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ACTUALITATEA IN SCHI Șl BOB
13 ȚĂRI LA STARTUL CAMPIONATULUI MONDIAL DE BOBLET

la antrenamentul de ieri

ÂZI, LA TIMIȘOARA

ST. MORITZ, 15 (prin te
lefon). — Aflată de marți în 
localitate (găzduită 
„Gaspar Badrutt"), 
rea campionatelor 
delegația hoherilor 
și început antrenamentele ne
oficiale pe pista de la Cres
ta, alături de celelalte 
echipaje, reprezentînd 
țări (Franța, Anglia, 
da, Elveția, i Austria, 
slovacia, Japonia, Suedia).

în cursul antrenamentelor 
de marți, cea mai rapidă co- 
borîre a fost realizată de 
bobul de 2 persoane al fran
cezului Parisot 
mat de Panțuru 
nadienii Storey

la hotelul 
în vede- 
mondiale, 
români a

26 de 
opt 

Cana- 
Ceho-

(1:19,70), ur- 
(1:20,11), câ
ți :20,21) și

Gehrind (1:20,32), austriacul 
Kaltenberg (1:20,41), france
zul Luigi (1:20,94), austriacul 
Gruber (1:20,96), suedezul 
Ericsson (1:20,98).

Joi, antrenamentele de la 
ora prînzului au continuat. 
De astă dată cel mai bun 
timp l-a obținut Ion Panțuru 
(1:22,69), urmat de Kalten
berg (1:22,97), Ericsson 
(1:23,43) și Gruber (1:24,11).

Antrenamentele oficiale vor 
începe abia din ziua de 18 
ianuarie, pină atunci urmînd 
să sosească pe pistă și bo- 
berii din S.U.A., Spania, Ita
lia, R.F.G.

Hariton PAȘOVSCHI

CONCURS INTERNATIONAL LA BUȘTENI
în calendarul 

specialitate și 
sportive erau 
pentru acest sfîrșit de săp- 
tămînă mai multe competiții 
de schi. Dar, din lipsă de 
zăpadă, multe dintre ele au 
fost aminate sau chiar con
tramandate. Totuși, acolo 
unde condițiile permit, or
ganizatorii nu au abandonat 
proiectele și astfel sîmbătă și 
duminică la Bușteni se va 
disputa ediția a Il-a a 
pei Caraimanului" Ia 
juniori, competiție la 
vor participa sportivi 
Republica Democrată 
mană, Republica Populară 
Polonă, Republica Populară 
Ungară și Republica Socia
listă România. Țara noastră 
va fi reprezentată la acest 
concurs de următorii spor
tivi : Vasile Papuc, Nicolae 
Veștea, Gheorghe Catrici, Ni
colae Cristoloveanu și Ion

federației de 
al cluburilor 

programate

„Cu- 
fond 
care 
din

Ger-

Tudor. La întrecere vor mai 
participa și schiorii fondiști 
juniori de la A.S.A., Dina
mo, Tractorul și Steagul roșu 
Brașov, Șc. sp. Vatra Dor- 
nei și alții. Iată programul : 
sîmbătă, 10 km individual, 
iar duminică ștafeta de 3 x 10 
km. Startul se va da din 
valea Dihamului.

La Sinaia, duminică, se va 
disputa etapa a Il-a a „Cu
pei Speranțelor". Printre par
ticipanți, schiorii alpini de 
la centrele de topii ale C.S. 
Sinaia, Șc. sp. Sinaia, Cen
trul din Bușteni etc.

SPECIALIȘTI ROMÂNI
ÎN AUSTRIA

ȘiUn grup de 9 profesori 
antrenori de schi vor parti
cipa timp de două săptămîni 
la un curs internațional de 
schi la St. Anton, în Austria. 
In acest timp specialiștii ro
mâni vor frecventa cursurile 
școlii austriece de schi alpin 
care vor fi predate de cu
noscutul profesor KUKEN- 
HAUSSER. Vor lua parte : 
Virgil Teodorescu, Ion Ma
tei, Constantin Iovan, Toma 
Titus, Cornel Tăbăraș, Kurt 
Gohn, Eugen Naghi, Gheor- 
glie Ncamțu, Mihai Sulică,

Primul concurs auto de slalom 
și îndemînare din acest an se va 
desfășura duminică 25 ianuarie, 
în Capitală, sub auspiciile A.C.R. 
Traseul a fost organizat intr-im 
perimetru aflat în preajma pri
măriei Sectorului 8 de pe Bd. 
Banu Manta. Concursul va avea 
loc între orele 11—14 și va fi 
precedat de o demonstrație de 
carturi conduse de elevi ai Li
ceului „Ion Neculce" și membri 
ai cercului de specialitate de la 
Palatul pionierilor.

Pentru prima oară vor lua 
startul într-un concurs oficial 
automobile de producție româ
nească „Dacia-1100 S“, pilotate de 
renumiți piloți bucureșteni. 
(Agerpres).

A

LUPTA PENTRU CALIFICAREA IN SEMIFINALE
sfîrșit, după cî- 
amînări cauzate 

vremea nefavora- 
zborulul avioane- 
astăzi după-amia- 
în sala „Olimpia" 
Timișoara se va

în 
teva 
de 
bilă 
lor, 
ză, 
din
desfășura returul par- 
tide! dintre Universi
tatea și S.K. Leipzig, 
contînd în sferturile 
de finală ale „C.C.E.". 
Reamintim cu acest 
prilej cititorilor noș
tri că în primul meci, 
care a avut loc la mlj-

decembrie 
campioana 

Germane a cîștl- 
gat cu 9—6 (5—1). a- 
vînd un avans 
goluri înaintea 
del de astăzi.

Este vorba, 
de o diferență recupe
rabilă, întîlnirea sus- 
cltînd prin aceasta un 
Interes deosebit. Con
știente de posibilitatea 
calificării în semifina
lele „C.C.E.", handba
listele de la Universl-

locul lunii 
la Leipzig, 
R.D. ~

de trei 
partl-

așadar.

s-autatea Timișoara 
antrenat cu' asiduitate, 
încercînd să corecteze 
carențele existente încă 
în jocul lor și care 
le-au împiedicat — 
după cum declara an
trenorul echipei, prof. 
C. Lache — să reall-
i

zeze la Leipzig un re
zultat șl mai strins.

Meciul va începe la 
ora 18 și va fi con
dus de un cuplu de 
arbitri iugoslavi; V. 
Simanovid șl M. Val- 
cid.

iSINGURA
i

CU GÎNDUL LA MONDIALE,
CALE

GIMNASTELE FRUNTAȘE SE ANTRENEAZĂ ’ Q

PE GHEAȚĂ LA POIANA BRAȘOV

I 
I
I 
r

estinul cluburilor sportive uni
versitare, aceste unități con
cepute a avea o mare vitali
tate, este indisolubil legat de 
existența unei pepiniere în 
măsură să le alimenteze per- 

* manent. Dacă lucrurile ar sta astfel 
____  ____ jesc ar 

oferi, în contextul celui național, o i imagine de-a dreptul reconfortantă.
Numai că celui ce are curiozitatea 

să facă o investigație mai la obiect, 
Isă pătrundă în intimitatea fenomenu

lui, constatările pe care le va face 
nu-i vor prilejui de fel un sentiment 
de îneîntare. Dimpotrivă. Cazul clubu
lui sportiv Universitatea București, pre
zentat recent într-un comentariu, este 
departe de a rămîne izolat. Penuria 
de elemente care să alimenteze con
tinuu echipele studențești, să le revi- 
talizeze, are un caracter aproape ge
neral. Acest fenomen favorizează men
ținerea în formații a unor sportivi care 
nu mai au nici o contingență cu insti
tuția ale cărei culori le reprezintă 
(unii nu le-au avut niciodată, nefiind 
nici studenți și, deci, nici absolvenți I ?), 
ceea ce creează un cortegiu întreg de 
neajunsuri, bănești îndeosebi.

Au fost și sînt oameni de bună cre
dință, animați de dorința sinceră de 
a vedea cluburile universitare în prim- 
planul performanței, care cu compe
tență și clarviziune au tras semnalul 
de alarmă, indicînd totodată direcția 
către ieșirea din impas. Dar, din pă
cate, îndemnurile lor dezinteresate, 
izvorîte din cele mai bune intenții, 
n-au găsit decît un palid ecou, n-au 
avut o forță generalizatoare. Și asta 
nu din vina lor.

De fapt, în sprijinul fenomenului ca 
atare nu există decît o singură cale 
de urmat: aceea ca cluburile univer
sitare să-și formeze — fa nivelul tu
turor secțiilor de performantă — 
echipe ’de pitici și juniori. Selecțio
narea acestora se poate face în con
diții ideale din școlile și liceele si
tuate în perimetrul clubului. La termi
narea studiilor liceale, tinerii absol
venți, legați spiritualicește de clubul 
la care au activat mai mulți ani, 
cunoscînd firește și satisfacții, vor pu
tea opta pentru una din facultățile uni
versității sau institutului respectiv. Deci, 
o cale foarte simplă, directă.

în acest fel s-ar elimina și cazurile 
— destul de frecvente — de studenți 
care activează ca sportivi în alte clu
buri decît cele universitare. Fiindcă 

studentul să fie

Imanent. Dacâ lucrurile ar stc 
în realitate, sportul studenți

I
I
Ide activitate la munte, gim» 

nastele vor lucră 
le lor cu 
și plăcere^.

Aceasta nu va 
rău. în anul campionatelor 
mondiale pregătirea gimnas
telor fruntașe nu trebuie să 
cunoască nici un fel de ob
stacole. ..

pentru noi un 
ca perioada a- 

fee tată pregătirii fizice gene* 
rale, ce precede activitatea 
specifică, la aparate, s-o pe
trecem la munte, cu preocu
pări adecvate : patinaj, schi, 
excursii. Sportivele suportă 
cu mare ușurință efortul so
licitat, iar după-amiezile pe
trecute în sală sînt model 
de dăruire și muncă intensă. 
Pentru că, țin să precizez, 
chiar în această perioadă nu 
am uitat cu totul aparatele. 
Păcat că aici, la Poiana, pu
tem lucra efectiv doar la pa
ralele și parțial (unele ele
mente) la sol. Sînt convinsă 
însă că, după două săptămîni

an a devenit 
fapt obișnuitPoiana Brașov, început de 

ianuarie. în peisajul multico
lor, repetat cu consecvență 
zi de zi, de la Patinoarul 
artificial distingem la un 
moment dat uh grup de fete 
drăguțe, elegante și volubile. 
Recunoaștem cu ușurință pe 
dteva dintre gimnastele noas
tre fruntașe : Elena Ceampe- 
lea, Alina Goreac, iRodlca Apă- 
teanu, Olga Ștefan. Elisabeta 
Badea șl Lucia Chiriță, în
soțite de cei doi antrenor) 
al lotului național, profesorii 
Nlcolae Covaci și Emilia Llță. 
Fetele par a se descurca des
tul de bine cu dificultățile 
alunecării pe gheață, mișcă
rile lor sînt cursive, presă
rate, din cînd în cînd. cu 
timide încercări de elemente 
mal grele (după exemplul an- 
trenoarel, care execută cliiar 
șl sărituri !) și nu lipsesc, 
bineînțeles, nici.., căzăturile 
(spectaculoase, firește !), dar 
Pe acest aspect nu vom bate 
monedă. îmbujorate, cu mul
tă bună dispoziție șl cu o te
ribilă poftă de mîncare. fe
tele părăsesc patinoarul cu 
un singur regret : „repriza 
de antrenament pe gheață a 
fost prea scurtă^.

Cîteva explicații în legă 
tură cu prezența gimnastelor 
la Poiana Brașov și cu activi 
tatea desfășurată aid ne-a 
furnizat antrenoarea Emilia 
Llță : „Se știe prea bine, gim
nastica este un sport prin 
excelență de sală. Toate an
trenamentele la aparate (și 
nu puține de-a lungul unui 
an) se rac Intre cel patru 
pe'ețl al sAlil șl, cu toat» 
tns-enuvltatea antrenorilor, 
monotonia |i, poate, chiar 
plictiseau nu pot fl evitate. 
Iată de ce- la Început de

_ ____ la cluburi*
și mai mare poftă 

Ș*.

fl de Ioc»

două bune 
campioane 

Rodica 
șl Elena 
' cam- 

1958 
solul

Două prietene, 
gimnaste, două 
absolute ale țării: 
Apăteanu (dreapta) 
Ceampelea, laureate ale 
plonatelor naționale pe 
și 1969. lucrlnd la...

ghețit

Text și foto : C. MACOVEI

I
I
I

al echipei noastre naționale

Foto: TH. MACARSCHI

PENTRU MECIUL

Ce frumoasă a fost In a- 
ceastă iarnă vacanța elevilor1 
Cei din fotografie pot spune 
chiar că au trăit zile de neui
tat, in tabăra școlară organiza
tă sus, pe munte. Iată-i în 
fața (cabanei Virful cu Dor 
gaia ră-și ia storul pe albele 
piftii de schi...

LA 21 SAU 22 APRILIE
Programul internațional

— premergător turneului final din Mexic — s-a îmbo
gățit cu o nouă partidă. După cum ne informează 
antrenorul Angelo Niculescu, pentru luna aprilie a fost 
perfectată întîlnirea OLANDA — ROMÂNIA.

Jocul urmează să se desfășoare în Olanda, la 21 sau 
22 aprilie.

NICOLAE PERȚA 
ÎNVINGĂTOR LA MADRID

La concursul in
ternațional de la 
sfîrșitul săptămî- 
nii trecute care a 
avut loc în capi
tala Spaniei au 
participat și doi 
atleți români: Ni- 
colae Perța și Mi
hai Zaharia.

Nicolae Perța a 
evoluat la 60 m 
garduri — probă 
oficializată pentru 
campionatele eu
ropene pe teren 
acoperit — și a 
realizat o frumoa
să victorie cu re
zultatul de 8,1. 
Performanța re
prezintă un record 
național stabilit pe
tanță. Pe locul secund Rafael 
Cano (Spania) 8,2. Mihai Za
haria s-a clasat pe locul se
cund cu 7,28 la lungime, după 
recordmanul Spaniei, Felipe 
Areta — ciștigător cu 7,31.

această dis-

„INTER" ÎNVINGĂTOARE
LA BARCELONA
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ECHIPA DE ȘAH 
A „RESTULUI LUMII

CU SELECȚIONATA U.R.S.S.
Fostul campion mondial 

Max Euwe a selecționat echi
pa de șah a „restului lumii", 
care va întîlni, la 28 martie, 
la Belgrad, selecționata 
U.R.S.S., într-un meci amical 
programat la 10 mese. Echipa 
cuprinde pe : Fischer (S.U.A.), 
Larsen (Danemarca), Portisch 
(Ungaria), Hort (Cehoslovacia), 
Gligorici (Iugoslavia), Reshev- 
ski (S.U.A.), Uhlman (R. D. 
Germană), Matulovici (Iugo
slavia), Najdorf (Argentina), 
Ivkov (Iugoslavia).

