) 
care destinde corpul pe verti
cală. Descărcarea schiurilor se 
obține spre sfîrșitui extensiei 
și este proporțională cu ener
gia bătăii, Cu rapiditatea de 
execuții?. Trebuie spus că ex
tensia nu este niciodată com
pletă, in sensul că corpul nu 
se destinde complet, el păstrînd 
o oarecare îndoire a articula
țiilor gleznă - genunchi - șold- 
După extensia amintită, schio-

rul continuă mișcarea printr-o 
flexie de mai mică importan
ță și mai lentă, care de fapt 
dublează în timp durata des
cărcării. Prin înlănțuirea fără 
timp mort intermediar a exten
siei cu flexia ultimă, Schiorul 
obține, de fapt, două momente 
de descărcare a schiurilor re
unite într-unul prelungit. Re
țineți : eficacitatea 
este în funcție de viteza de 
execuție, de energia

Bastonul trebuie 
teral și 
legăturilor, 
rece momentul 
bătăii (împingerii) 
în picioare pen
tru declanșarea 
extensiei se poa
te transmite și la 
braț, la sprijinul 
pe baston, înles-

- nind ridicarea.
Nu-i așa că ați 

simțit toate cele 
de mai sus repe- 
tînd ghirlanda 

prin săritură? Nuu?!

reunind sportivi din Întreaga 
Moldovă, este șl ea practic a- 
bandonatâ. Acolo se poate ob
ține o bună pîrtie de coborîre 
(5 km) ce ar porni din vîrful 
Suhărzel.

In fine, actuala pistă de 
fond — ce trece prin oraș — 
este și ca susceptibilă de 
transformări și ameliorări, 
pentru a o pune de acord cu 
cerințele necesare concursuri
lor de anvergură.

CUM VOM URCA PE ACES
TE PIRTII ?

Aici se deschide un nou ca
pitol de dosar, de-a dreptul 
dureros pentru dorneni.

POVESTEA UNUI 
BABY-LIFT

Pentru dotarea schiorilor lor 
mijloace mecanice de urcare 
pantă, atît de necesare azi, 
ce au în grijă activitatea sportivă 
din Vatra Dornei au depus efor
turi considerabile.

„Am fost printre primii — ne 
spune tovarășul Horia Chiriluș, 
președintele CEFS din localitate — 
care ne-am adresat Industriei lo
cale din Brașov pentru coman
darea unui sclii-lift de dimensiuni 
reduse (baby-lift). Cu ajutorul 
acestuia, munca de pregătire a 
secțiilor de schi din localitate, în 
special cea a Școlii sportive, ar 
fi primit o prețioasă mină de aju
tor. Au existat și fonduri pentru 
aceasta, alocate de Consiliul ju
dețean, apoi de Ministerul învăță- 
mîntului. Dar brașovenii ne-au 
răspuns la prima adresă — aceas
ta se petrecea în februarie trecut
— că nu ne pot satisface cererea, 
ei lucrînd atunci doar la prototi
pul instalației. Trebuia să venim 
mai tîrziu... Intre timp, fondurile 
ni s-au retras, iar acum trebuie 
să așteptăm altele**.

Așteaptă și schiorii Dornei care 
se află serios handicapați față de 
colegii lor de întrecere din alte 
centre, acum dotate cu schi-lifturi. 
O cantitate imensă de efort, de
pusă la urcarea pantei, este aici 
inutil irosită, în detrimentul cize
lării tehnicii.

Poate că toate forurile de resort
— F.R.S.B. în primul rînd — și-ar 
putea uni eforturile și competența 
pentru a dota, cu un minut mai 
devreme, această stațiune moldo
veana de sporturi 
schi-liftul (mic sau 
sar.

Sau, totuși, le vor 
chiar domenii care, cu ambiție 
și entuziasm, caută acum posibi
lități de a confecționa cu mijloace 
proprii un baby-lift.

Noi, le dorim, unora șl altora, 
deplină reușită !

DAR GHEAȚA?
Iarna sportivă nu este numai a 

pîrtiilor de zăpadă, ci șl a celor 
de gheață. Venind la Vatra Dor
nei, ne puneam întrebarea fireas
că dacă aci se face și patinaj sau 
hochei. Din păcate, nici in acest 
domeniu n-am putut obține un 
răspuns cu totul satisfăcător. Mai 
curînd, contrariul.

Am vizitat patinoarul asociației 
sportive școlare Olimpia, singurul 
amenajat în aceste zile de plină 
iarnă. Un lacăt mare pus la poar
tă nu ne-a descurajat. Am sărit 
gardul și ni s-a oferit vederii o 
priveliște mai curînd surprinză
toare : între frumoase mantinele 
de lemn, era întins un covor de 
zăpadă neatinsă. Explicația ? E- 
cliipa de hochei Olimpia plecase 
pe două zile pentru meciuri la 
Suceava. Pînă la întoarcere, pati
noarul stătea închis.

Amatorii de patinaj, pîlcurl de 
copii — ERAU ZILE DE VACAN
ȚA, să nu uităm — coborîseră pe 
rîul Dorna, în apropiere, care în
ghețase bocnă.

Sub stratul de zăpadă al pati
noarului, dind voinicește cu ra
zul, am descoperit alte motive dezul, am descoperit

descărcării

balansului, 
înfipt la- 

înaintea 
deoa-

Și _
mai încercați.
dintre dv veți spune 
am stat de vorbă și 

viitoare 
acasă1', 

ne mai 
să ci-

cu 
pe 
cei

de iarnă cu 
mare) nece-

lua-o înainte

insatisfacție. Gheață . 
mestecată cu zgură, dovadă că 
de aci nu cunosc prea bine teh
nica de amenajare a unui pati
noar. (Pentru cine am descris in 
„SPORTUL" metodele de întreți
nere a ghețli, care se rezumă în 
fond la un simplu butoi pe sanie 
și un sac ?). PATINOARUL N-ARE 
VESTIAR, N-ARE NICI ILUMI
NARE. Deși pentru această din 
urmă problemă, electroenergeti- 
cienli de la I.R.E. Suceava sînt 
sesizați cu forme în regulă încă 
din vară. Dar se pare că aci nu 
vara trebuie să-ți faci sanie, CI 
CU MULTE VERI ÎNAINTE !

Patinaj la Vatra Dornei, PRAC
TIC NU SE FACE. De activitate 
organizată, nici vorbă. Dovadă că 
printre comisiile pe ramuri de 
sport ale CEFS 1™! 
JUL NU FIGUREAZĂ, 
recurgem la ‘ 
tru a regăsi 
lor din parc 
azi decedat), 
lingă gară, 
ștrand, despre care nl se 
că ar " ' ’
cut.

Aci, în orașul Dornei, ar putea 
fi amenajate, cu ușurință aprecia
bilă, mai multe patinoare natu
rale, chiar șl o pistă de viteză, 
de pildă în incinta stadionului 
existent. S-ar putea face o acti
vitate de inițiere în patinaj 
chiar secții de performanță.

Care dintre copiii dornenilor 
vor să patineze ? Ne-ar mira 
fie vreunul.

Din masa de patinatori s-ar 
recruta și buni hocheiști, fi
indcă — știm din comparațiile 
pe scară internațională — dacă 
sovieticii, canadienii, cehoslo
vacii domină alte națiuni în 
sportul crosei, este și pentru 
că provin din țări unde se 
patinează mult,

O precizare, pentru sfîrșit. Nu 
vrem ca rîndurile de mai sus să 
pună în lumină defavorabilă mun
ca entuziastă și rodnică a acestui 
activ slujitor al hocheiului pe 

. gheață care este prof. Veniamin 
Guga, conducătorul echipei Olim
pia Vatra Dornei. I-am văzut pe 
băieții săi, sînt bine pregătiți șl 
(nota bene) satisfăcător echipați. 
Dar — subliniem — o echipă de 
hochei fără o bază în patinajul 
de masă, NI SE PARE O OAZA 
ÎN DEȘERT. Fie el și de gheață.

ZILE DE VACANȚA
Ni s-a spus de o afluență a vi

zitatorilor Dornei în zilele de va
canță școlară și cele din jurul 
Anului Nou. N-au fost puțini ti
neri și copii pe pîrtii. Numai ta
băra școlară, găzduită de interna
tul liceului din localitate, a cu
prins aproape o sută de elevi și 
eleve din Toplița, Gheorghienl, 
Rîșnov și Vatra Dornei, însoțiți 
de antrenorii și instructorii lor de 
schi. Au mal fost cîteva grupuri 
de studenți ieșeni și tabere apar- 
ținînd altor discipline sportive.

local, PATINA- 
_____ __ A. Din nou 
veffhi amintiri, pen- 
imaginea patinoare- 
(pe terenul de tenis 
din centrul orașului, 
în fine cel de la 

spune 
fi^funcționat și anul tre-

Și
nu
să

ținînd altor discipline 
Destul de mult tineret.

Dar vizitatori de alte 
Prea puțini. Afară de _______
obișnuit de sărbători, al cîtorva 
oaspeți veniți la rude sau prie
teni, nu am remarcat vreo miș
care deosebită. Cele două hoteluri 
ale I.G.O. Vatra Dornei (156 
locuri, în total) au stat aproape 
pustii. Tn ziua de 1 Ianuarie, ho
telul Dorna (categoria I) a fost 
închis, din lipsă de vizitatori, iar 
în următoarele trei a găzduit în 
medie 12 persoane. Celălalt hotel, 
Bistrița (cat. II) a fost ceva mal 
mult solicitat — vreo 20 de per
soane zilnic. Vilele întreprinderii 
balneare Vatra Dornei dispun 
ele de peste 500 locuri, dar 
stat în mare parte neocupate 
această perioadă.

Foarte puțini oaspeți turiști, 
frumoase zile de vacanță și week
end, într-o stațiune climaterică 
și de sporturi de iarnă cum nu 
avem multe în țară.

CÎND VOM REVENI

virste 7 
traficul,

Și 
au 
In

In

simplă 
Atunci 

Unii 
câ azi 
că nu aveți pînă data 
nici o lecti» „neutru

. Nu-i așa. Trebuie să 
odihnim, să 
mentăm ceea 
țat. Așa că, 
je laterale și 
de intercalate printre 
coborîri mai lungi — 
curste, în ocoliri din plug și 
ștenbogen, veți afla că sigu
ranța și îndemînarea se obțin 
prin repetiție și nu prin aride 
„discuții".

repetăm, 
ce doar am schi- 
repetînd derapa- 
oblice și ghirlan- 

cîteva 
de ex-

Permiteți-ne, Ia 
prea lungi, o mica __________ ... . ............. .................... „„ ....
de utopie. Este o viziune realistă și dorim, cu convingere, împlinirea el.

Să presupunem că vom reveni la Vatra Dornei peste alți cîțiva ani 
(nu spunem cîți...), tot într-o iarnă. Să presupunem că, între timp, 
gospodarii dorneui, puternic sprijiniți de o organizație centrală — să-i 
spunem, de pildă, O.N.T. — au pus pe picioare o modernă stațiune de 
sporturi de iarnă, așa cum ei o visează.

Vom coborî din nou in simpatica și micuța gară din centrul ora
șului (singura care va mai arăta ca astăzi și nu va fi înlocuită cu vreo 
construcție șocantă, in stil futurist, ca aceea din statia Predeal) și acolo 
vom găsi, frumos aliniate, mai multe taxiuri sau chiar sănii trase de 
cai, ea în filmele cu, Sonja Henie sau Toni Sailer. Sănia, în clinchet 
Vesel de zurgălăi, ne va duce la noul hotel ultramodern — un Hilton 
în miniatură — ridicat foarte aproape de Dealul Negru. Va fi seară 
și de la terasa camerei cu aer condiționat vom vedea luminile pîrtiel 
de schi, care va fi desigur iluminată, așa cum e azi la Clăbucet sau 
Poiana.

De la picioarele pîrtiel Dealului Negru, un teleferic va duce pînă 
la vîrf, unde schiorii vor găsi, într-o cabană cochetă, tot ce ie trebuie 
pentru un pic de odihnă și căldură. Vor funcționa și celelalte pirtii, în 
special cea de pe Bune. Acolo, pe platou (azi gata defrișat și nivelat, 
pentru un stadion care nu s-a mai făcut) o altă cabană, bine aprovi
zionată de T.A.P.L.-ul local, va deservi în special pe patinatori. Fiindcă 
acolo va ființa un minunat inel de gheață la altitudine (900 m), la care 
accesul se va face prin șoseaua ce leagă azi orașul de terenul pentru 
camping, într-o perspectivă ineîntătoare.

Jos în oraș vor funcționa, bineînțeles, cîteva patinoare, iar amatorii 
lunecușului pe gheață vor patina prin rotație cu sportivi de perfor- 

demonstrații de patinaj artistic

închelerea acestor secvențe dornene, poate ceva 
incursiune și în viitor. N-am vrea ca ea să aibă iz

manță, puțind în unele seri să asiste la 
sau reviste pe gheață în turneu.

Magazinul cu articole de sport va 
afișate pe ușa de intrare și nici nu va 
asemenea ateliere de montat și reparat ______ __ . __ ___
și unități pentru închirierea de echipament sportiv. Magazinele, 

rilor întreg echipamentul necesar, ce va putea fî achitat și in rate.
Atunci. Vatra Dornei va fi un centru sportiv și turistic de prim 

ordin, punînd în întreaga valoare frumusețile sale naturale. Aci își vor 
da întllnlrc du numai sportivi din toate părțile țării, mai ales din’ Mol
dova, ci și numeroși amatori de schi de peste hotare, turiști străini. Ei 
vor prefera Dorna, ea fiind mai aproape de ruta lor de acces, intrind 
pe poarta Oradci, via Cluj. Un punct special dc atracție, pe lingă pito
rescul drum prin Bistrița și Birgău, va fi imediata apropiere a unul 
obiectiv turistic important format de mănăstirile din nordul Moldovei, 
vizitate cu interes atit vara cit și iarna.

Sport, turism, cultură — toate vor fi oferite celui ce vrea să-și pe
treacă zile de odihnă in minunatul peisaj românesc, aci pe valea 
Domelor.

Am spus prea mult 1 Oare..,

fi deschis totdeauna la orele 
fi unul singur. Vor exista de 
schiuri (o inovație !). ba chiar 

. _ . . .. ’ . ~ __ bine
aprovizionate cu articole de sport, vor pune la dispoziția cumpărăto-

Mai devreme ca orieînd. 
sezonul internațional de 
bob 1970 a debutat spec

taculos la Cortina, prin con
centrarea la startul „europene- 
ldr“ a întregii elite a bobului 
continental. Și, în timp ce ur
măream cu înfrigurare evolu
ția „tricolorilor”, deschiderea 
activității interne ne-a absorbit 
în aceeași măsură preocupările. 

Interesul pentru ceea ce se 
petrece aici, sub ochii noștri, 
este justificat de faptul că, 
inccpind cu anul 1969, ca ur
mare a unor frumoase succese 
obținute pe plan internațio
nal, bobul a căpătat noi ori
zonturi și o revitalizare CARE 
ÎN 1970 TREBUIE SĂ DEVI
NĂ O CERTITUDINE. O cer
titudine că drumul pe care 
mergem este bun, că potmția- 
lul uman de care dispunem 
va asigura schimbul de mîine, 
ampllficind succesele prezente 
și contlnuînd o tradiție pen
tru care numele lui Panțuru 
înseamnă „d punte peste ani". 
Din acea mare familie In care 
Tita Rădulescu, Gheorghe Io-

nus, Hary Ene și alții, compe
titorii de ieri, azi îndrumători, 
sau C. Vulpe, C. Hogea, C. 
Dragomir, I. Beldica veșnic 
tineri ce se despart atît de greu 
de pistă, au acea putere de a 
transmite noilor generații vi
goarea sportului care i-a con
sacrat.

Fără a intra în amănunte, 
ne vom opri asupra unor as
pecte ale muncii care se va 
desfășura în acest, sezon, pe 
plan intern.

Ne tace plăcere să înregis
trăm evenimente ca reactivi- 
zarea unor secții cunoscute în 
trecut, întărirea celor existente 
sau constituirea unor nuclee 
de bob și în alte părți ale 
țării. Dacă adăugăm la aces
tea și cele două centre de ini
țiere de la Poiana Țapului și 
Comarnic, avem o Imagine cu
prinzătoare a unei activități 
organizatorice pe care anii 
care vor Urma o vor amplifica.

Am fi poate tentați să cre
dem că toată activitatea In
ternă va depinde exclusiv de 
oonstrucția unicei pîrtii de la

Sinaia. In mare parte așa este. 
Mini-pirtia de la Piatra Arsă, 
concepută pentru a asigura a- 
comodarea boberilor și chiar 
efectuarea de stagii școală 
pină la darea in funcție a 
pîrtiei din Sinaia, blocată de 
zăpadă, a paralizat în parte o 
activitate bine concepută. La 
aceasta se adaugă faptul că 
pirtia din Sinaia, serios afec
tată de pe urma ploilor, avan
sează greu în imbrăcarea cu 
gheață, cu toate că localnicii 
depun eforturi considerabile 
pentru accelerarea lucrărilor. 
Și, este imperios necesar ea 
in acest an, antrenamente și 
competiții să aibă Ioc pe aceas
tă pirtle căci, un an de inactivi-

PÎRTIt LIBERĂ 
ACTIVIIĂJII 

DE BOB
tatc ar avea repercusiuni ne
gative asupra Întregii activi
tăți interne. Dar, pînă la da
rea ei in exploatare, activita

tea boberilor trebuie să ca
pete un contur specific. Re
venim asupra unei propuneri 
pe care am mai făcut-o și cu 
alte ocazii, de a reactiviza în
trecerile pe stradă, care, este 
lucru știut, se bucură de o lar
gă accesibilitate.

Evoluția bobului a făcut 
improprie folosirea pe ac
tualele pîrtii a boburilor de 
construcție mai veche. Mul
te din acestea, abandonate, 
ar putea fi readaptate sau 
folosite pentru întrecerile 
de stradă și chiar ca mate
rial didactic pentru instrui
rea începătorilor.

Așadar, se pot găsi căi și 
mijloace ca activitatea in bob 
să inceapă in condițiile exis

Azi, după cum oricine 
poate constata, sîntem 
în 15 ale lui ianuarie. 

Se împlinește exact un an de 
la Wembley — dată care ar 
trebui aniversată în calenda
rul nostru microbist cu cîn- 
tece, flori și vin puterea ur
sului. Ideal ar fi s-o ser
băm cu meciuri ca Dinamo 
Bacău — Kilmarnock. Dar a- 
cesta e un meci pe care nu-l 
prinzi în fiecare an. Eu cel 
puțin n-am mai văzut așa 
ceva frumos tnter-cluburi 
cam de la C.C.A. — Borussia 
sau, ca să fac o concesie, de 
la Dinamo București — In- 
ternazionale. Senzațional meci 
— păcat că nu vă dați sea
ma, prinși în filozoficele spe
culații de la hotelul acela 
somptuos. Mai dați-le naibii 
— v-o declar categoric. De 
ce să ne facem sînge rău cu 
Monica, de ce să-mi bat ca
pul cu logica acelor domni 
de ce să mă prăpădesc cu 
firea pentru ce va fi 
— cînd acum, iarna, 
teren rupt din infern, 
pă de provincie, nu 
cita clasată în campionat, 
ridiculizează scoțieni 
tici, joacă un fotbal 
și ne aruncă în față 
o sfidare la tot ce e 
pesimism și misticism 
balul nostru — talentul unor 
Pană, Comănescu, Ene și Du- 
țan ? Cu mintea la Guada
lajara — televiziunea n-a re
luat nici una din fazele mari, 
cu’ adevărat mari, pe care 
ni le-a înfățișat 
Bacăul. Cursa 
doilea gol — 
mai elocvent 
trăit o dată 
dată, așa cum 
destinul faptelor unice. Cred 
că am fost singurul din pre
să care am semnalat golul 
neverosimil de frumos, „en
glez" scriam, marcat de a- 
cest anonim, in meciul cu 
Dinamo București. Ceea ce a 
făcut marți același anonim, 
împreună cu tovarășii săi de 
necunoscut, intră printre fap
tele de arme memorabile să- 
vîrșite de jucătorii români in 
meciurile internaționale. Fi
rește, nu am naivitatea cro
nicarului debutatit care-i 
gata să ceară, după un sin
gur joc excepțional, include
rea celebrităților de o zi in 
lotul național. Pentru a in
tra Î7* națională, trebuie să

la vară 
pe un 

o echi- 
știu a

auten- 
superb 
— ca 

teamă, 
în fot-

pe 
dezinvolt 

lui Pană la al 
ca să dau cel 
exemplu — a 
și a murit o 
se cuvine a fi

faci o tută de jocuri excep 
ționale — ceea ce numai 
Ghiță, a făcut, se știe, șl ia- 
tă-l ce frumoasă rezervă a 
ajuns ! Dar tocmai fiindcă nu 
cer o asemenea absurditate, 
tocmai de aceea eu am drep
tate cînd declar atît de în
căpățînat să lăsăm naibii ho
telul Maria Isabel, cu foto
liile sale plușate, cu holurile 
sale distinse și atît de sus
pecte — pentru a cobori in 
noroiul stadioanelor noastre, 
în cabinele acelea unde trăz- 
nește a sudoare după bătălii 
consemnate în două rîndun 
semnate de 
„SPORTULUI" 
acela de ambiții, lacrimi și 
blesteme unde se nasc ma
rile talente numite Pană, Co
mănescu etc., etc. Sîntem in
tr-o fază bună, fază in care 
apar băieți minunați, igno
rați de națională, î,n afara 
naționalei, și de care națio
nala se poate lipsi o vreme; 
echipe „minore" joacă me 
duri majore; imi displace 
obsedanta furie antibucureș 
teană a lui Iacoban dar o- 
mul are aici dreptate : nasc 
și-n Moldova fotbaliști I

Așa pusă problema — ce 
mă interesează socotelile 
obscure ale stimatului domn 
Rous, de ce să tremur în 
fața Braziliei și Angliei, de 
ce să trag cu ochiul la bafta 
Bulgariei, de ce să invidiez 
soartg Belgiei, de ce să mă 
amărăsc că pocnim fără nici 
o șansă ? Știe cineva ce șan
să avem cu acest Pană și cu 
atîtea alte pene risipite prin 
tîrguri, nescrise cu literă 
mare ? Și pe urmă am mai 
pornit-o fără șanse și nu 
ne-a mers răru de loc... Sin
cer să fiu, mă tem mai mult 
de ceiea ce gîndim și facem 
după ce bănuim și bătăliile 
purtate fără șanse, fără no
roc. Dar dacă e vorba să fiu 
și mai sincer — voi tăcea 
mile, să nu enervez nenoro
cul...

corespondenții 
in infernul

BELPHEGOR

1) Cu îngăduința lui Țopescu 
dezvălui aici că la cițeva minut»- 
după tragere, sîmbătă la miezu’. 
nopții, au sunat telefoane care 
imputau — dacă nu mai rău — 
crainicului nostru că a avut gură 
blestemată și a cobit... Incet-în- 
cet, pe mare șest, îl întrecem pc 
brazilieni și la capitolul supersti
ție.