Ce ar fi făcut GRECIA,

CONCURSUL DE PATINAJ 
DE LA CORTINA d’AMPEZZO

La Cortina d’Ampezzo a 
continuat concursul interna 
țional de patinaj viteză. Pro
ba de 1 000 m a fost cîștigată 
de vest-germanul Keller în

1:21,6. într-o altă categorie 
de participanți proba de 500 m 
i-a revenit lui Tipper (Anglia) 
în 41,5. Sotirescu (România) 
s-a clasat pe locul 10 cu 44,8.

La Barcelona, In Cupa 
europeană a tîrgurilor la 
fotbal, Internazionale Mi
lano a repurtat o valoroasă 
victorie, întrecînd cu 2—1 
echipa F.C. Barcelona. Re
turul — la 21 ianuarie, la 
Milano.

în grupa C a
învinșii României comentează 

tragerea ia sorți

Un important an modelistic
Organizăm a V-a ediție a C. M. de mkromadele 
Navomodelîștii români printre favoriții viitoarelor CE 
Primul concurs național de carting

în sfîrșit, tîriăra noastră fe
derație de modelism a intrat 
și în drepturi... administrati
ve : „1970“ i-a repartizat un 
birou în incinta CNEFS. Ia- 
tă-ne, deci, prezenți la noul 
ei sediu, găzduiți fiind de an
trenorul federal GEORGE 
CRAIOVEANU.

REP.: Așadar, „semne bune 
anul are".

G. C. : Și după cum se pre
gătesc modeliștii, cu siguran
ță va mai avea. Pentru ce a- 
nume vor ei să fie la înălți
me, bănuiesc că știe toată lu
mea : în aprilie anul acesta 
găzduim 
diale de 
door.

REP :
ne, pe teren propriu,

campionatele mon- 
micromodele — In-

Jucăm, cum se spu-

atena: Nici u speranță in țața 
favuriților

G. C.: întocmai. De aici, 
dorința sportivilor de a se 
prezenta la întrecerea amin
tită cu cele mai bune aparate, 
ambiția de a obține mari per
formante.

REP.: V-am ruga să ză
bovim o clipă mai mult asu
pra acestui capitol, „mondia
lele" de micromodele fiind li
nul din principalele evenimen
te ale anului nostru sportiv 
1970. Ce știm noi despre a 
V-a ediție a C.M. de micro-

..... (Continuare in pag. a 3-u)

lisabona: Eusebio dorește 
prietenilor sâi de la Bucureș 
să realizeze o mare surpriza 1

zUrich: România poate, juca 
de ia egal la egal cu oricine

Știri din pregătirile 
echipelor finaliste

IN PAGINA a 4-a

buri decît cele 
este normal ca 
legat prin toatâ ființa sa de locul 
de învățătură, acolo unde se făurește 
personalitatea sa. La drept vorbind, 
cine se poate îngriji mai dezinteresat, 
mai eficient, de educația studentului 
sportiv, dacă nu cadrele didactice din 
facultate, aceleași care au misiunea 
de a-l forma și ca specialist într-un 
domeniu sau altul ? Cîte neajunsuri ar 
dispare dacă demarajul pe această 
singură cale s-ar realiza prompt, din 
convingere, cu acel sentiment de res
ponsabilitate I

, Ținem realmente la existența acestor 
cluburi.? Vrem că ele- să aibă viabili
tate, trăinicie ? Credem — detașați 
efectiv de inerție, de prejudecăți — în 
eficacitatea lor pe plan național ? 
Dacă da, atunci să urmăm calea cea 
mai simplă, cea mai directă. Iar dacă 
vor mai exista suspiciuni, îndoieli, re
țineri, nu va fi rău de loc să ne uităm 
puțin și la vecini, la cei mai apropiați 
sau mai îndepărtați, să vedem cum 
procedează ei pentru a ajunge la 
Olimpiade cu delegații alcătuite într-o 
majoritate zdrobitoare din studenți. Să I privim și, fără îndoială, toate reține
rile vor dispare, se vor risipi...

I
I
I
I
I

I îiberiu STAMA

PORTUGALIA sau ELVEȚIA
lui „EL MUNDIAL# ?

Album sportiv bucurețtean: Eusebio

I
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I
I
I
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I
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I
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RAPID. POLITEHNICA GALAȚI
Am văzut rugbyul adevărat 

rugbyul realist
SI... RESTUL

CIUDATA METAMORFOZĂ A UNUI ATELIER 
DE MATERIALE SPORTIVE

Așadar „misiunea Tarbes" 
a fost încheiată fără ca ex
cepționalul — victorie asu
pra naționalei Franței — să 
se fi realizat, deși poate în 
1969, mai mult ca orieînd. 
șansele hîrtiei ne surîdeau, 
mizîndu-se pe absența celor 
trei mari nume ale rugby-u- 
lui francez, Căster. Maso, 
Spanghero, proaspeți laureați 
ai premiului OSCAR pentru 
rugby, a căror valoare a fost 
simbolic echivalatș cu stră
lucirea aurului, argintului sau 
bronzului din care era con
fecționată gheata ce repre
zenta prețiosul trofeu.

Și totuși, acum, după o 
bună perioadă de așezare și 
ordonare a impresiilor, după 
excelentul prilej de verifi
care vizuală a constatărilor 
de după meci, oferit spre 
bucuria noastră de televiziu
nea română prin transmisia 
înregistrată a meciului de la 
Tarbes. ne dăm seama că o 
victorie asupra , Cocoșului", 

posibilă, depășea limi- 
normalului, nu exprima 
raportul valoric dintre 

două reprezentative.
trecem însă peste me-

unei 
pen- 
me- 
ales 

— în sfîrșit — 
adevărata 
am văzut 
am văzut 
eficiența,

față a 
rugbyul 
rugbyul 
această

fidel 
cele

Să 
ci'jl-test de la Tarbes, des
pre care de fapt s-a vorbit 
la vremea cuvenită, și să ne 
oprim puțin asupra învăță
mintelor acestui 
dg la Tarbes a 
Brive, a făcut 
viere imaginară 
Londra pentru 
_,XV“-le britanic 
..Springboks" 
în final la .

Ca jucător 
clalizat" în 
Franța, am 
turneu cu un 
care scuze chiar justificate, 
motive chiar reale. împre
jurări chiar nefavorabile, 
nu-l pot îndepărta- Și aceas
ta nu pentru că

turneu, care 
trecut prin 
apoi o de- 

trecînd prin 
a vedea 

îin treci nd pe 
încheindu-sesi

Angoulâme
în teren. ..spe- 
meciurile cu 
încheiat acest 

i gust amar, pe

nu am cîș-

î-J

tigat meciul cu Franța, și nu 
pentru că am făcut acest 
turneu poate într-un fel rău 
așezat, și nu pentru că am 
cîștigat un singur meci din 
trei si nu pentru că..., ci pen
tru că n-am putut cîștiga 
meciul cu Franța, pentru că 
n-am avut posibilitatea 
alte așezări a turneului, 
tru că am pierdut două 
ci uri din trei, dar mai 
pentru că 
am văzut 
rugbyului, 
— realist, 
în care
mare cerință a vieții actua
le. este căutată pornindu-se 
de la gest pînă la acțiune, 
de la primul pînă la ulti
mul jucător, din primul și 
pînă în ultimul minut.

Acest rugby l-am văzut e- 
xersat în „deschiderile" ju
niorilor. cadeților sau rezer
velor, care, prin „amicalele" 
lor. ne făceau să întîrziem 
lîngă teren pentru a-i ur
mări, sau ne obligau la o 
echipare rapidă pentru a-i mai 
„prinde". Iar după aceste 
mici exemple, au urmat acele 
80 minute memorabile petre
cute în fața televizorului 
pentru a urmări o autentică 
lecție de rugby predată de 
reprezentativele Angliei 
Republicii Sud-Africane.

Poate vă așteptați cumva să 
remarcăm vreo „schemă- 
cheie" prin care una din e- 
chipe reușea să-și întreacă 
adversarii, încercarea deve
nind o simplă formalitate, 
sau poate aștentați să re
marcăm un nume, un meșter 
al înfloriturilor trasate fin șl 
cu dibăcie prin toată apă
rarea adversă, sau poate do
riți un altul ale cărui lovi
turi de picior să pară tele
ghidate, sau poate vă închi
puiți un joc în care balonul 
stă 75 din 80 de minute în

teren, circulîndă prin mîinile 
jucătorilor ce aleargă ele
gant printr-o apărare căzu
tă în admirație, singurele în
treruperi fiind cauzate de re
punerile de la centru 1

Nu. nimic din toate aces
tea, care ar face din rugby 
un spectacol de operetă.

Nu, închipuiți-vă doar un 
rugby practicat de 30 de ju
cători care într-adevăr mun
cesc 80 de minute. închipui
ți-vă un joc în care fiecare 
jucător posesor al balonului 
devine un pericol pentru ad
versar, încercînd o înaintare 
în dispozitivul advers, cît mai 
aproape de limita admisibil 
dar care în orice moment este 
sigur de sprijinul și susține
rea partenerilor. Acestor ju
cători nu le place să oco
lească, după cum nu le place 
să cedeze, astfel că orice 
tru cîștigat este apărat 
răsputeri prin protejarea 
Ionului.

închipuiți-vă un joc 
care o echipă muncind
sîrguință 79 de minute, uzînd 
adversarul, încercîndu-i toate 
capacitățile de apărare, fiind 
convinsă că. dacă a muncit 
mai mult, minutul 80 îi va 
răsplăti prin victorie efortul 
depus.

închipuiți-vă o echipă care 
a studiat minuțios toate „a- 
mănuntele" jocului. începînd 
cu aruncarea balonului din 
margine și terminînd cu po
ziția de relaxare din pauză, 
pentru fiecare alegînd solu
ția cea mai eficace.

închipuiți-vă toate acestea 
și veți descoperi jocul real 
de rugby, veți descoperi efica
citatea lui, veți descoperi te
ribila lui asemănare cu viața.

Dar jocul real nu se poate 
dezvolta decît într-un cadru 
real și despre aceasta — în
tr-un număr viitor.

me- 
din 
ba-

în 
cu

Și

Paul CIOBĂNEL

CRITERII DE APRECIERE
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Reflecții
la jumătate de drum

campionat ce

anul compe- 
încheiat în

care așteptăm mai 
de la cel care s-a 
condițiile materiale

Pentru înotători 
tijional 1969 s-a 
luna septembrie. Ultimele luni 
ale anului trecut și primele 
din acest an sint etapele unei 
perioade pregătitoare dintr-un 
an de la 
mult decît 
scurs. In
existente acest mal mult tre
buie să însemne un progres 
generalizat la toate probele 
șl o organizare a secțiilor care 
să permită o primenăre per
manentă a plutonului fruntaș. 
Acest obiectiv revine ca un 
laitmotiv la fiecare sfirșlt de 
an. dar el se indeplinește doar 
partial.

In darea de seamă, expusă 
cu prilejul analizei anului 1968. 
se aprecia că principala cauză 
a progresului lent este îm- 
prăștierea forței antrenorilor, 
situație pe care ar încuraja-o 
cluburile. Suplimentar s-a di
fuzat un materia] orientativ 
in legătură cu organizarea sec-

JUCĂTORII ROMÂNI
DE TENIS DE MASA 

IN PUNĂ ACTIVITATE 
COMPFTIȚIONALĂ 
INTERNAȚIONALĂ

în săptămînile viitoare, 
•reprezentanții tenisului de 
masă românesc vor 
startul la o serie de 
p.etiții internaționale 
sebit de importante.

lua 
corn- 
deo-

(iilor. Cu toate acestea cauza 
principală a nerealizării aces
tui obiectiv trebuie 
federație, ale cărei 
apreciere a muncii 
lor și rezultatelor 
nu sînt cele mai potrivite. ,Ori- 
cît de riguros ar fi întocmită 
o dare de seamă sau elabora
rea unei linii orientative, ele 
rămin neoperante atîta timp 
cît nu sînt însoțite de criterii 
de apreciere în concordanță cu 
principiile propuse. CRITERI
ILE DE APRECIERE SÎNT 
NORME DE IERARHIZARE 
VALORICA A ACTIVITĂȚII 
ANTRENORILOR ȘI ELE 
TREBUIE SA REGLEZE CON
ȚINUTUL MUNCII. FIIND UN 
INSTRUMENT DE DIRIJARE 
DE PRIMA NECESITATE.

t.a ultima consfătuire a an
trenorilor s-a dat citire unui 
clasament în care anreeierile 
asupra conținutului muncii fie
cărui antrenor se făceau prin 
însumarea locurilor I ocupate 
de elevii respectivului antre
nor la diversele concursuri. 
Slăbiciunile acestui mod de 
apreciere ies lesne in evi
dență dacă ținem seama că 
in această balanță „loc I" în
semna și campionatul copiilor 
de opt ani și campionatul se
niorilor. iar două titluri de 
campioni la seniori cintă- 
reau mai puțin decît trei locuri 
I la concursul copiilor 
10 ani. 
ciere 
numărului 
numărul 
Și cu aceasta 
fără finalitate, 
rientative 
documente formale. Numeroși 
antrenori 
multe 
confirmă faptul că fiecare an
trenor face de toate. Majori
tatea sportivilor care au con
tribuit la cumulul punctelor, 
fiind alcătuită din copii (ale 
căror performante trebuie să

căutată la 
criterii ilc 
ajitrenuri- 
sportivilur

concursul copiilor dc
Acest mod de apre- 

confundă semnificația 
de participări cu 

de persoane fizice, 
începe munca 
iar liniile <>- 

transformă înse

figurează 
clasamente.

în mai 
ceea ce

ne intereseze numai prin pris
ma rezultatelor viitoare) reiese 
destul de limpede că oficiali
zarea acestui punct de vedere 
duce la goana după locul I. ig- 
norindu-se de pildă, corectarea 
tehnicii, adică munca de per
spectivă. SINGURUL CRITE
RIU, RAȚIONAL. DE APRE
CIERE a activității unui antre
nor de copii trebuie să fie 
numărul celor care știu 
inoate CORECT in cît 
multe procedee. Aprecierile 
comparative între antrenorii 
care lucrează la diferite nivele 
trebuie să aibă la bază și 
principiile după care au fost 
selecționați copiii, gradul pre
gătirii înotătorilor. Aplicarea 
unor criterii cuprinzătoare con
stituie însă o treabă mai pre
tențioasă și presupune angaja
rea unui punct de vedere per
sonal, precum și un contact 
mai sirius cu practica. La co
pii, trebuie să veghem în per
manență asupra mijloacelor 
prin care se realizează perfor
manța. Apoi, criteriile de apre
ciere trebuie să fie formulate 
la începutul unui an și nu in 
preajma conferințelor) ele ne- 
avind doar o existență festi
vă. Dc aici cerința ca ele să 
fie stabile. în legătură cu a- 
precierea performanțelor se
niorilor contează în măsură e- 
gală valoarea rezultatului și 
momentul realizării Iui. Pen
tru exemplificare, un singur 
caz. Media primelor cinci cra- 
uliste la sfîrșitjil apiilui 1969 
este 66,5, dar dacă la Cupa 
Europei numai patru din ele 
ar fi realizat această medie 
echipa feminină in ansamblu 
ar fi urcat cu două locuri în 
clasamentul general.