NICI CU FETELE NU-I DE GLUMIT!
(Urmare din pag. 1)

jocul se bazează pe mobilitate 
în atac și în apărare, pe un 
ritm susținut și pe colaborarea 
tactică colectivă — deoarece nu 
avem personalități care să po
larizeze atenția și eforturile 
restului jucătoarelor.

c) verificarea valorii actua
le și de perspectivă a echipei 
în compania elitei handbalului 
mondial. 1969 a fost — din 
punct de vedere competițional 
— un an deosebit de bogat. 
Rezultatele se cunosc și dv 
ați avut posibilitatea de a le 
comenta într-o manieră care 
ne măgulește. Ceea ce este 
cert pentru mine : în condi
țiile unei activități de pregă
tire bazată pe seriozitate și ab
negație, fără accidente stupi
de, echipa feminină de hand
bal a României are toate șan
sele și merită să urce pe po
diumul de premiere al campio
natelor mondiale.

— Sîntem convinși că a- 
ceste premise nu s-au rea
lizat fără o muncă asiduă, 
fără sacrificii. Dacă este 
posibil, înfățișați-ne ceva 
din activitatea desfășurată 
pentru crearea unei noi re
prezentative naționale.

— Echipa este tînără. Ac
tualele titulare au fost pînă 
în 1969 rezervele naționalei, 
iar unele dintre ele doar ju
cătoare de perspectivă. A fost 
necesar să li se insufle încre
dere în forțele proprii, să li 
se demonstreze că talentul 
fructificat printr-o pregătire 
conștiincioasă le poate face 
urmașe demne ale handbaliste-

lor care au adus de atîtea ori 
laurii victoriei sportului ro
mânesc. Cu vremea s-a reu
șit. Dar, ca un paradox, unele 
dintre jucătoare au abandonat 
principiile pregătirii conștiin
cioase, disciplinei, modestiei. 
Și lucrul acesta” mă îngrijo
rează pentru următoarea eta
pă de pregătire.

Se vorbește mult despre con
ducătorul de joc. El este o 
problemă și pentru mine, dar 
nu mai importantă dccit aceea 
— de pildă — a creșterii efica
cității extremelor. Neghină și 
II ie s-au încadrat cerințelor. 
Neavînd personalități marcante, 
conducătorii de joc sînt la ni
velul echipei.

— Aveți ceva de reproșat 
federației ?

— Absolut nimic. Dimpotri
vă, trebuie să mulțumesc pen
tru sprijinul efectiv și per
manent ce mi s-a acordat, pen
tru contribuția efectivă pe care 
Colegiul de antrenori și-a a- 
dus-o la elucidarea unor pro
bleme.

— Apropo de colaborarea 
cu ceilalți antrenori. Cum 
se desfășoară ea și care 
este aportul antrenorilor 
care dau jucătoare naționa
lei la pregătirea și forma
rea echipei ?

— Echipa națională nu este 
chestiune personală a antre-

BULETINUL ZĂPEZII
Servlclul Prevederi de 

scurtă durată din cadrul 
Institutului meteorologic 
ne-a comunicat că ieri di
mineață stratul de zăpadă 
avea următoarea grosime In 
stațiunile montane : Sinaia- 
Cota 1500 53 cm, Toplița 15 
cm, Borsec 16 cm, Miercurea 
Ciuc 13 cm, Făgăraș 4 cm, 
Predeal 33 cm, Vf. Omul 

Voineasa 
16 cm,

78 cm,
Paringul
13 cm, Fundata S 
menic 50 cm,
14 cm.

17 cm, 
Păltiniș 
cm, Se- 
Băișoara

o
norului de lot și nici măcar 
a federației. Ea este a noastră, 
a tuturor celor ce iubim hand
balul și activăm pentru pro
gresul lui. Trebuie să vă spun 
că ceilalți antrenori dau un 
sprijin efectiv, eficace, în
deosebi prin pregătirea cu se
riozitate a jucătoarelor selec
ționate în lot. Noi nu facem 
decît să finisăm unele lucruri, 
să omogenizăm echipa. Tocmai 
de aceea mi-aș permite să 
transmit prin intermediul zia
rului „Sportul” rugămintea ca 
în această perioadă colegii mei 
de la echipe 
mare accent 
instruire pe 
în jocul de 
eficacității Și 
taților), pe creșterea continuă 
a mobilității jucătoarelor (de
plasare rapidă în cadrul sis
temului defensiv), pe creșterea 
eficacității aruncărilor de la 
distanță. Și v-aș mai ruga ca, 
alături de tradiționala urare 
„La mulți ani !“, pe care le-o 
fac din inimă, să le transmiteți 
și sincerele mele mulțumiri 
pentru fructuoasa colaborare 
din 1969.

să pună un mai 
în procesul de 

însușirea tehnicii 
apărare (mărirea 
eliminarea duri-

tente și APOI CONTINUATA 
NORMAL DE ÎNDATĂ CE 
PIRTIA VA FI GAT.A.

In privința pîrtiei, ne fa
cem datoria să menționăm că 
trebuie luate unele măsuri spe
ciale pentru asigurarea securi
tății coborîrilor. Astfel, execu
ția ei din gheață, va trebui să 
fie făcută cu multă atenție, 
MAI ALES ÎN PORȚIUNILE 
CARE AU PREZENTAT DE
FICIENȚE ÎN TRECUT. Su
gerăm ca unele viraje să fie 
supra-elevate și prevăzute in 
punctul cei mai înalt cu plăci 
de seîndură, ușor înclinate 
spre interior, pentru a împie
dica bobul să părăsească pir
tia in cazul unor manevre 
greșite de pilotaj. De ase
menea, mantinelele la intrări 
și ieșiri din viraje, să fie pre
văzute cu plăci de scindură, 
pentru a permite bobului să 
ricoșeze, fără a rămine im- 
plintat, ca de obicei, în spăr
turile care se fac. In fine, 
liniile drepte să respecte pres- 
cripțiunile regulamentare. A- 
ceeași exigență mărită este ne

cesară și în privința pregătirii 
materialului de cursă. Pe tim
pul antrenamentelor și com
petițiilor, o comisie permanentă 
va trebui să vegheze ca bobu
rile care nu corespund să nu 
aibă acces pe pîrtie.

In afara acestor probleme, 
trebuie să ne rețină în mod 
specia! atenția, selecția.

încă din vară o mulțime de 
tineri au manifestat dorința de 
a practica bobul și au efectuat 
antrenamente în acest scop. 
O selecție preliminară a fost 
făcută, pe baza testelor fizice. 
Dar, adevărata selecție tre
buie obținută în condițiile con
crete ale activității pe gheață, 
manifestindu-se mult simț de 
răspundere, pentru a se bara 
calea tuturor acelora care nu 
au ce căuta in acest sport. 
Am recomanda ca întreaga ma
să de boberi activi să treacă 
probele de laborator ce pre
supun o investigație psiho-li- 
zlologică complexă și abia 
după aceea să inceapă activi
tatea p« gheață.

ion MATEI
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MÎINE, LA ORA 16, 
ÎN SALA FLOREASCA

CONSTITUIREA
CLUBULUI

SUPORTERILOR
ECHIPEI NAȚIONALE

Ziarul „Scintela tineretului", In 
colaborare cu F.H. Fotbal, orga
nizează mllne la Sala Floreasca 
din Capitală reuniune* de consti
tuire a clubului suporterilor 
pel naționale.

Din programul reuniunii, 
culm :

„Cum ne pregătim pentru 
tălia" de la Guadalajara" — 
zintă Angelo Niculescu, antreno
rul echipei reprezentative.

„Bursa pronosticurilor" — cu- 
noscuți scriitori și ziariști spor
tivi comentează șansele formației 
României tn Mexic.

„Interviuri prevăzute șl nepre
văzute" — realizate de crainicul 
televiziunii, Cristian Țopescu.

„Spectatorii întreabă" — compo
nent lotului național vor fi su
puși unul „t!r“ de 15 Întrebări... 
intime.

După care Anca Agemolu, Puica 
Igiroșianu, Dan Spătaru, Aurelian 
Andreeseu și formația Olimpic <61 
vor încheia reuniunea. Ora înce
perii : 16,00.

CEEA CE
Portarul Mc Laughlan culege balonul din fața lui Pană Foto : A. NEAGU

A

N-A REUȘIT PINA ACUM
V

TEMERARII TRICOLORI

NICI 0 ALTĂ ECHIPĂ ROMÂNEASCĂ
Victoria repurtată de echipa 

Dinamo Bacău în partida de 
marți după-amiază cu forma
ția scoțiană Kilmarnock ofe
ră — șau mai bine zis ar tre
bui să constituie — motiv în
temeiat de satisfacție nu nu
mai pentru suporterii săi din 
localitate, ci pentru toți iubi
torii fotbalului din țara noas
tră. Și aceasta din consideren
tul foarte valabil, că ea nu 
mai exprimă, la ora actuală, 
succesul limitat și particular 
al unei echipe 
club, ci

oarecare de 
SE ÎNSCRIE ÎN PA

TRIMONIUL 
AUTOHTON, 
ACESTUIA.

La o succintă analiză a ei 
victoria băcăuanilor ne apare 
ca deosebit de prețioasă din 
mai multe puncte de vedere.

Mai intii 
ORICE REUȘITĂ ÎN FAȚA 
UNEI ---------- --------------
ce : 
SINE O 
care devine 
roasă cind 
competiție 
european.

Apoi, pentru că succesul 
'de marți le-a adus dinamo- 
viștilor calificarea in sfertu
rile de finală ale „Cupei eu
ropene a tîrgurilor", CEEA 
CE CONSTITUIE UN RE
CORD ÎN MATERIE, pînă a- 
cum nici o altă echipă de 
club românească nereușind 
să treacă de turul III al u- 
nei competiții continentale.

Indiferent ce opinii ar pu
tea exista In privința dru
mului parcurs de Dinamo Ba
cău în C.E.T. (unii invo
că cu prea multă insistență 
șansa) promovarea in turul 
IV al competiției este o rea
litate PE CARE TREBUIE 
S-O RECUNOAȘTEM ȘI S-O 
APRECIEM CA ATARE. Prin

SOCCERULUI 
CA UN BUN AL

PENTRU CA
: ECHIPE BRITANI- 
REPREZINTĂ PRIN 

PERFORMANȚĂ, 
cu atit mai valo- 
se produce intr-o 
oficială de nivel

această promovare băcăuanii 
reabilitează, in fapt, prestigiul 
fotbalului românesc de club 
(in măsura in care admitem 
că exista un asemenea pres
tigiu) atit de șifonat in 
toamnă de către celelalte 
echipe ale noastre participante 
la competițiile europene.

Dar ceea ce ne bucură, de 
asemenea, este că victoria a- 
supra formației scoțiene nu 
comportă nici un fel de discu
ție că ea nu constituie rodul 
hazardului sau 
de arbitraj in favoarea gaz
delor (cum se mai întîmplă), 
ci că S-A —*-------   -
PRINTR-UN JOC DE FOAR
TE BUNĂ CALITATE prestat 
DE BĂCĂUANI, ----- —
PERIOR 
LOR ÎN 
FRUNTARE. 
portarea în joc 
arbitrul maghiar Istvan Zsolt 
ne mărturisea după meci că, 
ÎN PREZENT, PUȚINE E- 
CHIPE DIN ȚARA SA AR FI 
PUTUT EVOLUA LA NIVE
LUL DEMONSTRAT DE DI
NAMO BACĂU. Este o apre
ciere care flatează, cunoscu
tă fiind, in general, valoarea 
echipelor din țara vecină, dar 
care N-A FOST FĂCUTĂ 
DIN COMPLEZENȚA. Fiind
că și conducătorii și mana
gerul echipei Kilmarnock 
au avut, la rîndul lor, re
marci foarte pozitive la adre
sa jocului demonstrat de gaz
de. RECUNOSCÎND DESCHIS 
CĂ, CHIAR UN SCOR DE 
4—0 SAU DE 5—0 NU I-AR 
FI DEZAVANTAJAT.