Acestea sint primele aspecte 
pe care le consider necesare 
pentru formularea criteriilor 
dc apreciere a activității teh
nicienilor noștri.

să 
mai

Remus DRAGUȘANU
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• Astfel, între 31 ianua
rie și 2 februarie, la Bra
tislava, vor avea loc inter
naționalele Cehoslovaciei 
unde vor fi prezenți Mag
dalena Lesai, Viorica Ivan. 
Teodor Gheorghe și Nlco- 
i.-ie Stei ian.

• După cum se știe, sa
la Floreasca, din Capitală, 
va găzdui în zilele de 5—8 
februarie, campionatele in
ternaționale ale Rmriâniei. 
Față de cele anunțate cu 
eîtva timp în urmă, pe lîn
gă confirmarea participării 
sportivilor din Ungaria, 
Cehoslovacia, Iugoslavia, 
R.F. a Germaniei, și-au 
mai trimis adeziunea și 
federațiile de specialitate 
din U.R.S.S. și R.D. Ger
mană. Forul de resort de 
la Berlin a comunicat și 
numele concurenților: Do
ris Hovestadt, Petra Step
han, Raue Bernard, Wolf
gang Rescke. In schimb, 
federațiile engleză și dane 
ză au înștiințat Pe organi
zatori și nu vor putea ono
ra invitația.

Am fost, recent, oaspeți 
ai elevilor Liceului 
„Vasile Alecsandri" din 

Galați, dorind să aflăm în 
ce măsură este respectat ca
lendarul sportiv întocmit la 
începutul anului școlar. Am 
avut, mai întîi, plăcuta sur
priză de a afla că din cei 
724 de elevi ai liceului 570 
sînt angrenați în activitatea 
sportivă. O activitate perma
nentă, desfășurată în princi
pal, cum este și firesc, 
baza acestui document 
bază.

Ne referim. în mod deos.e- 
Dit. la rezultatele obținute în 
cadrul competițiilor de masă: 
crosul tineretului organizat 
de municipiu, unde echipa 
liceului a ocupat locul II . 
pentatlonul organizat în 1968 
de C.JE.F.S unde, de ase
menea, elevii liceului au ob
ținut locul II etc.

— Este de reținut faptul că 
la toate aceste competiții — 
ne spunea prof. Constantin

pe 
de

ATLETISMUL — LA 
FRUNTEDE

LOC

dintr-o 
revistă a

• în sfîrșit, în ultima 
decadă a lunii februarie, 
jucătorii noștri vor fi pre
zenți la Internaționalei 
R.F. a Germaniei (Ober
hausen. 21—22) și ale An
gliei (Londra, 26—28).

Un tur de 
părea să confirme ascendența 
manifestată de outsiderii tur
neului final de anul trecut. 
Rapidul, în aceeași tînără al
cătuire, dar cu experiență 
îmbogățită, a început campio
natul în forță, conducînd plu
tonul mai multe etape în șir 
în oare nu pierduse -decît un 
set. înfrîngerea neașteptată 
suferită. în Giulești. în fața 
studenților gâlățeni a dus la 
o inconstanță evidentă în me
ciurile cele mai importante, 
ceea ce a făcut ca giuleștenii 
să ajungă pe locul IV la fi
nele turului, după ce a mai 
pierdut două partide (cea cil 
Dinamo și cea cu Unirea Tri
color). ciștigînd însă de o 
manieră categorică meciul cu 
Steaua. îmbucurător totuși de 
constatat Ia echipa antreno
rului emerit Gh. Petrescu în
chegarea unei formule sta
bile precum și creșterea va
lorică a unor jucători tineri 
(Cătălin, Cristian Ion și Chi- 
țigoi). Fără îndoială un ca
talizator al coeziunii Rapidu
lui, care în acest sens începe 
să rivalizeze cu Steaua, a 
fost Drăgan, ale cărui utile 
îndrumări sînt urmate cu 
sfințenie de tineri. în ce-1 
privește, Drăgan pare să în
ceapă o nouă tinerețe — cel 
puțin așa a arătat în prima 
parte a campionatului — și 
aceasta nu poate decît să r.e 
bucure, știut fiind faptul că 
aportul său la C.M. din acest 
an rămîne încă hotărîtor. 
Dintre ceilalți jucători. Vic
tor Cătălin atrage asupra sa 
din ce în ce mai insistent 
atenția selecționerilor. Cre
dem că exersînd mai mult 
unele procedee tehnice în a- 
părare, eliminînd „absența" 
etalată uneori în joc, și spo- 
rindu-și mobilitatea în teren, 
el ar putea deveni util echi
pei naționale. într-o scădere 
vizibilă, determinată și de 
tentativele hazardate care au 
fost făcute cu el la echipa 
de tineret (transformat 
trăgător, cum continua 
tuși să joace la echipa 
de club, în ridicător) ni 
părut Penciulescu, un jucă
tor care promitea mult acum 
doi ani.

Revenind 
pid, trebuie 
tuși că, la 
de omogenitate, nu are con
stanță în evoluții, așa cum a 
arătat în finalul turului. A 
fost învins de Politehnica 
pentru că nu a reușit să de
pășească blocajul prompt ș! 
agresiv al studenților printr-o

din 
to
sa 

s-a

Ia „echipa" Ra
să subliniem to- 
un grad avansat

mai mare varietate a acțiu
nilor de atac, a învins pe 
Steaua, făcînd cel mai bun 
joc din tot turul, tocmai 
datorită acestui lucru, pre
cum și formei excelente a Iui 
Drăgan, ea în final să piardă 
clar partida de la Brăila...

Ca și Rapidul, fără pre
tenția de a deține jucători 
de mare clasă (exceptînd pe 
Udișteanu) sau capabili să 
atingă acest nivel. Politehni
ca Galați a debutat în turul 
campionatului întinerită și a 
obținut rezultate foarte bune. 
Antrenorul Florin Balaiș a 
omogenizat echipa 
timp record și nu s-a sfiit 
să le arate celor trei bucu- 
reștene că își mărește pre
tențiile în ce privește clasa
mentul acestui an. Dintre ju
cători, tînărul ridicător Stere 
ni se pare un element de 
perspectivă în timp ce un alt 
tînăr (Păduraru) a progresat 
destul de lent și. în piu?., are 
evoluții inconstante, la care 
se adaugă o pronunțată iner
ție.

Singurul jucător dat lotu
lui de Politehnica, Udiștea
nu, are contribuții decisive 
la victorie, dar ni s-a părut 
nu îndeajuns de rezistent. 
Aceasta se datorează, proba
bil, și nerespectării întocmai 
a regimului impus unui spor
tiv de mare performanță, în 
afara terenului.

Dintre celelalte formații 
ale diviziei A, demne de sem
nalat mi se par evoluția e- 
chipei Viitorul Bacău, ajunsă 
în vecinătatea plutonului 
„celor 4 puteri", precum și 
căderea studenților timișoreni 
în subsol (deși au cîțiva ju
cători valoroși și tineri. Tă- 
năs,escu, Armion etc.). Situa
ția acestei echipe ar trebui 
să preocupe Federația de 
specialitate, întrucît Timișoa
ra este un centru voleibalis- 
tic destul de important.

Celelalte formații masculi
ne, obișnuitele luptei pentru 
evitarea T
care a coborît și Tractorul 
Brașov, și-au menținut ati
tudinea lipsită de orizonturi 
mai strălucite. Unicul sens 
al existenței lor este figura
ția în prima divizie. De aceea 
se impun măsuri continue de 
reîntinerire (ca de altfel în 
tot eșalonul condus de Vi
itorul Bacău), astfel îneît să 
devină măcar gazde ale ce
lor mai bune elemente gene
rate de divizia școlară și nu 
sălaș al plafonaților și „pen
sionarilor".

Aurelian BREBEANU

într-un

retrogradării, între

ÎNCEPUT DE COMEDIE...
Vestea că specialiștii cooperati

vei „SABARUL" și-au asumat răs
punderea producției de materiale 
sportive a impresionat atlt de 
puternic incit, tn mai puțin de 
un sfert de oră, un reporter spor
tiv era In biroul președintelui. 
Iar cu un ceas mal ttrziu se și 
preda articolul intitulat: „SA- 
BARENII COOPERATORI — ȘI IN 
SPORT INOVATORI!" Succesul o 
fost colosal. Spre surprinderea 
colegului, insă, articolul a fost 
planificat tn pagina de umor. Se 
înțelege, autorul s-a opus, argu
ment! nd că este vorba de o trea
bă serioasă conform unei decizii 
care prevede înființarea mult aș
teptatului ATELIER DE MATE
RIALE TEHNICE SPORTIVE 
(A.M.T.S.) pe lingi cunoscuta co
operativă. Bineînțeles, s-a ris șt 
mal tare, responsabilul nostru au 
satira, afirmind chiar, că o poan
tă atlt de bună n-a mal auzit 
de mult.

...CU SFÎRȘIT DE TRAGEDIE
Aceasta s-a tnttmplat In urmă 

cu peste 10 ani. lată insă că — 
din motive lesne de înțeles — tn 
1961 A.M.T.S. trece la întreprin
derea Ambalaj-lemn din Bucu
rești. „Rocada" (spun gurile rele) 
s-a făcut, deoarece in acea toam
nă bogată, cooperatorii nu prea 
aveau spor lucrtnd cu... coșurile 
de baschet. Măsura a fost bine 
venita, cei de la Ambalaj-lemn 
nerr.alcăzind in extrema „spor
tivă" șl căutlnd — dimpotrivă — 
să asimileze articolele sportiv» 
la... producția de ambalaj. Astfel, 
după o perioadă de aur — In 
care începuse sd apară pe piață 
din ce tn ce mai multe garnituri 
de poptee, șahuri, palete de tenis 
etc. — în ultimul timp, atelierul 
de materiale tehnice sportive tre
ce la producția de serie a grăta
relor, lăzilor de lemn ș.a. Con
comitent — de ce sa nu recu
noaștem — A.M.T.S.-ul mai lu
crează palete Soft (și încă foarte 
bune), ceva popice șl clteva cro- 
nometre pentru natație. Curînd. 
însă, se abandonează „softul" (nu 
mai este materie primă) trecln- 
du-se Ia producția de palele 
Bucureștt „C". Bune și ele. Apoi, 
se renunță șl la acest sortiment, 
prea complicat după părerea u- 
nora introducindu-se în lucru 
„celebra" paletă București B.T.2 
Intre timp, producția de amba
laj lemn a „aUelierulul sportiv" 
crește văztnd cu ochii. Iar ca sd 
crească mai mult, se renunți șl 
la fabricarea garniturilor de po
pice. (Aducem noi din import!).

Ce face acum ATELIERUL DE 
MATERIALE TEHN1CE-SPORTI- 
VE ? Vă spunem tot noi: face 
funduri de tocat, ficilețe, mo
soare. „Sport", săracul, nu mai 
face. Nu mal are cum 1 A fost 
mutat (chipurile ridicat la. rang 
de ,, secție") de pe Vaselor tn 
strada Mărgeanului, unde lucrea
ză orice numai materiale tehniee 
sportive NU! Strungul cu care a 
fost dotat (mașină specială adusă 
din import — zice-se — pentru 
fasonarea bețelor de poptee) 
strunjește picioare de scaune, 
oamenii împletesc coșuri de nu
iele, iar responsabilul secției bate 
pe la diferite uși tn speranța că, 
totuși, va putea onora contractul 
Cu „comerțul" care i-a solicitat 
anul acesta 45 000 de palete, din 
acelea cu care nu se mai joacă 
in nici o țară din Europa. (Aa- 
ceptarea s-a făcut, firește, pe 
principiul -„rău cu rău, dar mai 
rău fără rău").

Acum, șl cu paletele acestea 1 
De undie ,,soft", cînd A,Anticoro- 
zlvul" nu mal poate să livreze 
buretele respectiv? (Comandă spe
cială, dureri de cap). De unde 
placaj de tei, clnd?.., Aici, gre

șim. Placaj de tel l-a fost repar
tizat atelierului. Intr-un an chiar, 
trei metri cubi! Neșansa oameni
lor, a sutelor de mii de sportivi, 
a fost că unul dintre acești me
tri trebuia adus de la DETA-, 
altul de la KM. VILCEA șl ulti
mul de la. GOGEȘTI. Incomod, 
oricum! Dar, fiind vorba de 
sport, de un lucru atlt de „minor", 
nu a surprins. A dezamăgit doar..,

ATENȚIE SPORTIVI
CUM LANSAȚI BILELE!

Așadar, pe anul 1970 s-a re
nunțat la popice. (Atenție spor
tivi cum lansați bilele!). E dificil 
și cu lemnul de carpen și cu 
strungul ăla străin... In fond: 
sportivii — dacă au ambiție — 
se pot juca și cu mosorele. „Pia
ța", totuși, a cerut popice. A ce
rut și palete mai multe (aproape 
dublă cantitatea). Inconstantă, 
ln3ă, „piața" a cerut șl funduri 
pentru tocat. Atunci? Atunci, ce 
sîntem IntU : ÎNTREPRINDERE
DE AMBALAJ-LEMN cu ate
lier DE MATERIALE SPORTIVE, 
SAU ATELIER DE MATERIALE 
SPORTIVE CU ÎNTREPRINDERE 
DE AMBALAJ-LEMN ?

In rezumat. Atelierul de mate
riale tehnice sportive nu va lu
cra nimic anul acesta, in afară
— probabil — ele faimoasa paletă 
de tenis, care reprezintă doar 
unul diri zecile de sortimente ce 
ar trebui să le producă In mod 
curent A.M.T.S. Lăslnd la o 
parte tonul ușor ironic, între
prinderea. ambalaj-lemn a tăcut
— credem — eforturi serioase 
pentru a m.enție pe linia de plu
tire, tn toți acești ani, respecti
vul atelier. Vezi fosta, linie de 
fabricație a popicelor, vezț pa
letele soft, vezi greutățile în pro
curarea materialelor, tn organi
zarea producției sportive. De 
bună seamă insă, cu fiecare an 
ce a trecut, „suflul" n-a mai rost 
același. 1970 culminlnd cu o cobo- 
rire sub zero a întregii producții 
de materiale sportive. Cineva, 
poate, ar fi tentat să enunțe ur
mătoarea întrebare: „Ce anume 
contingență poate avea întreprinde
rea ambalaj-lemn cu o problemă 
de complexitatea celei pe care 
In mod specific o comportă In
dustria materialelor tehnlce-spor- 
Uve, problemă cu o structură 
complet diferită, de cerințele teh
nice, tehnologice, de cu lotul 
alte coordonate și chiar In con
tradicție cu specificul respectivei 
întreprinderi?" Răspunsul nu 
poate fi decît unul. Șl acela ca- 
ragealesc : Nu contingența ne in
teresează, ci materialele sportive! 
Iar întreprinderea amintită a do
vedit că poate produce palete: 
popice etc.