Meritul băcăuanilor ni 
pare cu atît mai evident, 
cit ei 
tră de 
pania 
pe un 
și la 
puțin

al unor erori

CONTURAT

NET SU- 
ADVERSARILOR 

ACEASTA CON- 
Elogiind com- 

a gazdelor,

se 
cu 

au oferit această mos- 
fotbal modern în com

unei echipe redutabile, 
teren destul de greu 
o dată calendaristică 

obișnuită, situată în

CUPON DE CONCURS

• •

Numele și pronumele

*

Adresa : . » . • •

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

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

GRUPA A

GRUPA B

GRUPA C

GRUPA D

2. CE ECHIPA VA C1ȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL ?

plină vacanță competițională, 
după un sezon foarte încăr
cat. Spre deosebire de scoțieni, 
care in această perioadă au 
fost și sint angajați in jocuri 
de campionat, dinamoviștii 
au făcut eforturi serioase 
pentru a se menține in ac
tivitate. Iar faptul că la o a- 
tît de mare distanță după în
cheierea turului campionatu
lui, perioadă în care toți cei
lalți fotbaliști divizionari au 
fost și au revenit din vacan
ță, băcăuanii au reușit i “ 
păstreze forma sportivă, 
joace chiar mai bine decît 
unele meciuri de divizia 
este cu adevărat revelatoriu. 
Aceasta constituie dovada cea 
mai bună a seriozității cu care 
conducerea echipei și a clubu
lui, antrenorii și jucătorii au 
privit și pregătit participarea în 
„Cupa europeană a tîrgurilor", 
îndeosebi dubla și dificila con
fruntare cu reprezentanta fot
balului scoțian 
Desigur, însă, că 
remarcabilă reușită a fotbalu
lui băcăuan — și DEOPO
TRIVĂ A CELUI ROMA
NESC — a contribuit și gri
ja permanentă pe care or
ganele locale au manifestat-o 
față de bunul mers al pregă
tirilor echipei, asigurindu-i 
toate condițiile necesare. Du
pă cum foarte util s-a dove- 

intens 
partea 
indeo- 

turneu-

să-și 
să 
în 
A,

Kilmarnock. 
la această

dit și sprijinul, mai 
in ultima vreme, din 
federației, materializat 
sebi prin perfectarea 
lui din Liban (care a avut un 
efect salutar), ca și in detașa
rea temporară la Bacău a an
trenorului federal Dincă 
leru, pentru a ajuta la 
fășurarea 
condiții a 
gătire.

După 
statări pozitive, cu atît 
mare să ne fie regretul 
tru gestul necugetat al ju
cătorului Dembrovschi, care 
a dus la eliminarea lui de 
pe teren. Este adevărat că, 
la banchetul oferit marți 
seara în cinstea oaspeților 
scoțieni, președintele clu
bului Kilmarnock, William 
Mclvor, a apreciat ca pri
pită și nefondată decizia 
de eliminare dictată de ar
bitrul jocului și A PRO
MIS CA, CLUBUL SĂU SE 
VA ADRESA .........
FOTBALISTIC 
ȚIONAL CU O SCRISOA
RE ÎN ACEST SENS, dar 
nu există, totuși, certitu
dinea că Dembrovschi nu 
va primi o suspendare care 
să-l împiedice a participa 
la cele două meciuri 
echipei Dinamo în sfertu
rile de 
Iată, deci, 
re a nervilor de un mo
ment (surprinzătoare la un 
jucător do eoreotitudinea 
lui Dembrovschi) poate a- 
duce serioase prejudicii în
tregii echipe.

începînd 
băcăuani au

în cele mai 
procesului de

toate aceste

Schi- 
des- 

bune 
pre
con- 
mai 

pen-

FORULUI 
INTERNA-

ale

finală ale C.E.T. 
cum o izbucni-

de ieri, jucătorii 
intrat într-o bine-

g^LONULe rotund
PUTEREA TRADIȚIEI

meritată vacanță pînă la 24 ia
nuarie. Sperăm că în acest 
timp nu se va întîmpla nici 
o defecțiune cu consecințe 
ulterioare și că pregătirile vor 
fi reluate cu aceeași seriozita
te și conștiinciozitate pentru 
ca și la apropiatele confrun
tări din SFERTURILE DE FI
NALA ALE C.E.T. comporta
rea echipei Dinamo Bacău să 
fie la fel de onorabilă ca și 
pînă acum.

Glndeam. privind micul ecran: 
la ora aceasta televizoarele u- 
nlversulul sînt aprinse, pentru 
că vrînd, nevrînd, fotbalul a 
devenit universal.

Șl, fără ingratitudine, sincer, 
priveam in resimțită bipoxle nu 
pentru că evenimentul prezentat 
se petrecea la Mexico, ci pentru 
că la așa ceva te surprinzi că 
ți-a dispărut reflex respirația, 
chiar dacă personal nu țl-al fă
cut premise de calcul.

Tin condei de ziar, recent, a- 
pela Înainte de acest eveniment, 
răcind o reverență șl dînd-o 
chiar ca explicație in final, pe 
mitologica FORTUNA. La aceas
tă argumentație, cind am citit 
tableta, am zîmblt fără îngădu
ință • • - •
tia șl comunit 
sorți, soartă !

Add 
n-am , .
nion domnule, fantastic, să 
în grupa cea mai tare ! 
Da, fantastic.

Cred că această tragere la sorți 
este altceva decît o treabă 

desfă- 
altfel, 

nu merită să ne stricăm liniș
tea, Lucescu, cu lucruri neesen- 
țiale. IMPORTANT ESTE CA A- 
CUM ȘTIM CU CINE JUCAM.

Personal am trăit un senti
ment de marc satisfacție și 
mîndrie. Privind micul ecran imi 
pierdusem răbdarea că tehni
cienii nu afișau mal repede 
numele ROMANIA la poziția 9.

Să fii in grupă cu cei mai 
buni ! CRED CA ACEASTA ȘI 
TREBUIA SA NE DORIM.

Dacă acel 1—1 de la Bucu
rești nu a adus mulțumire de
plină, ci o încredere oscilantă, 
PLASAREA IN ACEASTĂ GRU
PA CU ADVERSARI NUMĂ
RUL UNU, ESTE CRED DE O 
MARE IMPORTANȚA PENTRU 
OBIECTIVUL DE AFIRMARE 
AL FOTBALULUI ROMANESC,

tențel este in mina și In minte* 
antrenorilor, a sportivilor și a 
medicilor.

l-aș mal răspunde, In conti
nuare, că veți dștlga pa bazaclțtlg* p* baza

- nici chiar 
comunitatea

prea multe 
avut noroc,

pentru slmpa- 
de termene:

voci spunind : 
șansă, ce ghi- 

cazl 
stop.

nu
organizatorică, cum s-a 
șurat, de ce așa și nu

Veți juca cu cei mai buni, deci 
VEȚI FI ALEȘI DINTRE CEI 
MAi BUNI. Nu șansa sau ine
galitatea, în acest caz, vă va 
croi drumul mai departe. Deci. 
TREBUIE SA FIȚI REAL EGALI 
CU CELE TREI ECHIPE ; prin 
amănuntul organizatoric 
deja sînteți.

Și dacă m-ar întreba 
cu ce veți cîștiga i-aș 
NU CU ȘANSA CI CU 
TENTA FIZICA ȘI 
COMPLEXA.

în metalurgie, rezistența me
talelor este indicele valoric re
zultat din compoziția aliajului. 
Deci, rezultanta pregătirii — 
victoria — o va da această no
țiune rezistența. Calculul rezis’-

(sorții)

cineva 
spune : 
REZIS- 

PSIHICA

C. FIRANESCU

JUBILEELE STAGIUNII DE TOAMNĂ
• în partida Dinamo Bucu

rești — Jiul Petroșani, din e- 
tapa I, s-a înregistrat o per
formanță unică — la acea dată 
— în fotbalul nostru. în min. 
80 Doru Popescu — la debutul

său în divizia A — a înscris 
golul cu nr. 1000 din întreaga 
activitate divizionară A a e- 
chipei Dinamo.

ABIA ACUM!
încheiase bineNici nu se 

meciul cu Grecia, car» n-a 
adus glorie ci doar o cali
ficare, și pătimașii, adesea 
neinformații, au clamai cu 
ostentație intrarea teamului 
autohton în elita mondială, 
chit că devenea vecin de 
faptă cu El Salvador.

După ce mînuța Mariei- 
Fortuna n-a vrut să asculte 
îndemnul lui Cristian Țopes- 
cu, aceiași pătimași și nein
formați bat piroane în ta
bloul care a ornat holul Mă
riei Isabel, contestînd nu 
știm ce presupusă inechitate, 
dar uitînd fericirea manifes
tată atunci cînd s-a obținut 
megieșia cu El Salvodor.

Nu, iubiți exegeți ! Abia 
acum, datorită neprihănitei 
mînu}e, am intrat în adevă
rata elită a fotbalului mon
dial, în compania acelor 
echipe-etalon care pot da 
reala măsură a propriei va
lori.

Știm, calcule sentimental- 
simpliste, pînă la senzații 
periferice, ar fi preferat o 
grupă : El Salvador, Israel, 
Maroc și... „acuma, da, 
Măriuco 1". Dar nu e demn 
de noblețea înălțimilor de la 
Guadalajara, decît cel ce 
știe să se bucure din inimă 
de tovărășia unor compa
nioni de elită.

Abia acum începe escala
da adevărată spre sferele su
perioare. Sorții ne-au fost 
favorabili I (vib).

acestei rezistențe șl condiționat 
de ea direct și printr-o altă re
zultantă a aliajului de pregă
tire : ÎNCREDERE. Forța de de
gajare însumată a acestor doi

LOTO PRONOSPORT

• Etapa a XIII-a. Politehni
ca Iași întîlnește pe teren 
propriu echipa A. S. Armata 
Tg. Mureș și cîștigă comod cu 
4—1, sărbătorindu-și în acest 
fel cel de-al 200-lea meci în 
campionatul diviziei naționa
le A.

Astăzi este ULTIMA ZI în care 
vă mal puteți procura biletele 
pentru tragerea LOTO de vineri 
16 ianuarie 1970. Tragerea va avea 
loc la București în sala Clubului 
Finanțe-Bănd din str. Doamnei 
nr. 2 cu începere de la ora 19. 
Ea va fi radiodifuzată. După tra
gere va urma un 
trarea liberă.

film artistic. In-

EXTRASE 
PRONOEXPRES 

1970 :

NUMERELE
LA CONCURSUL 
NR. 3 DIN 14 IANUARIE

• După Dinamo București o 
altă echipă, Steaua, a obținut 
revelatoarea performanță de 
a depăși granița celor 1000 de 
goluri înscrise în cadrul com
petiției nr. 1 a fotbalului ro
mânesc. Autorul golului jubi
liar : Voinea, în min. 78 al 
partidei Steaua București — 
Dinamo Bacău (etapa a 
XlV-a).

14 23EXTRAGEREA I : 40 24
33 37

Fond de premii : 401 775
EXTRAGEREA A II-A : 41 18

26 35 44 37
Fond de premii : 338 780 lei.
Plata premiilor se va face ast

fel : In Capitală : Incepînd de la 
data de 22 ianuarie 1970 pînă la 
1 martie 1970 inclusiv ; In țară : 
tnceplnd de la data de 26 Ianuarie 
1970 pînă la 1 martie 1970 inclusiv.

lei.
38

• Elevii antrenorului Con
stantin Teașcă au dorit ca 
meciul jubiliar cînd F.C. Ar
geș își rotunjea la 200 numă
rul reprezentațiilor susținute 
pe prima scenă fotbalistică a 
țării să coincidă cu o clară 
victorie, ceea ce — spre satis
facția iubitorilor sportului cu 
balonul rotund din Pitești le-a 
reușit pe deplin. F.C. Argeș — 
Petrolul : 3—0.