CUM IEȘIM TOTUȘI
DIN IMPAS ?

Ieșirea din impas trebuie stu
diată tn contextul cererii mereu 
creseînde a materialelor de sport- 
agrement-turlsm. Soluții sint 
multe. Una dintre acestea — șt 
cea mai simpla — ar fi respec
tarea a ceea ce scrie pe firmă i 
ATELIER DE MATERIALE TEH
NICE SPORTIVE. Dec!, nu ate
lier de mosorele șl... E drept, a- 
mințitele produse au marele a- 
vantaj de a nu cere prea mult 
efort creatori In plus, cu ele poți 
face — și încă operativ — planul. 
Adică de ce -„Prin sport, cit măi 
multe produse de ambalaj-lemn, 
și nu „PRIN AMBALAJ-LEMN, 
CIT MAI MULTE MATERIALE 
SPORTIVE ? Așa cum este nor
mal, cum firea lucrurilor o cere. 
Cum inițial a fost creat ' mult 
urgisitul atelier de materiale teh- 
ntce-sportlve.

Vasile TOFAN

UN IMPORTANT AN MODELISTIC
(Urmare din pag. 1)

l modele — Indoor: știm că vor 
I avea loc la salina Slănic-Pra

hova, că onoarea de a orga
niza respectivele întreceri se

I datorează frumosului presti
giu de care se bucură aero- 
modelismul românesc pe plan 
international, că se contează 
pe o participare record. Cu

I scuza de a nu fi prea directi: 
ce știți dv. ?

' G. C.; Regret, dar prea 
I multe lucruri nu pot spune 
I în plus, deoarece sîntem abia 
' în faza de început a pregă

tirilor pentru „mondiale". To- 
| tuși... întrecerea se va desfă

șura timp de trei zile, dimi
neața și după-amiaza. fie-

I care concurent avînd dreptul 
1 la șase zboruri oficiale. în cla- 
, sament, însă, se va ține seama
I doar de suma celor mai bune 
1 două evoluții. Favoriții și ad- 
I versarii noștri direcți : KALI

NA (Cehoslovacia) recordman 
mondial, RICHMOND (S.U.A.) 
campionul mondial de anul 

i trecut, REE (Ungaria) și 
BECK (R. F. a Germaniei)

REP. : Cîteva cuvinte des
pre reprezentanții noștri.

G. C. : Echipa, cred, va fi

I
I
I
I
I
I
I «
I
I
I

condusă de către decanul de 
vîrstă și de performanță, mul
tiplul campion și recordman 
— OTTO HINTZ, din Tg. Mu
reș.

REP. : în afară de pregă
tirea propriu-zisă a sportivi
lor, ce va determina — în 
mare măsură — obținerea 
înaltului titlu ?

G. C. : Aparatul. Iar la a- 
cesta, totul : aripile, fusel a- 
jul. motorașul — un fir de 
cauciuc 
elicea și 
de 1200

REP. : 
vedem evoluînd la concursuri 
aparate cîntărind mai puțin 
de un gram. Care va fi per
formanța în această aprigă 
dispută de a face micromo- 
delele cît mai ușoare ?

G.C. : Limită nu există. 
Cele mai reușite, cele mai 
moderne miniaeronave, însă, 
nu vor depăși greutatea unui 
sfert de coală de hîrtie minis
terială. Adică, aproximativ 
0 650 gr.

REP. : Așadar, micromode- 
liștii noștri se pregătesc. Nu
mai ei ?

G.C. : Păstrînd oarecum or
dinea marilor competiții, un

ce pune în mișcare 
care poate fi răsucit 
de ori.
Ne-am obișnuit să

alt evenimeint sportiv impor
tant al anului 1970 va fi 
campionatul mondial de aero- 
modele captive. întrecerile 
vor avea loc în Belgia, între 
19—23 august La această 
mondială competiție partici
păm și noi, trimițînd repre
zentanți la toate categoriile 
(viteză, cursă 10 km și acro
bație aeriană). Deci, pregătiri 
intense fac și aeromodeliștii 
specializați în zbor captiv

REP.: Ce alte importante 
evenimente sportive — care 
ne privesc, desigur — mai 
consemnează anul modelistic 
1970 ?

G.C. : Constructorii de na- 
vomodele vor participa Ia 
noua ediție a campionatelor 
europene (machete) ce au 
fost programate în noiembrie, 
la Milano. Luăm parte la a- 
ceste întreceri cu destul op
timism, aici fiind acreditați 
cu mai multe medalii de ar
gint și bronz cucerite prin 
Francisc Jelenici și Gheorghe 
Anghel. la ultimele campio
nate mondiale de anul tre
cut. Ne pregătim, de aseme

nea, pentru a participa la o 
mare și inedită competiție: 
primul campionat mondial de 
rachetomodele. El va fi or
ganizat de către Federația 
Aeronautică Internațională și 
programează „cosmicele zbo
ruri" între 22—25 septembrie, 
pe un rachetodrom din Iugo
slavia. Și aici vom fi pre
zenți luînd startul alături de 
cei mai buni rachetomode- 
liști (ne numărăm printre ei) 
de pe toate continentele

REP. : în sfîrșit ?...
G.C. J în sfîrșit, anul mo

delistic ’70 patronează una 
dintre cele mai îndrăgite în
treceri : întîiul campionat na
țional de carting. întrecerea, 
mult așteptată, este rezerva
tă atît seniorilor cît și ju
niorilor și putem afirma, încă 
de pe acum, că vor fi dîrze 
dispute. Se va alerga pe car
turi de construcție româneas
că, cu motoare tip Carpați 
(68 cmc), după regulamentul 
internațional F.I.K. Minira- 
liul (viteză pe circuit) îl vom 
organiza între 19—20 septem
brie, la București.

ia rîndul lor, activează în 
campionatul municipal, cla- 
sîndu-se pe locul II la sfîr- 
șitul anului 1968.

Poate că ar trebui amintit 
aici faptul că se observă o 
mai redusă participare a fe
telor la jocurile sportive Ni 
s-a s.pus, însă, că se are în 
vedere acest aspect și după 
vacanța care de abia a luat 
sfîrșit se va trece la o recru
tare masivă a elevelor dor

RECOM.

de handbal și baschet bitu- 
minizate și cel de volei cu 
zgură, gropile pentru sărituri 
și pista de zgură de 35 m — 
iată doar o parte din ceea 
ce ne-am obișnuit să denu
mim baza materială a spor
tului. în ceea ce privește e~ 
chipamentul, trebuie să spu
nem că și acesta corespunde 
nevoilor actuale ale sportului 
ce se practică în liceu.

Ajunși la acest capitol este 
cazul să amintim că nu în
totdeauna sînt asigurate fon
durile bănești necesare de
plasării unei echipe la anu
mite 
nea, 
banii 
sala

MEREU 
IN MIJLOCUL 
ACTIUNIL, 
CU
UN TELEVIZOR

mlroj-

Calendarul sportiv al școlii 
intre împlinire și expectativă

competiții și, de aseme- 
bu s-au asigurat, încă, 
pentru plata chiriei la 

de handbal a munici
piului. Inspectoratul de 
țămînt și conducerea școlii 
— pe linia colaborării 
caracterizează — vor 
va, cu siguranță, și această 
problemă.

CITEVA CUVINTE 
DESPRE PROFESORI

Un grup de trei profesori 
de sport (C. Calfas, P. Faust 
și Horia Dulgheru), avînd o 
îndelungată experiență în 
sportul școlar, asigură buna 
pregătire a elevilor de la li
ceul „Vasile Alecsasndri". Nu 
se pot trece cu vederea... ve
derile înaintate despre sport 
ale directorului școlii, 
fesorul 
acordă, 
nevoie, 
nifestă 
față de activitatea sportivă.

în felul acesta calendarul 
sportiv al liceului gălățean 
(competent întocmit și 
gat în manifestări) 
duce zi de zi în fapte. Lu
cru îmbucurător și deplin 
folositor sportului școlar.

Ion GAVRILESCU

sumară 
preve- 

sportiv

Chiar 
trecere 
denlor, 
al școlii, ne dăm seama că 
atletismul ocupă cele mai 
multe capitole. Lucrul nu 
este de loc întîmplător dacă 
avem în vedere faptul că 
acest sport este cel mai în
drăgit de elevi. Este de re
ținut — referindu-ne la atle
tism — că de pe băncile li- ■ 
ceului și-a făcut intrarea 
spectaculoasă în atletismul 
românesc eleva Fira Rafița. 
De altfel, ca o dovadă a a- 
precierii de care se bucură 
această sportivă fruntașă în 
cadrul liceului gălățean este 
și faptul că, de curînd, a fost 
amenajată aici o expoziție a 
trofeelor cucerite de ea pînă 
acum, la competiții interne 
și internaționale.

Dar atletismul — cum a- 
mipteam Ia început — se 
prezintă cu un bilanț satis
făcător, ceea ce ne îndrep
tățește ?ă credem că în vi 
itor liceul gălățean va fi o 
apreciată pepinieră de per
formeri pentru această dis
ciplină atît de pretențioasă.

și 
în 
calendarului învă-

Azi: Liceul „Vasile Alecsandri"-Galați

Calfas, șeful .catedrei de edu
cație fizică — nu s-a par
ticipat cu atleți ce desfășoa
ră activitate de performanță.

ANGRENAREA ELEVILOR 
LA JOCURILE SPORTIVE
După ce și-au făcut un 

stagiu în activitatea sportivă 
de masă (trebuie menționat 
că la acest capitol liceul este 
declarat fruntaș, întrucît are 
un număr foarte mare de e- 
levi care practică voleiul, 
handbalul, baschetul și fot
balul) mulți dintre sportivii- 
școlari au trecut la activita
tea de performanță. Echipa 
de volei (b) a promovat î?. 
divizia școlară terminînd tu
rul recent încheiat pe locul 
V. Nici handbaliștii nu s au 
lăsat mai prejos. Și echipa 
lor concurează — cu bune 
rezultate pînă acum — în 
divizia școlară Baschetbaliștii,

nice și dotate să joace bas
chet, volei și handbal.

UNDE SE PREGĂTESC 
SPORTIVII ?

După cum am văzut, spor
tul are cu adevărat un carac
ter de masă la liceul „Vasile 
Alecsandri". Aceasta nu ar 
fi fost posibil dacă nu s-ar 
fi găsit înțelegerea necesară 
pentru amenajarea de tere
nuri și săli de sport cores
punzătoare. Cine intră în 
sala de sport a liceului va 
rămîne plăcut impresionat nu 
numai de grija cu care este 
întreținută, dar și de dota
rea ei cu toate cele necesare 
— ceea ce asigură buna des
fășurare a voleiului, baschetu
lui și orelor de educație fi
zică pe timpul iernii. Ba
zinul de înot al școlii de 
18'6 m (acum în reparație) 
poligonul de tir, terenurile

ce Ie 
rezol-

pro- 
care 
este

Tănase Nejneru 
ori de cîte ori 

întregul sprijin șE ma- 
deplină înțelegere

bo- 
se tra-

URMĂRIȚI PE MICUL ECRAN
DE LA 13 FEBRUARIE TRANSMISIILE 
TELEVIZATE ALE MECIURILOR
DIN CADRUL CAMPIONATULUI MONDIAL 
DE HOCHEI PE GHEAȚA

CALITĂȚILE TELEVIZORULUI „MIRAJ" 
VA ASIGURA O VIZIONARE ÎN CONDIȚII 
EXCEPȚIONALE

PREȚUL ; 4.335 LEI.
SE POATE CUMPĂRĂ ȘI CU PLATA 
IN 12—18 RATE LUNARE, eu un aconto 
de la 650—867 lei.

(3437)



materialele specialitate
apărute în ultimul timp se 
arată interesante sub aspectul 
problemelor metodice cu pri
vire la unele adaosuri în pro
cesul de pregătire al fotba
liștilor fruntași. Acestea, sin
tetizate, sint următoarele :

1. Tendința de generalizare 
a instruirii, în 
tehnico-tactice, 
ții principale ;

2. Tendința 
treptată de sarcini 
dintr-o perioadă în alta ;

3. Necesitatea de a deter
mina cît mai obiectiv diferen
țierea dintre starea înaltă de 
antrenament și forma 
tivă.

In ceea ce privește prima 
problemă, din studierea _ 
tă a jocului se constată fără 
prea mare greutate că 8 din 
cei 11 jucători (se exclud por
tarul și cei doi fundași cen
trali) depun aproximativ ace
lași efort, iar gama procede
elor tehnico-tactice este aproa
pe uniformă. Statisticile din 
ultimul timp demonstrează că 
numărul intervențiilor jucăto
rilor în fazele de atac și apă
rare nu mai este determinat, 
ca în trecut, de postul jucă
torilor. Diferențierea dintre a- 
părători și atacanți (strict 
specializați) începe să fie din 
ce în ce mai mică.

Pentru ca discuțiile pe mar
ginea acestei realități să nu se 
denatureze, reamintim un lu
cru esențial : sarcinile jucă
torilor pe posturi se mențin, 
rezolvarea lor de asemenea. 
Ceea ce jocul demonstrează, 
iar antrenamentele vor trebui 
să rezolve, se rezumă în vi
itor la o „antrenare” mai e- 
ficientă a acestor sarcini du
ble, la toți jucătorii de cimp, 
dar în special la fundașii la
terali, mijlocași și cei patru 
înaintași.

Plecând de la aceste fapte 
Incontestabile (sau altele) unii 
antrenori și-au pus pe bună

special a celei 
în trei direc-

de transmitere 
și mijloace

spor-

a ten-

Adnotări pe marginea
unor probleme

melodice actuale

dreptate Întrebarea dacă pro
cesul de antrenament actual 
pregătește jocul așa cum ar 
trebui, ajungînd la concluzia 
că acesta nu rezolvă întruto- 
tul observațiile de la jocuri 
Astfel, antrenamentele au fost 
concepute in așa fel incit di
ferențierile legate de 
în special cele legate 
tirea tehnico-tactică 
vină în cadrul a 3 
jucători și anume : 
rii, b) fundașii centrali și c) 
fundașii laterali, mijlocașii și 
înaintașii. Aceasta înseamnă că 
la perfecționarea procedeelor 
tehnico-tactice de atac și apă
rare (traș la poartă, centrări, 
demarcări, degajări, depose
dări, dublaj etc.) iau parte in
tegral fundașii laterali, mijlo
cașii și înaintașii ș.a.m.d. în 
acest sens, ciclul săptămînal 
este adaptat la cele 3 grune 
de jucători.

Tntrucît spațiul nu ne per
mite, aș spune în concluzie că 
în general lucrurile mi se 
par reale, chiar dacă proble
ma în sine nu prezintă o nou
tate. Avînd posibilitatea să 
asist la antrenamentele lotu
lui conduse de Angelo Nicu- 
lescu și ale echipei Universi
tatea Cluj, cînd era aici 
trenor C. Teașcă, mi-am 
seama de aplicarea acestor 
ziderate metodice. Nu mă 
doiesc de faptul că și alți 
trenori procedează la fel.