PREMIILE TRAGERII LOTO 
DIN 9 IANUARIE 1970

parametri : REZISTENTA
ÎNCREDEREA pot ti sursa 
polarizare, de adaptabilitate 
toate particularitățile fotbalului 
șl ale mediului Înconjurător.

Fac un efort absurd șl-1 acord 
ceva atu-uri Fortunei, cit de 
nulă sau limitată este acțiunea 
el iată : ’ ' 
să zicem In repriza a II-a. re
zistența v-a părăsit, lăsîndu-vă 
In loc bruiajul, acțiunilor tacti
ce șl al procedeelor tehnice etc 
(știți mai bine ce se Inttmplă) 
cunoașteți un moment „istoric" 
in care a apărut Fortuna șl a 
rezolvat 
gedie ? 
că In Campionatul 
hochei, 
ÎNVINS 
SEDAT 
SEBITĂ.

■ Deci, __ _____  ____________
stabilit, veți evolua cu cel mai 
buni. _ —. - ___ . .
dar In același timp, voi, tri
colorii României, AVEȚI TOATE 
CONDIȚIILE SA DEVENTȚI TE
MERARI ȘI TEMUȚI.

Cred că este tot ce-șt poate 
dori cineva, sA FIE DE TE
MUT PRIN VALOAREA POZI
TIVA PE CARE O PREZINTĂ.

Personal, cred că SÎNTEȚI 
șl PUTEȚI 11 un ----------
SAR DE -----------
VEȚI ȘTI T______
PINĂ LA LUCIUL DE SCLI
PIRE ACEST TEZAUR CARE 
SE CHEAMĂ REZISTENȚA 
MAXIMA ȘI ÎNCREDERE ÎN 
FORȚELE PROPRII.

Șl. pentru că o femele a scris 
și despre ceva din fotbal, cota
ți-o ca un gest de simpatie, 
pentru că a făcut aluzie la no
țiuni metodice și _
tament, o chestiune de reflexie, 
dar cel mal mult din toate, din 
DORINȚA SINCERA CA TEME
RARII TRICOLORI AI ROMÂ
NIEI SA SE AFIRME PRIN 
CEA MAI DIFICILA FORMU
LA ORGANIZATORICA.

MECIUL SCHALKE 04

U.E.F.A. a solicitat o

ei de
Ia

Intr-un meci în care

miraculos 
Rămln la

această tra- 
convingerea 
mondial de 

mal buni, adintre cei
ECHIPA CARE A PO
CI REZISTENȚA deo-

In cadrul organizatoric

TEMERARA TREABA, 
voi, tri-

ADVER-
TEMIJT ȘI CA 

SA ȘLEFUIȚI

de compor-

Rodica SIMIONESCU

DINAMO ZAGREB

brigadă dc arbitri români care să 
conducă partida-retur dintre Schalke 04 (R. F. a Germaniei) — 
Dinamo Zagreb (Iugoslavia), din cadrul sferturilor de finală 
ale Cupei cupelor, care se va disputa la Gelsenkirchen.

F. R. Fotbal urmează să desemneze brigada care va 
arbitra acest meci.

METALUL TIRGOVIȘTE Șl-Â RELUAT ANTRENAMENTELE
„Returul campionatului di

viziei B, seria l, se anunță 
(după pregătirea echipelor), 
mai greu și cu multe surprize 
— ne-a declarat G. Petrescu, 
antrenorul echipei Metalul 
Tîrgoviște. Din această cauză,

și activitatea noastră va fi mai 
intensă".

Metalurgiștii au reluat, de 
altfel, antrenamentele — in 
ziua de 25 ianuarie urmînd să 
susțină primul meci amical.

M. AVANU 
coresp. principal

EXAMENE PENTRU ARBITRI DE FOTBAL
In luna februarie vor avea 

loc examene pentru obține
rea de către arbitri a cate
goriei I de clasificare. Exami
narea se va face pe centre de 
județe, care vor fi stabilite

de Colegiul central al arbitri
lor. La aceste examene vor 
putea să se înscrie arbitri de 
categoria a II-a și care au un 
stagiu de cel puțin 4 ani.

Colțul juniorului

NECESITATEA INSTRUIRII
DIFERENȚIATE

A COPIILOR Șl JUNIORILOR
dorința de a' se

pe viitor una din gre-

Valorificarea tradiției în tot 
ce aceasta are mai frumos și 
pozitiv constituie o preocupare 
nobilă a diriguitorilor unei so
cietăți evoluate, — și țara 
noastră este un exemplu de 
ceea ce poate să însemne, pen
tru ideea de progres, legătu
rile spirituale cu trecutul.

Reflecția ne este prilejuită 
și de o anumită tendință care 
se manifestă, la unele cluburi 
sau centre sportive, de a-și re
căpăta vechile denumiri care 
mărturisesc, prin simpla lor 
rostire, un trecut ilustru în 
sport.

Iubitorii fotbalului au primit 
cu multă plăcere „schirțibarea 
la față“ a Politehnicii Timi
șoara în Ripensia — denumire 
romană dată ținutului în pe
rioada colonizării Daciei de că
tre administrația împăratului 
Traian și a succesorilor săi — 
fiindcă SUB CULORILE A- 
CESTUI NUME TIMIȘOARA 
A DAT UNA DIN CELE MAI 
IMPRESIONANTE PROMO
ȚII DE MARI JUCĂTORI, 
CA : Pavlovici, Cotormani, 
Ghiță Ciolac, Deheleanu, Bin- 
dea, Schwartz, Dobai și alții, 
statornicind o glorioasă tradi
ție bănățeană în fotbalul ro
mânesc.

Dee Domnul ca urmașii de 
azi să fie campioni și nu eoi- 
gonl 1

Pe de altă parte aflăm câ 
Progresul își va schimba pro
babil titulatura, devenind 
„Venus", pe baza unei anu
mite filiațiuni care Intr-adevăr 
există, printr-o serie de impli 
cațli cam întortochiate, e 
drept, dar reale (vezi sprijinul

nu 
in

Ion

dat de U.C.B., I.C.A.B., mai 
tîrziu B.N. și B.I.) plus vechile 
amintiri de cartier privind ac
tivitatea sportivă desfășurată 
în același perimetru al topo
grafiei bucureștene.

Suporterii „bancherilor" ju
bilează de pe acum la gîndul 
că echipa lor preferată va 
apare cu faimoasele tricouri 
negre și cu steaua albă pe 
piept, ca odinioară. Sfera. Da
vid, Albu, Vasile Gain și 
Andrei Bărbulescu.

Milităm pentru o continui
tate istorică — de ce sa 
existe și o continuitate 
sport ?

Conversația recenta cu
Mihailescu, secretar tehnic al 
F. R. Fotbal, a reactualizat. în 
preocupările mele, ideea care 
face obiectul acestor rînduri

Avem puzderie de echipe cu 
denumiri care nu spun nimic, 
sau sînt simple mărci de fa
brică ori produse pe piața in
dustrială și comerț.

Exemple : Petrolul, Chimica. 
Oțelul, Vagonul, Autobuzul. 
Tramvaiul (cu sau fără remor 
că). Tractorul (cîți cai pu 
tere ?), Electromotorul, Elec 
troputere, Rulmentul, Cimen
tul, Topitorul, Lemnarul, As 
Censorul și — de ce nu ? - 
Soda... Televizorul (fără 
spectacol).

Știam de alte denumiri în 
trecut reprezentînd tipuri le 
gendare ori evocînd perso 
naje de epopee sau de bala 
dă, figuri care popularizează 
istoria și mitologia poporului 
nostru.

Slnt, de asemenea, schim
bări de nume neinspirate,

să dau un singur 
echipa C.C.A., care 

o vreme

— și am 
exemplu, 
a reprezentat, 
chintesența fotbalului româ
nesc, După memorabilul joc 
și victoria cu 5—1 asupra lui 
Luton Town la București și 
rezultate răsunătoare ob
ținute în turneul din Anglia 
echipa militară cucerise no
torietate pe continent. Astăzi 
Steaua este o echipă mult 
mai puțin cunoscută în străi
nătate.

Revenind la numele actua
le de echipe, să recunoaștem, 
avem prea multe Metaluri. 
Miniere 
fotbalul

Poți 
ție. un 
ramură 
producție, dar aceasta nu ne 
împiedică șă-j găsim echipei 
respective un nume care să 
fie plăcut urechilor noastre 
și să trezească în mintea și 
sufletul spectatorului aso 
ciații sugestive și pline de 
conținut

-Cititorii ne propun liste 
Întregi de asemenea nume

— și aș spicui doar cîteva i 
Juventus, Speranța, Lucea
fărul, Acvila, 
ruința, Viforul

Dacă tot nu 
fără bucuria 
sportului, iar fotbalul este 

copilul teribil și necesar al 
existenței noastre, hai să-l 
răsfățăm puțin îmbrăcîndu-1, 
ca pe Feții Frumoși din. 
povești, în zale, catifea și

EXTRAGEREA I : categ. a n-a: 
1 variantă a 100 000 lei; a III-a: 
78,85 a 1817 lei; a IV-a: 193.60 a 
740 lei; a V-a: 501,75 a 330

EXTRAGEREA A II-A : 
B : 0,45. variante a 53 484 
categ. C : 4,50 variante a
lei; categ. D : 658,70 variante a 
100 lei.

Cîștigătorul premiului de la ex
tragerea I, categ. a II-a: Tătăranu 
Ion din Constanța.

iei.
categ.

lei;
23 394

• Minutul 32 al partidei 
Farul — C.F.R. Cluj din etapa 
a XV-a. Sbo primește mingea 
la centru și depășind întreaga 
apărare constănțeană, surprin
să pe picior greșit, marchea
ză. El primește felicitările și 
îmbrățișările coechipierilor nu 
numai pentru restabilirea e- 
galității pe tabela de marcaj, 
ci și pentru performanța de 
a fi înscris cel de-al 100-lea’ 
gol al ceferiștilor în divizia 
națională A.

PETRE FALCOȘ
Chirnogeni

„SĂNIUȚĂ DE ARGINT»
și Progrese in 

nostru.
reprezenta o institu- 
sindicat, o anumită 
din activitatea de

argint...

Furtuna,

putem 
cotidiană

Bi-

trăi
a

Petre SlEiNBACH

(Urmare din pag. 1)

bruarie va fi programată e- 
tapa a II-a, pe județ. în 
fine etapa a IlI-a, finala 
națională va avea loc în 
zilele de 14 și 15 februarie 
la Poiana Brașov, pe ve
chiul drum de acces din
tre Pietrele lui Solomon și 
cabana Vînătorul.

• Este de presupus că 
la Poiana Brașov, Ia finale, 
vor ajunge cele mai bune 
echipaje. în acest sens ar 
fi bine de știut ce moda
lități ați stabilit pentru a 
realiza o selecție riguroasă 
a concurenților încă din e- 
tapele precedente 7

— O asemenea modalitate 
o reprezintă chiar traseul, 
în prima etapă, este ade
vărat, 
fost lăsată la 
organizatorilor, 
de condițiile 
schimb, la etapa pe județ 
pîrtiile vor ajunge pînă la 
1 000 de metri, ele nu vor 
fi insă mal scurte de 500 
de metri. Iar la finală tra-

lungimea pîrtiei a 
latitudinea 

în funcție 
locale. în

seul va măsura 1 000 m 
pentru fete și 1 500 m pen
tru băieți. După cum se 
vede există un coeficient 
progresiv de dificultate in 
măsură să realizeze o bună 
triere.

• Fiind o competiție an
corată puternic in actuali
tate, 
venim 
tunci, 
derați util să fie făcute 7

— Cele referitoare la gri
ja cu care organizatorii tre
buie să abordeze fiecare 
detaliu tehnic, pornind de 
la alegerea pîrtiilor, mar
carea lor, stabilirea câștigă
torilor etc. De altfel, prin- 
cipalelă recomandări sînt 
cuprinse in regulamentul 
competiției, difuzat în școli 
încă din toamnă.

★
Interlocutorul nostru și-a 

exprimat totodată nădejdea 
că atît 
lare dt 
educație 
colabora 
cerilor.

ne propunem să re- 
asupra ei. Pină a- 
ce sublinieri consi-

inspectoratele șco- 
ți consiliile pentru 
fizică și sport vor 
la reușita intre-

în 
vita 
șelile metodice frecvent în- 
tîlnită în instruirea copiilor 
și juniorilor, voi dezbate în 
aceste rînduri problema ne
cesității instruirii diferențiate 
a tinerilor fotbaliști.

Lipsa unei metodici uni
tare 
rată 
cele

Ce 
că ? De 
12 ani 
MENTE 
JUNIORII (inclusiv antrena
mente cu structuri de inter
val), joacă 2 zile consecutiv 
pe terenuri mari, ceea ce în
seamnă un volum de lucru 
ridicat și o solicitare fizică 
alarmantă pentru sănătatea 
lor.

Trebuie să ne mai mire a- 
tunci, faptul că, deși am 
avut și avem copii excep
ționali, N-AM REUȘIT SĂ 
LE DEZVOLTAM CALITĂ
ȚILE ÎN MOD CORESPUN
ZĂTOR PENTRU A AJUN
GE JUNIORI SAU SENIORI 
DE VALOARE ?

Semnificativ apare faptul 
că înșiși antrenorii recunosc 
într-un fel această situație, 
întrebați ce juniori de per
spectivă au. ei răspund ade
seori : „Juniori nu prea a- 
vem, dar avem copii excep
ționali. Așteptați cîțiva ani". 

Se uită că această ex
plicație a fost repetată și 
în anii anteriori și că o 
parte din „copiii minune" 
s-au ratat ca fotbaliști 
sau au dispărut pur și 
simpțu.

Avînd în față profilul ju
cătorului senior de valoare 
și al copilului sau juniorului, 
trebuie să procedăm la sta
bilirea unor CERINȚE CON
CRETE INTERMEDIARE. în 
acest sens, eșalonarea mij
loacelor se va efectua la un 
nivel din ce în ce mai ridi
cat, DAR PORNIND DE LA 
CELE MINIMALE, corespun
zătoare virstei.

Spre exemplificare, voi a- 
răta etapele normale par
curse de un jucător care are 
execuții bune, spre foarte 
bune, în trasul la poartă :

a) dezvoltarea simțului 
mingii, urmărindu-se în prin
cipal corectitudinea în exe
cuție (menținerea mingii în 
aer, concursuri de tras 
țintă, jocurile pe teren re

e-

în activitatea desfășu- 
la acest nivel îmbracă 
mai variate forme.

întîmplă în practi- 
multe ori, copii de 

FAC ANTRENA- 
COT LA COT CU

se

la

dus, la porțl mici fără por
tar etc.) ;

b) tras la poartă din apro
piere :

— din minge statică ;
— din conducere (din mers 

pină la alergare) ;
— din minge rostogolită 

din față, lateral ;
— din minge în aer (voie);
— exerciții în 2-3 

tori cu finalizare ; 
tras la poartă 
apropiate de 

și opoziție) — 
2 ; 4 cu 2 ; 6

jucă-

con-
(vi-

în 
joc
2 cu 1 ; 
cu 4 — 
și cu di-

C) 
diții 
teză 
3 cu 
de pe diferite zone 
ferite sarcini : din pas îna
poi, fără preluare, din 
doi“-uri, 
gine, cu 
tru etc.

„un- 
din acțiuni pe mar- 
finalizare pe cen-

★
importanță deosebi'De o

tă apare și EȘALONAREA 
EFORTULUI PE PAR
CURSUL ANILOR DE IN
STRUIRE. Dacă seniorul este 
capabil să depună o mare 
cantitate de efort (alergare 
pînă la 10 km într-un joc, 
cu „bucăți" de < 
intensitate ; cu 
minge) juniorul, ! 
ALES COPILUL, 
daptat in primul 
nic. Caracteristica ____ ,
la copii este durata sau dis
tanța scurtă, intercalată cu 
pauze obligatorii pentru re
venire totală.

în vederea soluționării 
în condiții optime 
struirii copiilor și 
rilor, participarea 
cului la formarea 
lor jucători apare 
dispensabilă, ei fiind sin
gurul care poate aprecia 
cu competență raportul 
optim dintre efortul soli
citat și particularitățile de 
vîrstă.

Se poate concluziona că 
procesul de pregătire fotbalis
tică merge în paralel cu pro
cesul de dezvoltare morfo- 
funcțională și psihologică, 
ORICE DEREGLARE DE O 
PARTE SAU DE CEALAL
TĂ INSEMNÎND DIMINUA
REA POSIBILITĂȚILOR DE 
AFIRMARE.

Să deosebim, deci, întot
deauna, pe copii și juniori de 
seniori în munca de instrui
re și să nu uităm niciodată 
particularitățile de virstă.

o anumită 
sau fără 

DAR MAI 
trebuie a- 
rind orga- 

i efortului

a in- 
junio- 
medi- 

viitori- 
ca in-

Constantin ARDELEANU
antrenor federal
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CU ISTVAN ZSOLT DESPRE MEXICO '70
SI ARBITRAJUL MODERN
9

a fost

Un interviu la 
miezul nopții, tn 
holul hotelului 
Nord, este un lu
cru puțin obiș
nuit. El a fost 
luat în noaptea de 
13—14 ianuarie, 
pentru că pe re
putatul arbitru 
Istvăn Zsolt, care 
condusese meciul 
de la Bacău, ne 
propusesem să-l 
abordăm înaintea 
plecării sale din 
țară. Motivul este 
lesne de înțeles.

Acest eminent
arbitra interna
țional, cu o bo
gată experiență, 
care a văzut la
lucru sute de echipe, 
solicitat să ne răspundă la 
o serie de întrebări privind 
campionatul mondial și unele 
probleme care preocupă 
pe cavalerii fluierului.

Dar, pentru a intra în 
bieți, să facem mai întâi 
•năștință cu interlocutorul 
tru.

Istvăn Zsolt, azi în vîrstă de 
49 de ani, ți-a început carie- 

f ra de arbitru în 1937. tn 1952 
) primește ecusonul F.I.F.A. De 
; atunci a participat, în calitate 
' de arbitru, la trei campionate 
1 mondiale, la patru turnee o- 

limpice și a condus 56 de me-
' ciur! inter-țări.

tn munca de toate zilele, 
I Istvăn Zsolt este un cunoscut 
■ regizor al Teatrului Național 
din Budapesta.

— Vă mirați probabil, că 
mă grăbesc să plec la Buda
pesta ? Știți de ce m-am în
tors numaidecît după meciul 
de la Bacău ?...

Miercuri spre prînz sînt 
așteptat la Teatrul Național, 

'. la repetiția generală a piesei 
’ „Bank-Ban", pe care o prezint 
într-o nouă regie. Dimineața 
voi pleca cu avionul pen
tru a ajunge la timp...

După această scurtă divaga
ție, am intrat direct în subiect 

— Cum la ordinea zilei 
< este campionatul mondial, 

ce ne puteți spune despre 
preliminarii și tragerea la 
sorți ?

— Voi începe cu prelimina
riile, pentru că în jurul lor 
s-au purtat multe discuții. 
Intenția F.I.F.A. — aceea de a 
da posibilitatea de afirmare — 
și dacă vreți de participare — 
unor echipe din toate colțurile 
lumii, o găsesc justă. Datorită 
acestei politici, fotbalul și 
F.I.F.A. și-au făcut o enormă 
popularitate pe toate meridia
nele. In această ordine de idei, 
vreau să arăt că mulți au cri
ticat și faptul că programul 
Olimpiadelor orevede turnee 
de fotbal. EU NU POT FI A- 
DEPTUL ACESTOR CRITICI, 
pentru că sînt convins că în 
turneele olimpice la Tokio și 
Ciudad de Mexico s-a făcut o 
propagandă fantastică fotbalu
lui. Prin participarea unor for
mații din cele mai îndepărtate 
colțuri ale lumii, FOTBALUL 
NU VA AVEA DECÎT DE 
CÎȘTIGAT. Chiar dacă acum 
chestiunea aceasta nu este în
țeleasă pretutindeni, ea va fi 
cu siguranță aplaudată în vi
itor.

In privința tragerii la sorți 
pentru alcătuirea grupelor tur
neului final, firește este o 
chestiune de noroc. întotdeau
na au fost grupe mai tari și 
mai slabe. Poate că ECHIPA 
ROMÂNIEI AR FI MERITAT 
O CATEGORIE VALORICA

azi

. SU- 
, cu- 
nos-

MAI BUNA, ca aceea in care 
au figurat Belgia sau Peru. 
Dar nici aceste țări nu au a- 
vut șansa unei grupe prea u- 
șoare. Peru are ca adversari 
principali pe vest-germani și 
bulgari, iar belgienii pe sovie
tici și mexicani. Așa că...

— Ce șanse acordați e- 
chipei României, știind că 
ea se află în grupa cea mai 
puternică.

— Cunosc valoarea echipei 
dv., numai după rezultate.

Să elimini Portugalia și El
veția nu e o treabă ușoară. 
Performanța recomandă ! Ieri, 
la Bacău, am făcut cunoștință 
cu o formație românească cla
sată pe locul 8 în campionat. 
Dacă Dinamo Bacău se află 
pe locul 3 și practică un fot
bal atît de bun, îmi dau sea
ma că echipa națională are o 
valoare internațională. Grupa 
C este intr-adevăr foarte pu
ternică. Aici, indiferent de re
zultat (nu însă și de... scor) 
nu ai ce pierde. NU E RUȘI
NE SA FII ÎNVINS DE BRA
ZILIA SAU ANGLIA. Dar 
dacă cîștigi sau realizezi mă
car un punct în aceste jocuri, 
e o mare cinste. Apoi, a juca 
cu Brazilia este o ocazie unică 
pentru echipa României. Cred 
că așa trebuie privite lucru
rile.

— Ce șanse ar fi avut e- 
chipa Ungariei, dacă ar fi 
jucat în această grupă ?

— în grupa C noi n-am fi 
avut nici o șansă de califica
re ! Fotbalul maghiar trece, 
de mai mult timp, printr-o 
mare criză. Dovada : înfrîn- 
gerea suferită în 
mareei și apoi în 
slovaciei. Echipa 
nu s-a calificat

4 ani. Dacă însă din imensul 
rezervor de talente pe 
au britanicii vor apare 
tori de mare valoare 
au fost de pildă Ball și 
în 1966), n« este exclus 
chipa Iul Ramsey să-și _ 
apăra titlul tn modul cel mai 
onorabil. Italia este o forma
ție capricioasă, a surprizelor 
— aș putea spune. Azzurri ori 
vor ieși din competiție de la 
început, ori vor asalta „Cupa". 
în fine, orice surprize sint po
sibile. Peru este marea necu
noscută, Salvadorul un outsi
der periculos —, Mexicul țară 
organizatoare etc, etc. !

— Intrtnd în domeniul 
dv., ce ne puteți spune des
pre maniera modernă 
arbitraj ?

— Dacă sistemul de joc 
schimbat, dacă fotbalul a 
venit azi mai rapid decît 
de ieri și maniera de arbitraj 
trebuie să țină pasul cu noul. 
Vă voi schița — pe scurt — 
calitățile pe care trebuie să le 
întruchipeze arbitrul zilelor 
noastre :

1. Să alerge enorm pentru a 
fi mereu lingă jucători și pe 
fază.

2. Să fie unde e mingea, 
pentru ca jucătorul să-l sim
tă aproape de el, pentru a 
ști că nu poate comite nici 
o infracțiune.