Cea de a doua problemă se 
referă la un „împrumut" de 
sarcini și mijloace din perioa
da pregătitoare în cea com- 
petițională și invers.

Asemănător antrenamente 
lor în circuit și cu intervale, 
fenomenul a apărut mai întîl 
în sporturile individuale. în 
special în atletism, iar în pre
zent și în sporturile de echi
pă de mare performanță. Este 
vorba de tendința unor antre
nori de a lucra în perioada 
pregătitoare cu mijloace 
perioada competițională și 
vers, într-o proporție mult 
mare decît se obișnuia.

Ultima problemă este 
osebit de importantă în munca 
de zi cu zi a antrenorilor. De
seori, starea înaltă de antre
nament se confundă cu starea 
de formă sportivă, deoarece 
diferențierile sînt foarte greu 
de sesizat. De aci și unele con
fuzii metodice în legătură cu 
mijloacele necesare unei stări 
sau celeilalte. Apropierea cît 
mai mult de realitate ar ne
cesita o aparatură complexă 
sau stînjenirea procesului de 
antrenament prin desele între
ruperi cauzate de controlul 
fiziologic necesar.

Teoretic se spune câ starea 
de antrenament ridicat se de
osebește printr-un fond de răs
punsuri mai economic la sar
cinile de efort și de joc, iar 
starea de formă sportivă, dim
potrivă. se manifestă printr-o 
reactivitate ridicată.

în această privință, rolul me
dicilor este deosebit. Ei ar tre
bui, în deplină colaborare cu 
antrenorii, să facă eforturi de
osebite pentru elaborarea unor 
teste cît mai aproape de re
alitate, pentru ca în 
rezultatele obținute 
după antrenament, 
să dozeze efortul în 
starea consemnată.

Desigur că problemele pre
zentate necesită multe discu
ții. După părerea mea, va tre
bui să acceptăm că fotbalul 
realist presupune și o 
dificare în metodologia 
pregătire, bineînțeles în mă
sura în care ni se potrivește.

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

efort, dar 
de pregă- 
să iuter- 
grupe de 
a) porta-

an- 
dat 
de- 
în-
an-

din 
in- 

mai

ele-

funcție de 
înainte și 
antrenorul 
funcție de

mo
de

Povestea... ghetelor luiGhiță
Patru dintre tricolori — Lupescu, Dinu, Dumitrache și 

Ghiță — în jurul unor... ghete de fotbal! Prezent la hotelul 
sportiv de la „23 August", fotoreporterul nostru AUREL 
NEAGU a surprins pe peliculă momentul în care portarul 
băcăuan, abia sosit, le furniza coechipierilor amănunte „pe 
viu" de la meciul cu Kilmarnock... La un moment dat, po
vestește Aurel Neagu, Dinu l-a rugat pe Ghiță să-i arate 
ghetele cu care a apărat în partida de la Bacău, iar pri
virii interogative a acestuia i-a răspuns : „să văd și eu cu 
ce i-ați bătut pe scoțieni ! Poate-mi cumpăr o pereche la 
fel". Și în continuare : „o să-mi trebuiască în Mexic împo
triva... vecinilor scoțienilor

DINCOLO DE
Mecanismul tragerii

onest și raționa! în
Bănuim că zilele premergă

toare faimoasei operațiuni de 
tragere la sorți a grupelor 
turneului final au fost trăite 
de către membrii Comitetului 
executiv al F.I.F.A. la o înal
tă temperatură. Trebuiau 
stabilite o concepție și un 
mecanism corespunzător. Și. 
au fost. După opinia noastră, 
eli merită să fie considerate 
optime (ar fi absurd să le 
pretindem ideale) deși repar- 

. tizarea echipelor a decimat 
iluziile și speranțele unora, 
producînd reacții subiective 
absolut inteligibile.

Să urmărim raționamentul 
care a condus la desfășurarea 
actului pe care l-am văzut, 
lăsat în pavtea sa finală pe 
mina nevinovată a inocenței, 
personificată de o fetiță pre- 
puberă.

Mexicul și Anglia, calificate 
din oficiu, au fost plasate a- 
prioric în grupele A și CJ 
dîndu-li-se un număr de con
curs (2 și 10). Apoi marile 
puteri fotbalistice din Europa 
și America de Sud au fost 
grupate separat. U.R.S.S., Ita
lia și R.F. a Germaniei într o 
urnă; Uruguay, Brazilia și 
Peru în alta. S-a urmărit ca 
primele să nu cadă în grupă 
cu Anglia, iar celelalte să e- 
vite înfruntarea cu Mexicul. 
Este o măsură logică, dacă ne 
gîndim că la criteriul valoric 
trebuie adăugat cel geografic, 
pentru a se evita, la începu
tul competiției, înfruntări 
dure între formații puternice, 
animate de vechi rivalități.

Mai rămăseseră 8 echipe. 
Belgia — în decursul anilor 
cu un palmares internațional 
substanțial, Suedia — finalistă 
în 1058, Cehoslovacia — fina 
listă in 1962 și Bulgaria — 
prezentă la ultimele. două 
turnee din Chile și Anglia. 
Trebuie recunoscut că toate 
cele 4 formații au reprezentat, 
în ultimele două decenii, un 
fotbal mai puternic, mai e 
ficace, mai prestigios decît ai 
nostru. Chiar dacă nu ne pla
ce acest adevăr. . După o com 
portare mai bună în 1969 n" 
putea fi trecută cu vederea 
mediocritatea fotbalului nos
tru probată atîția ani și nu 
puteau fi anulate realizările 
mai vechi, dar solide, ale al
tora.

Desigur, ne afectează ală 
turarea noastră de 
ca Maroc, Israel, El 
Nu ne convine acest

vedere. Dintre outsider! sin- 
tem, fără dubii, cei mai buni. 
Dar într-o ierarhie bazată pe 
antecedente nu existau te 
meiuri de a fi introduși prin 
tre primele 12 participante. A 
avea tăria să recunoaștem a- 
devărul de mai sus e o probă 
morală din partea unui fotbal 
care începe să acumuleze 
niște valențe și dovada că în
cepem să avem spiritul mari
lor competitori. Ne bucură 
foarte mult opinia convergen-

V

formați' 
Salvador 
punct de

tă a tov. Mircea Angelescu, 
președintele F.R. Fotbal, ex
primată imediat după decizia 
sorților, intr-un interviu pu
blicat în „Scînteia tineretului''. 
Am întîlnit in cuprinsul ei 
luciditate și corectitudine de 
opotrivă de onorante.

Unii au încercat să denun
țe criteriul valorii demonstra
te în timp, introdus în meca- 
nisimul tragerii la sorți. Dim
potrivă, nouă ne pare singu
rul in stare să sublinieze niște, 
merite reale, în locul hotărâ
rilor arbitrate de un destin 
orb. N-ar fi fost viitorul cam
pionat mondial denaturat, îna
inte de a începe, dacă tragerea 
la sorți dintr-o singură urnă 
a tuturor echipelor ar fi ho- 
tărît câ Anglia, Brazilia, Italia 
și U.R.S.S., de pildă să lupte 
în preliminarii în aceeași gru
pă, iar primele două clasate 
dintre ele să întîlnească for
mațiile calificate în careul Ro 
mânia — El Salvador — Ma
roc — Israel ? In acest mod, 
fascinația competiției nu s ar

„TRICOLORII^ 
LA TEATRU
Programul cultural 

„tricolorilor" români 
cuprins, miercuri seara, 
zionarea, la Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra”, a come
diei „Puricele în ureche" de 
Feydeau. La spectacol a 
participat și Anghel "Alexe, 
președintele C.N.E.F.S.

SUBIECTIVISM
!a sorți

„Blitz" -interviu 
cu Ștefan Cîrjan

îl știam pe Ștefan Cîrjan 
în București, adus de zilele 
dorite ale concediului, de 
cele nedorite ale convales
cenței, dar și de permanen
ța dorului de meleaguri obo- 
rene. Și iată-1 într-un scurt 
popas, de urare întîrziată 
dar sinceră, de an bun, în 
redacția noastră.

— Am venit Ia dumnea
voastră, ne spune dînsul. con
vins că n-o să vă lase inima 
să vorbiți de fotbal unui om 
cu inima bolnavă de... fot
bal !

— Evident, de aceea vă și 
întrebăm : cum ................*

— Mai bine 
narea turului, 
odihnă activă.

— Adică ?
— Zilnic, diverși 

îngrijorați de starea 
ții mele din toamna anului

vă simțiți ? 
ca la termi-
Am avut o

amici, 
sănătă-

trecut, se simțeau obligați să 
mă distreze, dîscutînd numai 
și numai despre fotbal. Ce 
mi s-a părut însă foarte 
amuzant l-a constituit faptul 
că toți aveau soluții infaili
bile pentru toate problemele 
acestui sport, ei întrebîn- 
du-se și tot ei răspunzîndu-și, 
chipurile, pentru a nu mă 
obosi pe mine...

—- Avînd în vedere lipsa 
dumneavoastră în această 
perioadă din mijlocul Uni
versității Cluj, vă putem în
treba cîte ceva despre echi
pă, cu conștiința împăcată că 
nu vorbim despre fotbal...

— E, așa mai merge, se 
vede cît de colo că nu semă- 
nați cu prietenii mei ! Reîn- 
toreîndu-mă la Cluj pe 20 ia
nuarie, vom avea în conti
nuare 30 de zile de pregătire 
complexă, timp în care ju
cătorii vor lucra pe două 
fronturi : cartea șl mingea, 
căci coincid cu perioada exa
menelor studențești. Așa în
eît jocurile, bătu-le-ar vina, 
le-am programat într-o „se
siune" ulterioară.

— De noutăți în lot nu vă 
mai întreb, căci examenele 
de admitere sînt prea de
parte...

— Bine faceți, și de aceea, 
ca recompensă, vă ofer eu 
una: încerc reprofilarea Iui 
Fanea, din vîrf de atac în 
fundaș central, mizînd pe de
tenta și viteza sa (n-are încă 
vigoarea șl decizia postului) 
și titularizarea lui Iordaclie, ■ 
alături de Munteanu, pentru, 
a da un plus de vivacitate 
atacului.

Paul SLAVESCU

ASTĂZI, ÎN SALA FLOREASCA

substanță
fi epuizat în timpul prelimi- 
nariilor, în loc să crească pro
porțional cu apropierea fina
lei?

Un alt certificat, despre ra
țiunea și morala care au gu
vernat concepția de alcătuire 
a grupelor, este oferit de con
statarea că echipele Mexicului 
(țara organizatoare) și Angliei 
(la care se face uneori aluzia 
că ar fi favorizată în orga
nismele federației internațio
nale), au de jucat în serii 
partide drastice și este posi
bil din motivul menționat să 
nu ajungă nici măcar în 
sferturi de finală. Configura
ția tuturor grupelor naște sen
timentul de echilibru, de echi
tate. Există favoriți, dar nu 
privilegiați, nimeni nu are un 
culoar ușor, nimeni nu doar
me liniștit.

Aș îndrăzni să afirm că e- 
chipa României se află în 
cea mai bună postură posi
bilă. Și în primele două grupe 
dacă am fi fost plasați, cali
ficarea era un act la fel de 
anevoios ca și alături de Anglia, 
Brazilia și Cehoslovacia. Nu 
mai că acest lucru ar fi fost 
mai puțin vizibil. In altă or
dine de idei, nu știm de ce 
există impresia că în ultima 
falangă (D) izbînda noastră 
ar fi fost extrem de proba
bilă. Compania echipelor R.F. 
a Germaniei, Bulgariei și Pe
rului pare unora extrem de 
agreabilă în raport cu poten
țialul formației române. A 
susține că am trecut pe lingă 
o mare șansă cînd mina Mă
riei Monica nu ne-a mai 
uitat o dată în fundul urnei, 
înseamnă a ignora capacitatea 
acelor formații sau a o supra
evalua pe a noastră. Oricum, 
s-ar comite o eroare. Grupa 
C, în schimb, constituie un 
fundal de mare popularitate. 
Orice eventuală realizare a e- 
chipei căpitanului Lucescu va 
declanșa un ecou de tunet. O 
singură victorie obținută în 
fața uneia dintre ele este ca
pabilă să confere formației 
române un început de faimă 
durabilă. Fiecare fotbalist de 
la Dumitrache, la Deleanu șt 
de la IJan la Dembrovschi 
are motive să se gîndească că 
va trăi in Mexic poate mo
mentul de supremă altitudine 
a carierei lor. Și un atare 
gînd nu va rămîne fără ecou 
în planul responsabilității și al 
ambiției tuturor tricolorilor.

Romulus BALABAN

CONSTITUIREA CLUBULUI SUPORTERILOR DE LA F. R. FOTBAL

ECHIPEI NAȚIONALE
Ziarul „Scînteia tineretului", în colaborare cu Fede

rația română de fotbal, organizează astăzi la sala 
Floreasca din Capitală reuniunea de constituire a 
clubului suporterilor echipei naționale de fotbal

Va urma un program muzical, la care își vor da 
concursul Anca Agemolu, Puica Igiroșianu, Dan Spă- 
taru, Aurelian Andreescu și formația Olimpic ’64.

Reuniunea va începe la ora 16.

« Mai mulți cititori, prin
tre care Miron Măneran, Ti- 
boriu Malinger, G. Anghel, B. 
Alexandru etc se cam îndo
iesc de ultima calitate — cea 
de tată! — a portarului echi
pei naționale, RADUCANU.

Le furnizăm cîteva date 
suplimentare.

Fiul lui Necula 
se numește Cătălin

Data nașterii : 4
Locul nașterii: 

maternitatea (bineînțeles) Giu- 
lești.

Seamănă mult, se spune, 
cu tatăl său.

Alte amănunte nu cunoaș
tem, deocamdată. De pildă, 
nu știm dacă fiul este deja 
rapidist, sau dacă va opta 
pentru alt club...

Răducanu 
Răducanu. 
dec. 1969. 
București,

Reamintim cluburilor și a- 
sociațiilor sportive că viza a- 
nuală pe legitimațiile de fot
bal pentru echipele diviziona
re A, B și C (seniori și ju
niori republicani) se face în
tre 15 ianuarie — 20 februa
rie a.c. la Federația Română 
de Fotbal.

Se atrage atenția că legiti
mațiile trebuie să poarte, în 
mod obligatoriu, viza medi
cală pe semestrul 1/1970.

să intre în repre
zentativă.

— Mă paște 
ghinionul — ne 
mărturisea fun
dașul rapidist. Nu 
știu ce mai tre
buie să fac că să 
înduplec soarta 
să-mi ofere și 
mie tricoul re
prezentativei. îna
inte de meciul de 
la Londra, mi s-a 
spus că voi fi 
fundaș central ti
tular. în ultima 
clipă, însă, spe
ranțele mele s-au 
prăbușit ca un 
castel pe nisip. 
Prindeam meciul 
de pe Wembley, 
nu mai ieșeam 
din națională.

— Și ce-ai de

gînd ? Ce-a fost, a 
fost...

— Rămîn ferm 
pe poziție. Am 
marcat trei goluri 
într-un meci, voi 
căuta să marches 
patru... Și aștept. 
Stau „la trecătoa
re" poate-mi sună 
și mie ceasul. O 
dată să intru in 
prima echipă și 
nu mă mai scoa
te nici Dumne
zeu...

Impresionantă 
voința acestui ca
racter de fier. 
Noi credem în 
reușita lui. Ase
menea oameni nu 
se poate să nu iz
butească. Mai de
vreme, mai tîrziu, 
vine și vremea 
lor!

că acest valoros atacant

© Deși recunos
cut ca unul din
tre cei mai valo
roși fotbaliști ro
mâni în activita
te, deși se bucură 
și în lumea din 
afara stadioane
lor de un presti
giu pe care pu
țini jucători din 
țara noastră îl 
au, rapidistul LU
PESCU poartă 
în el o veche și 
mereu nouă amă
răciune. Echipa 
națională... Deși a 
fost de multe ori 
în formă bună, 
uneori chiar foar
te bună, Lupescu 
n-a reușit de mul
tă vreme (are 
doar trei jocuri 
de A, mai vechi)

• Reîntîlnire plăcută cu 
maestrul sportului MIRCEA 
DRTDEA.

De ce plăcută ? Pentru că 
ploieșteanul a fost întotdea
una și a rămas o inteligență 
activă și în afara terenului, 
un gînditor interesant al fe- 
nomentului fotbalistic. Păre
rea noastră — argumentată —

• DORU POPESCU, tînărul atacant central de la Di
namo București, stăpîncște gindurile unor antrenori. 

Așa, de pildă, antrenorul eraiovean V. Frînculescu ne 
spunea într-o <nanîeră plăcut naivă că echipa olteană ar 
avea amabilitatea să le împrumute dinamoviștilor bucu- 
reșteni un portar, piesă critică în echipa lui Nicușor.

Ce luăm în schimb ? Nimic. Poate pe puștiul acela, pe 
Doru Popescu...

Dar „puștiul acela", un talent de 14 carate după părerea 
multora, a fost luat în... colimator și de conducătorii echi
pei bucureștene Progresul. "

ne 
in 
Di-

eipal al 
„nume" 
faptul că numai 
namo, Doru Popescu — ca, 
pe vremuri, Grozea, Da
niel Ene și, mai recent, 
Marica — nu se bucură 
de o cotă ridicată în apre
cieri. Altfel ar juca mai

bancar'ilor, 
rezonante

Ia

V. Stănculescu, antrenorul prin- 
mărturisea că ar sacrifica 

schimbul Curios este

este
a pus prea repede ghetele în 
cui.

— Dar nu le-am pus — 
survine replica-i surprinză
toare, atunci cînd atingem 
discret subiectul. Pauza mea 
competițională a fost mai 
mult un respiro dictat de 
„factori externi". La 37 de ani, 
cehul Kvazniak joacă formi
dabil! Eu voi juca (doar) bine 
la cei 32 de ani ai mei.

— Unde? La ce echipă ?
— Intrebați-mă peste o săp- 

tămînă.
...Și cînd te gîndești că an

trenorul ploieștean Gernăia- 
nu se plînge la toată lumea 
că nu are atacanți de gol I !

M. POPESCU ‘

SA NU JUDECAM ECHIPELE DUPĂ RENUME

Numele si pronumele

Adresa :

grupă
CLASATE) ?

ECHIPE VOR 
DE FINALA

1. CARE 
SFERTURILE 
merg mai departe

OBȚINE CALIFICAREA PENTRU 
(reamintim : din fiecare 

primele DOUA

CUPON DE CONCURS

Fără a dori să fiu cu orice 
preț original, dar unele pă
reri exprimate în legătură 
cu ultraputernica grupă C 
de la C.M. mi-a stîrnit peste 
măsură spiritul de contra
dicție. Așa îneît îmi iau per
misiunea de a exprima și o 
părere oarecum separată în 
legătură cu rolul posibil al 
echipei noastre în această 
grupă. Iată dar și argumen
tația unui optimist incurabil 
care nu consideră grupa atît 
de puternică cît îi este re- 
numele.

1. După unele păreri, echi
pa noastră neavînd șanse 
reale de calificare, va putea 
juca mai relaxat, fără po
vara unei răspunderi inhi
bitoare, ceea ce ar putea să-i 
permită să profite de rolul 
ei de „outsider". Un climat 
de outsider, care scuză an
ticipat necaii ficarea, poate fi 
comod pentru jucători și teh
nicieni care fug de răspun
dere. Dar într-un climat de
mobilizator ca acesta, cali
ficarea nu rnai devine posi
bilă nici ca surpriză. Căci 
astfel cum am notat recent 
în niște „reflecții" publicate 
în Sportul, „Cel ce nu este 
convins că ’ victoria sa este 
posibilă, este în sinea lui un 
învins înainte de a începe 
jocul". Deci înainte de a 
putea învinge este necesar 
să crezi că poți învinge și

să dorești victoria cu toate 
puterile. Punctul de plecare 
a campaniei psihice care a 
și început o dată cu tragerile < 
la sorți este deci demon
strarea posibilității de a se 
califica și nu numai din gra
ția hazardului, ci pe 
derente serioase.

2. Echipa Braziliei, 
invincibilității sale s-a 
berat de mult. Jucătorii ei 
sînt mari artiști, dar efica
citatea jocului ei în fața tac
ticilor realiste europene nu 
este nici pe departe dovedită. 
Apărarea bazată pe jucători 
mediocri și aplicînd o tac
tică depășită este penetrabi- 
lă Atacul ei se bizuie pe doi 
înaintași de „buzunar" 
tao și ‘ 
noastră 
repriza 
obișnuit 
și dacă va contraataca 
curaj — nu va fi lipsită de 
șanse reale. Nu cred ca echi
pa Braziliei să se claseze pe 
unul din primele două locuri 
ale grupei.

3. Echipa Cehoslovaciei este 
un adversar redutabil, care 
însă nu s-a calificat decît în 
dauna unei echipe ungare lip
sită de tei mai buni jucă
tori ai ei.

în plus, a profitat de un 
arbitraj abject, care a admis 
folosirea unei tactici de in
timidare care și-a făcut efec-

consi-

Mitul 
spul-

(Tos-
Edu). Dacă echipa 
va putea juca și în 
a doua în tempoul 
din prima repriză 

cu

tul asupra echipei adverse. 
O echipă română decisă să 
cîștige poate s-o înfrunte de 
la egal la egal.

4. Echipa Angliei n-o ju
dec sub prisma celor două 
jocuri egale. Un joc cu miză 
este totuși altceva. Dar An
glia este mai slabă ca în 
1966 și nici nu mai joacă 
acasă la ea. Vedetele ei, care 
au supraviețuit, sînt cu 4 ani 
mai bătrîne, iar jucătorii noi 
introduși nu sînt elemente 
de superclasă. Apoi toate 
echipele care au reușit să 
frîneze jocul cu echipa An
gliei, au avut succes. Mă 
gîndesc la jocurile Angliei 
cu Argentina, cu Cehoslova
cia și cu România. De ce nu 
ar reuși această tactică echi
pei noastre și 
jara ?

5. Dar mai 
mexican. Avem 
rile să credem 
blic va fi cu echipa noastră. 
Să facem tot ce este posi
bil, prin comportarea echipei 
și a delegației noastre, să 
merităm susținerea acestui 
public, pe care o anticipăm. 
Or, acest factor valorează 
aproape cît un rezultat de 
1—0 pentru noi, putînd juca 
în condiții aproape ca acasă.

Mexicul reprezintă pentru 
noi o ocazie pe care nu avem 
voie s-o scăpăm, căci nu 
știm cînd ni se mai oferă în

viitor. Faptul că adversarii 
sînt puternici este în fond 
un avantaj. Ne obligă să ne 
pregătim mai bine și să ne 
dăruim mai plin. O echipă 
crește pe măsura sarcinilor 
pe care le are de rezolvat. 
Iar noi avem toate temeiu
rile să credem că echipa 
noastră poate crește căci are 
o tinerețe pe care ceilalți nu 
o au. Iar asta contează mult 
între 1500 și 2300 de metri 
altitudine.
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GRUPA
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2. CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

la Guadala-

este publicul 
toate temeiu- 
că acest pu-

N. BRAȘOVEANU •

Pentru a veni în sprijinul 
participanților publicăm mai 
jos ultimele rezultate dintre 
echipele de fotbal care alcă
tuiesc programul concursului 
Pronosport nr. 3 de dumini
că 18 ianuarie 1970 : I: Bari 
— Milan 1969—70: 0—1; II: 
Brescia — Roma 1967—G8 : 
1—0 și 0—2, 1969—70: 0—1; 
III: Fiorentina — Napoli 
1967—68 : 3—0 și 0—1, 1968— 
69 : 2—1 și 3—1, 1969—70
1—0; IV: Internazionale — 
Palermo 1968—69: 0—0 și 
1—1, 1969—70: 2—1; V: Ju
ventus — Verona 1968—69 : 
1—0 și 1—2, 1969—70 : 0—1; 
VI: Lanerossi — Cagliari 
1967—68: 3—1 și 1—1, 1968— 
69: 1—1 și 0—3, 1969—70:
1—2; VII: Lazio — Bologna

1969—70 : 0—1; VIII; Sampdo- 
ria — Torino 1967—68: 1—1 
și 2—4, 1968—69: 1—1 și 0—2, 
1969—70 ; 1—2; IX: Atalanta
— Reggiana; X: Catania — 
Livorno 1967—68: 2—1 și 0—3, 
1968—69: 1—0 și 0—0; XI: 
Monza — Varese; XII: Piacen
za — Modena; XIII: Ternana
— Pisa.

Nu uitați, astăzi și mîine 
sînt ULTIMELE ZILE pentru 
depunerea buletinelor.

• Tragerea Loto de astăzi 
va avea loc la București în 
sala Clubului Finanțe Bănci 
din strada Doamnei nr. 2 cu 
începere de la ora 19. Trage
rea va fi radiodifuzată, după 
care va urma un film artistic. 
Intrarea liberă.
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Federația poloneză de speciali
tate a anunțat Ieri, printr-o tele
gramă, că, dată ffllnd participa
rea echipei Poloniei la întrecerile 
grupei A de la Stockholm, a- 
ceasta nu va mal lua parte la 
meciurile grupei B a campiona
tului mondial de hochei pe gheață 
ce vor fi găzduite de București. 
In încheierea telegramei 1 se 
urează succes echipei României.

Karen Moras

MELBOURNE, 15 (Ager- 
pres). — Tînăra înotătoare 
australiană Karen Moras (în 
vîrstă de 16 ani) și-a înscris 
în palmaresul său o nouă vic
torie asupra americancei Deb
bie Meyer, triplă campioană 
olimpică la Ciudad de Mexico. 
Cu prilejul unui concurs des
fășurat la Sydney, Karen Mo
ras a terminat învingătoare în 
proba de 200 m liber cu per
formanța de 2:11,3, timp ce 
reprezintă un nou record aus
tralian al probei. De remarcat 
că vechiul record era de 
2:11,6 și îi aparținea celebrei 
campioane Dawn Fraser. 
Cursa de la Sydney a fost 
foarte disputată. Din start 
Debbie Meyer a luat un ușor 
avantaj, pe care însă nu l-a 
putut păstra în final, cînd 
Karen Moras a avut o reve
nire puternică, întrecînd-o la 
mare luptă pe campioana o- 
limpică.

ÎNVINȘII ROMÂNIEI COMENTEAZĂ TRAGEREA L'A SORȚI

]Ce ar fi făcut GRECIA, PORTUGALIA sau ELVEȚIA

1
Debbie Meyer 2-01

Elveția — 
nare. Lor,

FOIOHIA - II GRUPA „A“
A C. M. DE HOCHEI

O, ATERIZARE

Nici o speranță
CLASAMENTUL TENISMANILOR

REMARCABIL DE ECHILIBRATA — 
iată unul din secretele care explică rezultatele săritorului 
Horst Queck (R. D. Germană), cîștigător al „Turneului celor 
patru trambuline". De altfel, fotografia (făcută la Innsbruck, 
în acest an) pune în valoare cît se poate de bine tehnica 
lui Queck, în mod cert un candidat de seamă la titlul mon
dial pe anul 1970. VOTAVAFOTO — Viena

AMATORI DIN S. II A.

PE INELUL DE GHEAȚĂ

DE LA ALMA ATA

în grupa C a lui „EL MUNDIAL4 ?
n viitoarea știrilor și 
„El Mundial 70", am 

care reprezintă țările 
de interesant ni s-a părut 

ale căror echipe au 
învinșilor noștri, le-am

ce

fost 
pus

■

Federația de specialitate a 
S.U.A. a dat publicității lista 
celor mai buni jucători ame
ricani amatori de tenis ai a- 
nului 1969. Pe primul loc este 
situat Stan Smith, urmat de 
Cliff Richey, Arthur Ashe, 
Clark Graebner, Charles Pa- 
sarell, Robert Lutz, Thomas 
Edlefsen, Roy Barth, Jim Os
borne și Jim McManus.

Pe patinoarul de 
la Alma Ata a 
nou concurs de 

patinatorilor sovietici. Pro-
masculină de 500 m i-a 

39.03, 
39.93

ar fi făcut echipa

...Și iată răspunsurile, primite

în fata favoritilor

dv

■ ■■

prin

altitudine 
avut ioc 
verificare

de 
un 
al 
ba 
revenit lui Guliaev în 
urmat de Lepeșkin - 
și de Kercenko — 39,95. Cursa 
de 5 000 m s-a încheiat 
victoria lui Lavrușkin 
7:37,33 urmat de Iumașev 
7:38,20.

cu

I
I
I
I
I

din-

RĂSFOIND PRESA
„MICHELE JACOl NU SE CREDE UN EENUMEN 

înconjurat de un interes sen
sibil sporit, agitat prin desfășu
rarea episoadelor-concursurl, se
rialul premergător campionatelor 
lumii la probe alpine a consa
crat-o pe Michele Jacot drept 
urmașă valorică a „di naști ei ** • 
Goitschel. Intr-adevăr, tînăra 
sportivă franceză care conduce 
cu surprinzătoare fermitate în 
disputa pentru „Cupa Mondia
lă" -1970 luase startul la „Crite
riu! primei zăpezi- în poziția a 
10-a la coborîre, a 15-a la slalom 
uriaș șl a 19-a la slalom special 
(conform tabelelor de punctaj 
F.I.S.). Presupunerea că proba 
de mare tehnicitate constituia 
„punctul ei slab" a fost Insă In
firmată în 1970. Michele cîștigînd 
și mari probe internaționale de 
slalom special în compania ce
lor mal bune schioare ale lumii; 
antrenamentele, de altminteri 
nu de mult comentate în coloa
nele ziarului „SPORTUL", s-au 
dovedit extraordinar de eficace...

Michdle Jacot a devenit o fi
gură centrală a oantelor alpine. 
„Michăle nu se crede un feno
men" — lată titlul unui articol 
apărut în „SEMAfNE SPORTfVE- 
din Geneva, articol din care re
producem cîteva pasaje edifica
toare asupra acestei autentice 
personalități a schiului alpin fe
minin.