3. Să fluiere cit mai puțin 
posibil, pentru a permite dez
voltarea jocului și etalarea ca
lităților fiecărei echipe.

4. Să sancționeze fără nici o 
rezervă jocul dur și faulturile 
intenționate.

5. Să fie ajutat de arbitrii de 
linie, aceștia nefiind numai 
„tușieri" pentru semnalizarea 
ieșirii mingii din joc, ci arbi
tri cu drepturile aproape ega
le cu ale celui de centru. Ar
bitrii de linie au un rol mare 
la comere ! Ei trebuie să vină 
dintr-o parte și alta a terenu
lui, pentru a putea urmări și 
sesiza orice Infracțiune comi
să de jucători în momentul 
cînd balonul ajunge în fața 
porții.

în fine, ca întotdeauna, unui 
arbitru i se cere o ținută au
toritară, curajoasă și, desigur, 
CORECTITUDINE.

★
punct interviului 
pentru că Istvăn 

mai fi avut nimic

care-1 
jucă- 
(cum

Hurst 
ca e- 
poată

de

s-a 
de- 
cel

Am pus 
nostru, nu 
Zsolt n-ar 
de adăugat, ci pentru că tre
cuse mult de miezul nopții...

GHETELE...

, Un debut nu prea fericit în e- 
ehipa națională a avut jucătorul 
francez de baschet Jean-Marie 
Hamei (în vîrstă de 19 ani și mă- 
s.urînd 2,18 m). Cînd s-a prezen
tat la primul său meci internațio
nal, și-a dat seama că uitase 
ghetele acasă, iar altele cu nu
mărul... 52 nu erau de găsit. Ha
mei a trebuit să joace desculț 
în această partidă !

C1INELE... SUPORTER

De cinci ori in decurs de un 
an, pe -stadionul echipei argenti- 
niene. de fotbal Estudiantes Bar
rios, cite un jiicător al unor for
mații adverse a i'ost mușcat de 
un cline. Federația a fost sesi
zată. Acum, oficialitățile fotbalu
lui argentinian au anunțat că. 
dacă vreun jucător va mai fi 
atacat de acest cîine, formația din 
Barrios va pierde meciul respec
tiv, iar echipa va fi imediat sus
pendată.

RESTAURANT CU... BOX

Fostul campion englez de box 
«Toe By graves a deschis recent o 
„arenă de box“ care se deose
bește substanțial de cele obiș
nuite: ringul se află în mijlocul 
unui restaurant.

Senioarele
îranccic 

domină autoritar 
„Cupa Mondială

Proba de slalom special 
concursul feminin de schi 
la Bad Gastein (Austria) 
revenit sportivei franeeze 
grid Lafforgue cu timpul 
tal de 87,81. Ea a fost 

de Betsy Clifford (Ca- 
— 89,22 șl de Domi- 
Mathieu (Franța) — 

În urma acestui con- 
în clasamentul indivi-

mată 
nada) 
nique 
89,70. 
curs,
dual feminin al „Cupei Mon
diale" conduce Michele Ja- 
cot (Franța) — 121 p, urma
tă de compatrioata sa Fran- 
țoise Macchi — 
Barbara Cochran 
70 p.

In clasamentul 
echipa feminină 
totalizat 752 p 
detașat, urmată 
— 306 p, S.U.A. 
Elveția — 112 p.

79 p și de 
(S.U.A.) -

pe națiuni, 
a Franței a 
și conduce 
de Austria 
— 274 p și

Din acest centru al presei si televiziunii de la Strbske Pleso. pitoreasca localitate din munții Tatra, 
pleca tn intreaqa lume știrile privind desfășurarea apropiatelor campionate mondiale de schi (probe nor
dice). Recent a fost terminată construcția turnului de televiziune, care se poate vedea tn planul secundar 
al fotografiei roto '• C-T'K- ~ 1 KAIjA

PASADENA: DIN
Cu prilejul unui concurs 

de natație desfășurat la Pa
sadena (California), campio
nul vest-german Hans Fass- 
nacht a terminat învingător 
în proba de 1 650 yarzi liber 
cu timpul de 16:26,0. Pe lo
cul secund s-a clasat ame-

NOU FASSNACHT!
Andy Strenk — 

iar locul trei a fost 
de Julio Arango (Cc-

ricanul 
16:56.0, 
ocupat 
lumbia) — 17:14,0. Proba si
milară feminină i-a revenit 
înotătoarei americane Cindy 
Plaisted, cronometrată în 
13:20.4.

TURNEUL DE ȘAH DE
HAGA, 14 (Agerpres). — 

La Wijk Aan Zee (Olanda) 
au început întrecerile tradi
ționalelor turnee de șah. în 
prima rundă a grupei rezer
vate maeștrilor, JUCĂTORUL 
ROMAN DOLFI DRIMER A 
REMIZAT CU IUGOSLAVUL 
ANTUNAC, Day (Canada) l-a; 
învins pe Mader (R. F. a 
Germaniei), Forintos (Unga
ria) a ciștigat la Smederevac

LA WIJK AAN ZEE
(Iugoslavia) iar Pikeț (Olan
da) a remizat cu Doda (Po
lonia), 
maeștri, 
cîștigat 
via) și
Langeweng (Olanda). A fost 
consemnată remiză în parti
dele Mort (Cehoslovacia) — 
Filip (Cehoslovacia) și Bo- 
boțov (Bulgaria) — Kee (O- 
landa).

în grupa marilor 
Donner (Olanda) a 

la Kurajica (Iugosia- 
Ivkov (Iugoslavia) Ia

A
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Echipele României și Braziliei se vor antrena
pe același stadion, la Guadalajara

Agențiile Internaționale de 
presă transmit că cei aproape 
1 300 000 de locuitori ai ora
șului mexican Guadalajara aș
teaptă cu un uriaș interes me
ciurile din grupa C a campio
natului mondial de fotbal, în 
care vor evolua echipele Ro
mâniei, Cehoslovaciei, Angliei

fața Dane- 
fața Ceho- 
de juniori 
în turneul 

final al turneului U.E.F.A.
și în fine, echipa de tineret 
s-a clasat pe locul VIII în 
turneul de la Phenian. In 
concluzie, perspectivele erau 
foarte anemice, chiar din 
$tart ! Dacă am fi cîștigat 
însă grupa preliminară (fără 
meciul de baraj), probabil 
că echipa Ungariei ar fi 
fost plasată în prima cate
gorie valorică, și atunci, 
foarte posibil, ea n-ar fi a- 
juns să ioace în grupa C.

— Pe cine vedeți în fina
lă ? Care sînt echipele care 
pot furniza surprize ?

— Am condus anul trecut 
un meci amical pe „Maraca- 
na“, între Brazilia si R.F.G. 
Meciul (încheiat la egalitate 
2—2) m-a uluit pur și simplu. 
A fost unul dintre cele mai 
bune jocuri pe care le-am 
condus vreodată. Așa că O 
FINALA BRAZILIA — R.F.G. 
AR FI FIREASCA. Englezii 
au un fotbal bun, dar să nu 
uităm că marile vedete din 
’66 sînt acum mai bătrîne cu

mulți clicnți4* — a declarat el. 
„în costul tacîmului intră o masă 
și vizionarea unui meci de box44.

ATLETISMUL PROFESIO- 
NIST APARE PE ARENE

Prima reuniune de atletism pro
fesionist va avea loc la 5 fe
bruarie la Long Beach (Califor
nia) cu participarea a 40 de atleți 
americani și europeni de clasă 
internațională — a declarat olan
dezul Henk Visser, fostul record
man european la săritura în lun
gime, devenit fabricant de arti
cole de sport California. Cu toate 
că nu a vrut să dezvăluie nici un 
nume de sportiv, afirmînd că 
„este încă prea devreme44, se știe, 
de pe acum, că Bob Hayes, John 
Carlos, Tommie Smith șî Bob 
Beamon sînt printre primii care 
au semnat un contract profesio
nist.

întrecerile atleților profesioniști 
se vor desfășura în două peri
oade : opt reuniuni de sală în 
timpul iernii in S.U.A. și Canada 
și o serie de reuniuni în 
liber 
pene.
să-și extindă raza de acțiune și 
în Australia și Noua 
„Principala noastră 
constă în

aer 
pe stadioanele vest-euro- 

Henk Visser intenționează

Zcelandă. 
dificultate 

convingerea presei 
atletismul profesionist își are 
cui său în concernul mondial

și Braziliei. îndată ce »-* aflat 
că aici vor juca aceste forma
ții. casele de bilete au fost 
pur și simplu luate cu asalt. 
In cursul zilei de marți oficiile 
de turism din Brazilia au reți
nut camere pentru 5 000 de 
turiști brazilieni, care vor veni 
aici să-și susțină echipa.

Miercuri s-a stabilit ca echi
pa Braziliei să fie cantonată 
la hotel „Colonial", ȘI SA SE 
ANTRENEZE PE STADIONUL 
DEPORTIVO. Echipa Angliei 
va locui la hotel „HÎIton” și 
se va pregăti pe stadionul clu
bului Atlas, iar selecționata 
României se va stabili la ho
tel „Gran". FOTBALIȘTII RO
MANI SE VOR PREGĂTI PE 
STADIONUL DEPORTIVO. 
Echipa cehoslovacă nu și-s fi
xat încă locul de cantonament 
Ia hotel. Echipa antrenată de 
Marko se va pregăti pe sta
dionul „Olegio".

STANLEY ROUS 
A PĂRĂSIT MEXICUL
Sir Stanley Rous, președin

tele F.I.F.A., a părăsit orașul 
Ciudad de Mexico pierind în 
Anglia. înaintea plecării, Stan-

Springs este 
altitudine cu

plasată Ia aceeași 
cea a Mexicului.

ECOURIALTE
DUPĂ TRAGEREA LA SORȚI

AUTOAPARARE PRECOCE

Jc.csi
că, poate să supraviețuiască, 
plan financiar, la fel de bine 
și tenisul44 — a menționat el.

IȘI IA ZBORUL...

CEI MAI TINERI 
HOCHEIȘTI

Ion OCHSENFELD

La Combinatul chimic din 
șui cehoslovac Litvinov are 
un interesant experiment : 
secția de hochei pe gheață a 
nei au fost primiți copii în vîrstă
de 6 ani. După un sever examen, 
25 dintre ei au fost admiși la 
antrenamente, pe care le efec
tuează sub atenta supraveghere a 
maeștrilor hocheiului din prima 
ligă. în programul de pregătire 
intră atît sporturi specifice (pati
naj artistic, patinaj viteză, dife
rite jocuri), cît și sporturi com
plementare 
etc.

— natație, gimnastică

BILANȚ

Puțini oameni maturi ar fi tn 
stare să facă ceea ce i-a reușit 
Aiianel (mlnl-erolna ilustrației): 
să-șl pună mama „la pămint". 
Trebuie precizat că Ariane este 
fiica uneia dintre cele mai „peri
culoase" femei din Europa, Linde 
Gunther, din Offenbach (R.F. a 
Germaniei), care deține titlul (rar 
pentru o femele) de maestră in
ternațională de Jiu-jitsu gradul 
III (centura neagră cu trei dungi).’ 
Linde Gtinther stăpînește cea 200 
de procedee tehnice de apărare ■ 
și, pentru a-și obține titlul, a tre- ! 
buit să se lase atacată timp de ; 
aproape o oră, cu o pauză de t
numai cinci minute. Evident, ) 
Ariane nu a reușit, de fapt, sin
gură „performanța", ci doar cu | 
ajutorul... tatălui ei, Heinz 
Gtinther, de asemenea maestru 
internațional (de gradul V!), lup
tător de judo și de karate, direc
tor al unei școli specializate în 
aceste sporturi. Oricum, Ariane 
manifestă aptitudini care Îndeam
nă, de pe acum, la... prudență. 
„Așchia nu sare departe de 
trunchi", așa că... păzea I

DIN SUPERLATIVELE
ANULUI 1969

CIUDAD DE MEXICO, 
14. — A văzut lumina zilei 
a doua emblemă a cam
pionatului mondial de fot
bal ’70. Ea reprezintă un ba
lon de fotbal plasat pe un 
soclu, care se deschide pen
tru a lăsa liber zborul unui 
vultur. Noua emblemă 
poartă numele de „Pico". 
Ea pare a fi sortită ace
luiași succes de populari
tate de care s-a bucurat și 
mexicanul „Juanito", fot
balistul cu sombrero.

De la 
mondial de 
de fotbal a R.F. a Germaniei a 
susținut 28 de meciuri interna
ționale, dintre care a pierdut nu
mai trei : la Belgrad cu Iugosla
via (0—1), la București cu Româ
nia (0—1) șl la Santiago de Chile 
cu Chile (1—2).

finala campionatului 
fotbal din 1966, echipa

„Metoda atrage

concurs
regulamentul. „Infracțiunea4*, 

dacă exceptăm emoțiile

CE FEL DE DEPĂȘIRE O MAI I I ASTA ?** 
tr-adevăr, imaginea, surprinsă cu prilejul unui
toți piloții suedezi ai bolizilor de pe valuri respectă 
tară, nu s-a soldat, clin fericire, cu urmări neplăcute, 
implicați.

aipujul (J*. „iuluraioiiti*. tir. Uiezuiauu ol 43—24» iiucuiești

întreba piloții arabarcațicl... de 
disputat iu apele Mării Bahice, ar 

de altminteri 
prin cart* au trecut cei

ley Rous a făcut următoarea 
declarație reprezentanților pre
sei internaționale : „Consider 
că operația tragerii Ia sorți a 
fost perfectă. Membrii Biroului 
F.I.F.A. si ai Comisiei de orga
nizare și-au 
lor la buna i 
rației. Cr.ed i 
tisfăcuti și 
discuții”.

i adus contribuția 
desfășurare a ope- 

toți ap fost sa- 
nu vor exista

că 
că

SUEDIEIECHIPELE
Șl ISRAELULUI 

LA COLORADO SPRINGS ?
Din New York se anunță 

că echipele de fotbal ale Sue
diei și Israelului duc tratative 
cu forurile turistice șl sportive 
din S.U.A. pentru a se antre
na in stațiunea de sporturi de 
iarnă de Ia Colorado Springs. 
Fotbaliștii celor două țări ur
mează să sosească aici înaintea 
începerii campionatului, pentru 
o aclimatizare
Este 
stațiunea de

la altitudine, 
interesant de arătat că 

Coloradola

Antrenorul echipei brazilie
ne, Joao Saldanha, care a vi
zitat terenurile de joc de la 
Guadalajara s-a declarat mul
țumit de starea lor. „CRED CĂ 
FOTBALIȘTII BRAZILIENI 
VOR CÎȘTIGA ACEASTĂ 
GRUPĂ" — a spus Saldanha.

Să știți că noi va trebui să 
depunem mari eforturi pentru 
a ne califica, deoarece AD
VERSARELE NOASTRE DIN 
ACEASTĂ GRUPA SÎNT DEO
SEBIT DE PUTERNICE", a 
încheiat declarația sa antreno
rul brazilian.

La rîndul său, antrenorul 
cehoslovac, Josef Marko, a ară
tat că echipa sa are șanse mari 
de a se califica in „sferturi" 
împreună cu echipa Angliei. 
Marko a specificat că „ecnipa 
Cehoslovaciei știe să joace bine 
atît cu Anglia cît și Împotriva 
Braziliei".

Cunoscutul 
George Best, 
interviu că 
va ciștiga cu 
campioană mondială”. Best a 
spus că in grupă, Brazilia se 

. va clasa pe primul loc și că 
oricînd va putea să dispună 
de formația Angliei. El consi
deră că Brazilia 
favorită cu cota 3—1.
a doua o acordă echipei An
gliei, cu cota de 7—1.

Într-un interviu acordat pre
sei mexicane, antrenorul echi
pei U.R.S.S., Gavril Kacialin, 
a spus, printre altele, că 
TITLUL MONDIAL VA FI 
CUCERIT DE O ECHIPĂ Tî- 
NĂRĂ, CARE JOACĂ CU 
MULTĂ HOTĂRÎRE, AGRE
SIVITATE, “ 
CU MULT CURAJ IN ATAC. 
Kacialin a subliniat că acest 
lucru se 
după primele jocuri.

fotbalist englez 
a arătat intr-un 

„echipa Braziliei 
ușurință titlul de

este prima 
Șansa

DISCIPLINĂ SI

va vedea imediat

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Cursa automobilistică „1 000 km de la Buenos Aires’ 
jului francez Beltoise — Pescarolo 
echipajele Roig (Spania) — Rindt 
(Anglia) — Copello (Argentina) pe

l-a revenit echipa- 
(,,Matra“) în 5h37,22, urmați de 

(Austria) pe „Porsche*4 și Dean 
„Porsche*4.

de patinaj viteză. Iată cîteva dinLa Zakopane a început un concurs
rezultatele prunei zile : 500 m (f) Petra Heinecke (R.D. Germană) 48,8; 
500 m (m) Iskrzycki (Polonia) 42,8; 3 000 m Klotkpwski (Polonia) 4:43,3.

în cursa ciclistă de 6 zile de la Bremen primul loc este acum deținut 
Kemper (123 p), urmat de perechile 
și Post (Olanda) — Sercu (Belgia).

de cuplul vest-german Bugdahl — 
Schulze — Renz (R.F. a Germaniei)

RACING BELL

Învingătoare

la SOFIA

CEA MAI SCURTA CARIERĂ 
DE ARBITRU a cunoscut-o spa
niolul Francisco Comevilla. în 
primul meci de fotbal condus 
după ce a devenit cavaler al 
fluierului, senor Comevilla a fost 
supus unul adevărat bombarda
ment de sticle și alte obiecte 
aruncate de spectatori în direcția 
sa, iar grupuri de copii l-au în
soțit pînă acasă huiduindu-1. A 
doua zi, el a înapoiat carnetul 
de arbitru declarînd : „O singură 
dată îmi este îndeajuns**.

CEL MAI SCUMP SUVENIR 
SPORTIV provine din Canada și 
constă din... dinții rupți ai vede
tei hocheiului profesionist cana- 

Richard, poreclit și 
(Racheta). ‘ " 

se plătește 
dinte. Un
o anchetă

Tnir-un meci masculin 
de handbal, disputat la 
P r a g a, reprezentativa 
U.R.S.S. a învins cu scorul 
de 20—16 (9—8) selecțio
nata Cehoslovaciei. Din 
echipa învingătoare s-au 
remarcat Maximov și Pba- 
kadze, care au marcat 4 
și, respectiv, 3 goluri. Cei 
mai buni jucători ai gaz
delor au fost Kranat (4 go
luri, toate din lovituri o'e 
la 7 m) și Kavan (3 go
luri).

La Nttrnberg, în meci retur din 
sferturile de finală ale C.C.E. la 
handbal, echipa masculină H. G. 
Copenhaga a învins cu 11—10 
(6—5) formația vest-germană F.C. 
Niirnberg, calificindu-se în semi
finală (în primul joc au ciștigat 
tot danezii cu 17—6).
Maghiarul Gulyas a ciștigat pro
ba de simplu din turneul de tenis 
de la Visakhapatnam (India) dis
pui îînd în finală de sovieticul 
Metreveli cu 3—6, 6—4, 6—4, 0—6, 
6—3.

dian, Maurice 
„The Rocket*4 
100 de dolari 
un asemenea 
care a făcut 
Iară a constatat însă, 
surprindere, că pînă în 
lui Richard i-au fost rupți... 122 
de dinți !

CEA MAI ÎMBUCURĂTOARE 
DESCOPERIRE SPORTIVA a fă
cut-o englezul Harold Wells. în 
cursul unei dispute cu tînăra sa 
soție, aceasta a aruncat în direc
ția lui cu capacul unei oale, iar 
în aceeași clipă Harold și-a dat 
seama de talentul ei neobișnuit 
ca aruncătoare de disc. In pre
zent, Norma Wells a început an
trenamentele pentru proba de 
aruncarea discului de la... Jocu
rile Olimpice din 1972 .’

CEL MAI APARTE TALENT 
pentru alcătuirea unei formații 
de fotbal îl demonstrează antre
norul echipei engleze F.C. Hare- 
gate, John Murray. Toate experi
mentele sale de pînă acum s-au 
soldat cu succese. Intr-un inter
viu, Murray a dezvăluit secretul 
rețetei sale : „întotdeauna cînd 
am de ales între doi sau mai 
ni uiți candidați, o pun pe fetița 
mea de trei ani să arunce cu 
zarurile. Candidatul care obține 
numărul cel mai mare este aleși”

Pînă la 
pentru 

detectiv 
particu- 

nu fără 
prezent

In turneul ele hochei pe iarbă de 
ia Bombay, R.F, a Germaniei a 
dispus eu 4—0 de Argentina, iar 
Belgia cu 3—0 de Japonia.

La Goppingen, selecționata flore- 
tiștilor juniori din R.F. a Germa
niei a întrecut-o pe cea a Fran
ței cu 10—S.

Ștafeta masculină de 3x10 km din 
concursul de schi de la Bolzano 
(Italia) i-a revenit echipei Aus
triei (Waldner, Vogel, Jane) cro
nometrată în
Polonia — la 
slovacia —- la

La Sofia s-a disputat 
primul meci dintre echipa 
locală Akademik și for
mația belgiană Racing 
Bell Malines, contînd pen
tru grupa sferturilor de 
finală ale „Cupei campio
nilor europeni" la baschet. 
Oaspeții au obținut victo
ria cu 61—55 (31—30). Re
turul va avea loc la 2? 
ianuarie la Malines.

La Nairobi, sprinterul lcenian Ju
lius Sang a obținut un nou re
cord național pe distanța de 220 
yarzi : 20,4.

internaționale de tenis ale statului austra- 
: ■' . .... 6—3, 6—4;

Zednik (Cehoslovacia) 6—2, 6—4, 6—1 ; McManus
6—4, 6—3; Alexander (Austra-

2h01:17,0. Au 
1 secundă și 
13 secunde.

urmat 
Ceho-

campionatele ____ _ ____ ___ __________
Smith (S.U.A.) — Moore (Australia) 12—10,

Rezultate din 
lian Victoria :
Lutz (S.U.A.)
(S.U.A.) — Carmichael (Australia) 6—3, 
lia) — Paul (Franța) 3—6, 6—3, 10—8, 8—6.

&A iRICHIDEESEA EDITIES
IN MECIUL INAUGURAL AL ANULUI

ECHIPA DE FOTBAL A ANGLIEI EGALA OLANDEI: 0-0!
Aseară, pe stadionul Wembley 

din londra, reprezentativa de fot
bal a Angliei a susținirf primul 
meci amical din acest an. în 
cadrul pregătirilor ce le efectuea
ză iu vederea turneului fina! a! 
campionatului mondial. Ea a In- 
tîlnit selecționata Olandei., for-

mație care s-a afirmat în întîlni- 
rile susținute în 1969.

Meciul s-a încheiat cu un sur
prinzător rezultat alb î

Arbitrul Heinz Siebert (R.F.G.) 
a condus următoarele f

ANGLIA : Banks — 
Jakie Charlton, Cooper, 
Lee, Peters, Bell, Jones, 
Charlton, Jan Moore.

formații : 
Newton, 
Hunter, 

, Bobby

OLANDA : Van Beveren — 
Drost, Israel, Fickenroeck, An- 
voerder, Kool, Relnder, Van Dick, 
Gruyff, Van Hanegen, Kaiser.

După cum se vede, In echipa 
engleză a debutat extrema stingă 
Jan Moore, iar în cea olandeză 
Anvoerder, Kool și J, Reinder,

49363