„lideră necontestată șl auto
ritară a «Trofeului Evian» (n.n. 
cum se numește, de fant. „Cupa 
Mondială") cu un substantial 
avantaj încă după primele șapte 
probe, deși nu disputase nici o 
coborîre, care este unul din punc
tele el «forte», MichMe 
pare a deveni una din 
dominante ale schiului 
Ea pare capabilă să 
recordul canadlencei 
Greene (191 p în „Cupa 
lă“), fapt care

extraordinar, 
cu sezonul 

Je*n-Claude Kiliy, cu 
are. de altfel, anumite 

comune...
tinerețea ei, Miehtle 

Jacot nu reține acum decît data 
nașterii — 5 ianuarie 1952 și me
seria tatălui ei — profesor de 
schi, tn contact cu zăpada de 
cum a învățat să meargă — ca, 
de altfel, toate marile campioa
ne — și-a pus în picioare pen
tru prima oară schiurile la vîrsta 
de doi ani. A învățat schiul în 
mod liber — tatăl ex erei tind o 
foarte ușoară tutelă asupra ei 
în acest sens — așa cum îi dic
ta temperamentul. A și păstrat.

lă“). ___
eveniment 
rabil doar 
al Iul 
care ea 
puncte

.. .Din

Jacot 
flerurile 

feminin, 
doboare 

Nancy 
IWondia- 

ar constitui un 
compa- 

1966—1967 
Kiliy,

ia ora
Ce spun cifrele

pătrar

ll

de altfel, dragostea pentru schiul 
pur, aceea a plăcerii gratuite. 
A se putea zbengui într-un strat 
de 50 cm de zăpadă pufoasă a 
rămas pentru ea una din cele 
mai mari bucurii. Iar dragostea 
ei pentru concurs ou este egala
tă decît de aceea de a desco
peri o țară, o stațiune, 
rile, locuitorii 
al călătoriilor sale.. .

.. .Ca mai

moravu-
din fiece punct

toate competitoa
rele din generația ei, a trecut 
prin mici concursuri, prin sta
giile de antrenament ale «spe
ranțelor» și nu a căpătat spre 
purtare ecusonul cu cocoșul ga
lic decît după cursele de Ia 
Saint Gervais 1968, unde s-a 
făcut remarcată prin rezultate.

STRĂINĂ
Fără să fi fost marcată de pre
zența unei personalități ca Ma- 
rielle Goitschel, pe care a cu
noscut-o de altfel, foarte puțin, 
a vrut, totuși, să devină una 
din figurile de marcă ale echi
pei Franței și a întregului schi 
feminin. Din specialistă în sla
lom uriaș, ea a devenit coborî- 
toare, iar de abia in acest se
zon o specialistă a slalomului. . .

. . .Iar atunci cînd nu poate 
adormi — i se întîmplă adesea — 
se gîndește la viitorul ei, pe 
care, în ce privește schiul de 
performanță, îl vede oprindu-se 
la Sapporo. Nu are intenția de 
a face o carieră ca a lui Schranz. 
Dorește, de pe acum, să «se ri
dice» și folosește fiecare mo
ment liber (puține îi sînt cli
pele de răgaz autentic) ca să se 
perfecționeze în alte domenii, ca 
să-și clădească o cultură 
ră“.

serioa-

INADMISIBIL!
amator de box și care a 
să respecte, să admire 
iubească pe pugiliștl, consideră 
că aceste întîlniri care ar urma 
să fie oferite unui grup de pri- 
vilegiați nu corespund sensului 
moral al sportului și reprezintă 
o umilire a acelor care — îm
pinși de nevoia de a-și cîștiga 
existența sau de alte motive per
sonale — ar accepta să ajungă 
într-un asemenea 
cădere. Federația 
box are datoria 
realizării acestui 
rînd astfel demnitatea umană a 
pugllistulul. Este, într-adevăr, 

greu să poți conjuga plăcerea 
de a mînca, cu spectacolul su
ferinței a doi oameni care-și dau 
pumni pe ring.

Cotidianul sportiv A.S. din 
Madrid publică următorul 
articol In care redactorul 
său de box Fernando Vedillo 
ia atitudine împotriva unei 
intenții de a transforma lup
ta sportivă de pe ring intr-un 
spectacol penibil și degradant:

Cronicarul trebuie să fie cre
dincios sie însuși, propriilor lui 
convingeri morale și datoriei Iul 
profesionale așa Incît nu va tre
ce cu vederea 
zilele acestea.

Este vorba 
unor întîlnirl 
tate în unele _ __
nia unde — după chipul și ase
mănarea vechilor cluburi engle
ze - 
bată 
nii, 
maf 
vura 
vite

o notiță difuzată,
despre realizarea 
pugilistiee mon- 

hoteluri din Spa

■ boxerii ar urma să se 
pe ring în timp ce mese- 

cea 
sa-

îmbrăcațl cum cere 
riguroasă etichetă, ar 
delicioasele mîncărurl ser- 

de chelneri cu mînușl albe. 
Cronicarul ezită să dea creza

re unei asemenea știri deoarece 
consideră că-i imposbtl să exis
te oameni șl entități în stare 
să pună în scenă un asemenea 
spectacol 
citva. cu 
faimă din 
gladiatorii 
sufereau -

care seamănă, 
bacanalele de 
Roma antică, 

asudau, sîngerau și 
- pînă mureau, chiar 

— în fața unor mese încărcate 
de vinurile cele mal alese, de 
cărnărla cea mai apetisantă, 
pentru cezari șl consuli, pro
consuli și senatori, centurioni și 
alți demnitari ai unui Imperiu 
decadent.

Cronicarul, care este un vechi

întru- 
tristă 
unde

* ț

anului sportiv 1969
alS-a scurs primul 

unui nou ciclu olimpic. Marile 
competiții ale lui 1969 au desem
nat cele dintîl candidaturi pen
tru medaliile de aur, argint și 
bronz ce se vor decerna la ur
mătoarea confruntare olimpică.

Numeroși sportivi de frunte, 
laureațl la Ciudad de Mexico, 
și-au continuat activitatea, per
formanțele lor actuale oferind o 
garanție că nu vor absenta la 
rendez-vous-ul de la Munchgn. 
Alții insă au spus adio stadioane 
lor, sălilor, piscinelor, făcîtid toc 
„noului val", care urcă cu pași 
siguri treptele înaltei măiestrii.

Cu ce rezultate s-au soldat pri
mele confruntări, care au pus 
î’ată în față pe marii campioni și 
pe cei ce bat ’ ------
rli ?

începutul îl 
LETISMUL și 
sporturi de 
marile punctaje ale olimpiadelor. 
La o privire sumară asupra cla
samentelor pe anul 1969 vom ob
serva că primele 4 locuri, atit la 
atletism cît și la înot, slnt deți
nute de aceleași 4 țări : S.U.A..
R.D. Germană, U.R.S.S. șl R.F. a 
Germaniei.

Sportivii din S.U.A. se află în 
continuare pe primul plan al 

„clasamentului atletic, dar spre 
deosebire de sezonul trecut, dife
rența care li separă de următoa
rea clasată. R.D. Germană (care 
a preluat șefia continentală), este 
mult mai mică ca In anul prece
dent. De altfel, atletele din R.D. 
Germană domină categoric plu
tonul anului 1969 șl, în ansam
blu, sportivii din această tară au 

’ în listele 
decît cei

la porțile consacră-
vom face cu AT- 

INOTUL, cele două 
bază care asigură

mai multe prezențe (58) 
primilor lo perforțneri 
din S.U.A. (52).

ATLETISM
S.U.A. 40FEMININ — 1968 : 1.

p (12), 2. U.R.S.S. 30 p (8), 3. Aus
tralia 27 p (7), 4—5 R.D. Germană 
(7) șl ROMÂNIA (4) cîte 24 p, 
6. Ungaria 21 p (5), 7. Anglia 17 p 
(5), 8—9 R.F. a Germaniei (5) și 
Polonia (5) cîte 10 p, 10. Ceho
slovacia 11 P (3).

1969 : -------- -------------“ r
(25). 2. U.R.S.S. 86 p (15), 3. R.F. 
a Germaniei 66 p (10), 4. Polonia 
58 p (9), 5. S.U.A. 43 p (10), 6.
Franța 42 p (7), 7. Anglia 40 p (8), 
8. Australia 38 p (6), 9. Elveția 
35 p (5), 10—11. Austria (4) și 
Olanda (6) cîte 30 p,... 15. ROMA
NIA 14 p (5).

MASCULIN - 1968 : 1. S.U.A. 
162 p (37), 2. U.R.S.S. 60 p (18), 
3. Kenya 45 p (8), 4. R.D. Ger
mană 39 p (12), 5. R.F. a Germa
niei 38 p (11), 6. Ungaria 22 p (5), 
7. Australia 20 p (7), 8. Anglia 
17 p (5), 9. Etiopia 15 p (5), 10—11. 
Tunisia (2) și Mexic (3) cîte 11 p.

1969 : 1. S.U.A. 304 p (42), 2.
U.R.S.S. 197 p (35), 3. R.D. Ger
mană 172 p (33). 4. R.F. a Ger
maniei 101 p (13), 5. Anglia 88 p 
(18), 6. Polonia 49 p (9), 7. Franța 
47 p (10), 8. Australia 46 p (7), 
9. Italia 30 p (8), 10. Ungaria 29 p 
(5).

în rîndurile națiunilor aflate în 
progres întîlnim Anglia (de la 
locul 8 în 1968 la locul 5) și Polo
nia (de la 10 la 6). în schimb, 
Kenya, Etiopia, Tunis, Mexic și 
România au ieșit din cercul pri
milor 10, iar Australia (de la 5 
la 8) și Ungaria (de la 7 la 10) au 
pierdut cîte trei locuri.

Atleții români aflați după J.O. 
din Mexic pe locul IX cu 24 de 
puncte se află acum abia pe po
ziția a 22-a, cu 8 prezențe In lis
tele primilor lo și 18 puncte. Tre
buie însă precizat că în clasifi
carea făcută am ținut cont doar 
de cîte trei sportivi din 
țară. Astfel, pentru România au 
reușit să puncteze : ;iie 
lh30:09,0 și Leonida Caraiosll’oglu 
lh3O:19,o pe locurile 9 și, respec
tiv. io la 20 km marș, Mihai Za- 
haria 8,01 m — locul 10 la lun
gime, Ileana Silai 53,6 — locul 9 
la 400 m și 2:03,0 — locul 6 la 
800 m, Viorica Viscopoleanu 6,45 
m — locul 9 la lungime, Lia Ma- 
noliu 58,24 m — locul 7 la disc 
și Olimpia Cataramă 56,62 m — 
locul 10 la disc. Deși nu au rea
lizat puncte la probele respective, 
C. Corbu 16,39 m (locul 12 la 
trlplusalt), Mariana Goth 23,6 la 
200 m (locul X — 23.4), N. Perța 
13,9 la 110 m garduri (locul X 
13.7) sau Elena Vlntilă 4692 
puncte (locul 
află la mici 
fruntași.

flecare
Vasile

14 la pentatlon) 
diferențe față

ÎNOT

1. R.D. Germană 145 p

învățat 
și să-i

grad de de- 
spaniolă de 

să se opună 
proiect, apă-

I
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I
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Răspunsul nostru este 
tre cele mai simple...

Dacă naționala elenă 
fi calificat pentru „Mundia! 
în aceeași grupă în care fi
gurează acum România, am 
fi fost fără speranțe ! Nu pu
tem avea nici o pretenție în 
fața unor adversari atit de 
puternici, ca Brazilia și An
glia — mari favorite ale ac
tualei ediții — sau chiar Ce
hoslovacia, se pare, o specia
listă a jocurilor dincolo de 
Ocean.

Ce puteam sconta in fața 
acestor „coloși" ai fotbalu
lui ? Desigur doar limitarea 
scorului, in 
male. Și — 
joc egal în 
cehoslovace, 
vrem să intrăm în 
imprevizibilului, al 
lor. Acestea sînt oricînd po
sibile, dar nu intră în cal
culul obiectiv.

Este pentru noi — să mi 
se ierte nota de malițiozita
te — o palidă compensație 
pentru insuccesul echipei 
Greciei din calificări, dar o 
compensație totuși.

Dacă tn-ați întreba 
sînt pronosticurile 
pentru finala C.M., 
v-aș putea răspunde 
va reuni tocmai 
echipe fruntașe 
C : Brazilia și 
mația „carioca" 
indicată pentru 
în ce privește pe englezi, nu 
mă influențează prea mult 
rezultatele neconcludente ob
ținute în ultima vreme de 
11-le lui Sir Alf Ramsey. Sînt 
convins că britanicii își vor 
regăsi aplombul în marea 
competiție, cînd titlul va fi 
in joc.

Alți favoriți, pe lingă bra
zilieni și englezi, consider că

s-ar
i«

înfrîngeri nor- 
cel mult
fața
Atit,

un 
naționalei 
dacă nu 
domeniul 
surprize-

și care 
noastre 
atunci 
că ea

pe cele două 
ale grupei 

Anglia. For- 
este foarte 
aceasta, iar

AtUMiRMM

800 m — la meciul America—Europa. De la stingă la dreapta i 
Nancy Shafer, Madelaine Manning, Vera Nicolici și Ileana 

Silai Foto i D.P.A.
4. Ungaria 62 p (10), 5. 
47 p (10), 6. Canada 43 
Africa de Sud 38 p (7),

20 p (5), 9. -
10. R.F. a

Iugoslavia 
Germaniei

cu 
de 
se 
de

163FEMININ — 1968: 1. S.U.A. 
p (33). 2. R.D. Germană 28 p (10), 
3. Australia 26 p (7), 4. Canada 
18 p (5), 5. U.R.S.S. 16 p (5), 6. 
Iugoslavia 15 p (4), 7—8. R.F. a 
Germaniei (4) și Olanda (2) cîte 
10 p. 9—10. Anglia (4) și Ungaria 
(3) cite 6 p.

1969 :1. S.U.A. 317 p (38), 2. R.D. 
Germană 102 p (21), 3. U.R.S.S.

liyuiull.F. „luforiuația", «U. tlcezulauu a>. 43—£S, tiucuiașU

ne sosesc la redacție în urma tragerii la sorți pentru 
ți cîtorva păreri neutre, aparținînd acelor cercuri 

obțină calificarea pentru turneul final al C.M. Deosebit 
specialiștilor din trei țări — Grecia, Portugalia,

comentariilor care 
căutat să facem loc 

n-au reușit să 
să aflăm părerea

lăsate în urmă de naționala română în clasamentul grupei |prelimi< 
următoarea întrebare-tip :

dacă se califica, la Mexico, in locul României?

intermediul corespondenților noștri din colo trei Jări i

EUSEBIO: Doresc prietenilor mei
de la București să realizeze

fu- 
be- 

Si 
an-

ar fi reprezentanții Italiei 
și R. F. a Germaniei. Deci, 
sufragiile noastre merg tot 
către consacrați. Pot indica 
și un outsider — Peru. Aceas
ta pentru faptul că peru- 
vienii vor fi foarte bine aco
modați (cu altitudinea și 
sul orar) și, în plus, ei 
neficiază de experiența 
suportul moral al unui
trenor în plin succes, Didi.

Relativ la altitudine, aș 
vrea să adaug că — în a- 
ceastă privință — sorții s-au 
arătat mai curînd favorabili 
cu echipa română. Guadala
jara este cea mai 
cotă de altitudine 
fia 
Va 
tru 
aci 
constitui o bună perioadă de 
acomodare pentru acestea. 
Iată încă un motiv pentru 
care consider că englezii și 
brazilienii au bune șanse de 
a merge foarte departe în 
actuala ediție a Cupei „Jules 
Rimei",

moderată 
în geogra- 
mexicane. 
deci pen

mondialelor 
fi un avantaj 
echipele care vor evolua 
și jocurile din grupă vor

0 mare surpriză!
In capitala Portugaliei, în fief-ul marilor învinși ai preliminariilor 

C.M., tragerea la sorți pentru turneul final a fost urmărită cu interes 
nealterat, cu toate că 11-le lusitan este acum doar în rîndul spectatorilor.

Bineînțeles atenția noastră s-a îndreptat imediat către grupa C, din 
mai multe motive. In primul rînd, fiindcă aci s-au găsit concentrate 
două echipe pe care Ie considerăm de superclasă — Anglia și Brazilia. 
Apoi, deoarece in această grupă evoluează Învingătorii noștri, echipierii 
României.

Din primul moment, putem spune că ni s-a părut că această tragere 
la sorți a sacrificat, pur șl simplu, echipele Cehoslovaciei și României. 
Lor le sînt tăiate, practic, posibilitățile de calificare în fazele următoare 
ale marii întreceri. Pe cînd alte echipe, cu Bulgaria sau Peru, 
de pildă, capătă o șansă importantă în grupele In care au fost repar
tizate. Este aci, bineînțeles, o injustiție a sorților,- dar aceasta este un 
fenomen curent in lumea sportului și n-are rost să pierdem prea mult 
timp cu speculații asupra temei.

De fapt, Ia întrebarea ce ml-o puneți, nu cred că s-ar putea da un 
răspuns direct. Echipa Portugaliei, pe considerentul că este medaliată 
cu bronz la ultima ediție a C.M., din Anglia, n-ar 11 intrat In urna 
echipelor ^de jos“ șl ded ar fi fost o cu totul altă tragere la sorți. 
Sau poate — cine știe 7 — am fi luat rolul echipei cehoslovace șl l-am 
fi împărțit soarta lntrfnd lntr-o asemenea grupă cu brazilieni șl englezi. 
Ce-am fi făcut atunci 7 Bineînțeles, am fi luptat bine: pentru a ne 
apăra prestigiul cunoscut. Personal, mă îndoiesc Insă că actuala for
mație portugheză ar putea depăși obstacole de asemenea mărime cum 
sînt echipele campionilor mondiali șl ale viitorilor campioni mondiali. 
Fiindcă am convingerea intimă că Brazilia va cuceri, în actuala între
cere, mult rîvnita „zeiță de aur“.

Am stat de vorbă cu Eusebio, vedeta nr 1 a Benficăi șl a naționalei 
portugheze, la puține ore după comunicarea tragerii la sorți de la 
Mexico. Am cules șl o scurtă declarație pentru cititorii „Sportului”. 
Iată ce spune „perla din Mozambic” : „Tragerea la sorți este uluitoare I 
Ea dezavantajează net o serie de echipe, printre care șl cea a României, 
Invlngătoarea noastră. Sau poate prezența românilor Intr-o grupă atit 
de tare, populată cu favoriți, să fie pentru ei tocmai o excelentă rampă 
de lansare... Cu echipa pe care o au, capabilă de cele mal mari surprize, 
nici aceasta nu este exclusă. Eu doresc, prietenilor mei de la Bucu
rești, să o și realizeze !“

Iar noi, de aci -----

Jean VANDOROS

Pare de necrezut, dar așa este I In Elveția, 
tragerea la sorți a trecut ca și neobser
vată. Elvețianul este întotdeauna mai puțin 
interesat de evenimente în care țara lui 
nu mai are nici un cuvînt de spus. In pre
zent rubricile de specialitate ale ziarelor 
sînt invadate de știri din sporturile de iarnă 
in care helveticii sînț direct interesați! ma
rile competiții de schi.

Iată de ce, întrebarea anchetei dv. m-a 
găsit puțin nepregătit.

O primă observație: România face parte 
din grupa cea mai puternică în care partea 
leului aparține favoritelor pe hîrtie, Brazi
liei și Angliei.

O a doua observație se referă la cate
goria valorică în care a fost pusă echipa 
României, alături de Maroc, Salvador și 
Israel. In felul acesta a fost desconsiderată 
forța reală a echipei României care a eli
minat pe cea de a treia clasată la ultima 
ediție a G.M. (Portugalia), și formația Elve
ției, prezentă la ultimele turnee finale.

Părerea mea personală este că, totuși, 
după forma arătată 
zentativa României

in preliminaiii, repre- 
poate juca de la egal

de la Lisabona, ne asociem lntratotul acestor urări.

Carlos MIRANDA

LA EGAL CU ORICINE
la egal 
trebuie 
rilor. Nu știu dacă Brazilia se va putea 
acomoda cu stilul europenilor (mă refer la 
jocul tare al acestora) și — pe de altă 
parte — la faptul dacă englezii vor putea 
ieși din impasul pe care-l demonstrează în 
ultimul timp. Pe mine nu m-ar mira faptul 
dacă, de pildă, finala și-o vor disputa for
mațiile Italiei și R. F. a Germaniei, sau 
dacă Peru va fi foarte sus.

Echipa Elveției n-ar fi avut practic nici 
o șansă în grupa (3, pentru că valoarea ei 
actuală este destul de scăzută pe plan in
ternațional. La ultimele două ediții, cînd 
calificarea ei a fost destul de norocoasă, 
ea nu a putut obține măcar o victorie in 
cele 6 meciuri susținute în seriile turneului 
final. Impasul în care se află naționala 
noastră este edificator. Acum o săptămînă 
a fost desemnat directorul tehnic al re
prezentativei (Henri RhOmmen), în schimb 
un 
de

cil orice adversar din grupă. Nu 
să fifi speriați de firma adversa-

urmaș al lui Erwin Ballabio, in postul 
antrenor. nu a fost nici acum găsit.

Henri SCHIHIN
redactor ia S.I.Z.

• Echipa Angliei a decepționat • Meciurile
Guadalajara in centrul atenției

de la

Echipa de fotbal a Angliei, 
campioană mondială, nu a 
putut învinge în meci ami
cal selecționata Olandei (0—0), 
în partida de pe stadionul 
Wembley (75 000 de specta
tori). Comentatorii diferitelor 
agenții internaționale de pre
să remarcă in cronicile lor că 
fotbaliștii englezi au dominat, 
însă superioritatea lor nu a 
putut fi concretizată. In ge
neral, echipa engleză a decep
ționat și a demonstrat o scă
dere de formă față de evo
luția din anul trecut. în 
schimb, comentatorii laudă 
jocul în real progres prestat 
de echipa olandeză. în cro
nici se mai spune că „Por
tarul Banks și-a salvat echipa 
de la o infrîngere, opărind ci- 
teva baloane dificile expediate 
de Van Dijk, Cruyff și Jan
sen".

al echipei 
Moreira, 

în
Fostul antrenor 

Braziliei, Ai more 
care a pregătit echipa 
anul 1962, a declarat ziariști
lor că toate cele 4 echipe din 
grupa C au șanse de califi
care, 
chipa 
spus : 
jocul 
însă 
Portugalia în preliminarii este 
fără îndoială o performanță 
care nu poate fi trecută cu 
vederea".

în ceea ce privește e- 
României, Moreira a 
„Personal, nu 

fotbaliștilor 
consider că a elimina

cunosc 
români.

+
Oficialitățile din Guadala

jara au anunțat că se așteap
tă ca meciurile grupei C pro
gramate aici să fie urmărite 
de o asistență record de spec
tatori. Pînă în prezent, și-au- 
anunțat vizita în acest oraș 
pete 20 000 de turiști din An
glia și Brazilia.

In cadrul unei conferințe de 
presă, Mario Guerror, preșe
dintele Federației de fotbal 
din Salvador, a declarat: „Nu 
jucăm prea tehnic. Jucătorii 
noștri trebuie să devină mai 
energici, mai activi în lupta 
directă pentru balon cu ad
versarii**.

Andrei Cocul 17 la 100 m spate) 
șl Marian Slavic 55,2 (locul 26 
la 100 m liber).

Șl, acum, iată clasamentele 
mondiale la ATLETISM șl ÎNOT, 
pe anul 1969, alăturate celor al
cătuite după întrecerile de la Ciu
dad de Mexico. Intre parantezele 
fiecărui punctaj se află cifra pre
zențelor în listele celor 
performeri și, respectiv, 
care au punctat la J.O.

PROGRAMUL „PREMONDIAL"
Al HANDBÂUȘTILOR1. S.U.A.

45 p (15),

63 p (13), 
Australia 
P (13), 7. 
8. Anglia 
18 p (4), 
15 p (3).

MASCULIN — 1968 :
152 p (30), .
3. Australia 40 p (11), 4. R.D. Ger
mană 22 p (5),’ 5. Canada 20 p (8), 
6. Anglia 11 p (3), 7. R.F. a Ger
maniei 9 (6), 8—9. Mexic (4) și 
Franța (3) cîte 8 p, 10. Japonia 
4 p (2).

1969 : 1. S.U.A. 287 p (37), 2.
U.R.S.S. 124 p (24), 3. R.D. Ger
mană 105 p (19), 4. R.F. a Germa
niei 66 p (11), 5. Australia 27 p 
(7), 6. Canada 25 p (5), 7. Peru 
24 p (4), 8. Suedia 21 p (6), i).
Anglia 19 p (6), 10. Franța 17 p 
(4).

Tn domeniul înotului, ierarhiile 
nu au suferit modificări esențiale. 
Conduc tot înotătorii din S.U.A., 
talonați de cei din R.D. Germană 
și U.R.S.S., care au schimbat po
zițiile față de sezonul trecut. Pe 
linie ascensională se află sportivii 
din R.D. Germană, (de la locul
4 la 2), R.F. a beimaniei (de la 
locul 6 la 4) și Ungaria (de la 
locul 15 la 6); în schimb, Austra
lia (locul 2 la 5), Canada (locul
5 la 7) și Anglia (locul 7 lâ 9) au 
regresat, Iar Iugoslavia, Mexic, 
Olanda au ieșit din sfera celor 10.

Tara noastră nu figurează în 
acest clasament întrucît nici unul 
dintre sportivii fruntași nu deține 
o performanță deosebită. £ei mai 
apropiați ca valoare de lideri sînt 
Agneta Șterner 2:35,4 (locul 14 la 
200 m delfin). Vasile Costa 69,1 
(locul 15 la 200 m bras), Anca

2. U.R.S.S.
mai buni 
ale celor

VEST-6ERMANI

J.O. 1968 : 1.ATLETISM
S.U.A. 202 p (49), 2. U.R.S.S. 90 p 
(26), 3. R.D. Germană 63 p (19), 
4. R.F. a Germaniei 54 p (16), 5. 
Australia 47 p (14), 6. Kenya 45 p. 
(8), 7. Ungaria 43 p (10), 8. Anglia 
34 p (10), 9. ROMANIA 24 p (4),. 
10. Polonia 23 p (8).

1969: 1. S.U.A. 347 p (I 
R.D. Germană 317 p | 
U.R.S.S. 283 p (56), 4. R.F.

2. 
, 3.

_ _ „ ... ___ Ger
maniei 167 p (23), 5. Anglia 128 p 
(26), 6. Polonia 107 p (18), 7. Fran
ța 89 p (17), 8. Australia 84 p (13),
9. Cehoslovacia 54 p (9), 10. Un
garia 36 p (10)... 22. ROMANIA
18 P (8).

ÎNOT - J.O. 1968: 1. S.U.A. 315 
(63), 2. Australia 66 p (18), 3.
U.R.S.S. 61 p (20), 4. R.D. Ger
mană 50 p (15), 5. Canada 38 p 
(13j, 6. R.F. a Germaniei 19 p (10), 
7. Anglia 17 p (7), 8. Iugoslavia 
15 p (4), 9. Mexic 13 p (4), 
Olanda 11 p (3).

1969 î 1. S.U.A. 604 p (75), 
R.D. Germană 207 p (40). 
U.R.S.S, 187 p (37) -------
maniei 81 p (14), 
p (17), 6. Ungaria 73 p (14), 
Canada 68 p (18), 8. Africa 
Sud 46 p (9). 9. Anglia 39 p (11),
10. Suedia 30 p (9).‘

în pregătire pentru cam
pionatul mondial, handbaliștii 
vest-germani au un bogat 
program internațional. Ei vor 
juca la Hanovra (16 și 17 ia
nuarie) cu U.R.S.S., la Bilbao 
(23 ianuarie) cu Spania, la 
Porto (25 ianuarie) cu Portu
galia, la Zagreb (27 Ianuarie) 
cu Iugoslavia și la Budapesta 
(29 și 31 ianuarie) cu Ungaria.

Selecționata masculină de 
baschet a orașului București 
a obținut o nouă victorie în 
turneul internațional de la 
Varșovia, asupra echipei ora
șului Sofia, cu scorul de 
73—71 (40—39). Programată
în „vedetă", partida a fost 
deosebit de spectaculoasă și 
do echilibrată. încă din pri
mele minute, echipa româ
nă a preluat conducerea, ca 
urmare a unor reușite sche-

10.
2. 
3. 

I. R.F. a Ger-
5. Australia 74

7. 
de

g

220 de echipaje (anul tre
cut au fost înscrise 208) vor 
lua astăzi startul în cea de-a 
39 a ediție a tradiționalului 
.Raliu automobilistic Monte 
Carlo". Competiția se va în
cheia la 24 ianuarie și reu
nește concurenți din 25 de 
țări, care vor pilota 35 de 
mărci de automobile. Star-

turile se vor da din orașele 
Oslo, Varșovia, Frankfurt pe 
Mam, Reims, Lisabona, Mon
te Carlo, Dover și Atena. în 
penultima zi a competiției. 
60 dintre echipajele cu cele 
mai puține penalizări vor 
participa la Monte Carlo la 
o probă suplimentară măsu- 
rind 670,500 km.

me tactice și a preciziei în 
aruncări manifestate de Ta- 
rău și Dragcmirescu. In con
tinuare, datorită unor contra
atacuri reușite, baschetbaliștii 
bulgari au echilibrat scorul, 
astfel că la pauză românii 
aveau un avantaj minim. în 
repriza a doua scorul a al
ternat, dar în final, bascheț- 
baliștii români au obținut o 
victorie meritată, deși la li
mită i 73—71. Cele mai multe 
puncte au fost realizate pen
tru echipa română de Tarău 
(16), Dragomirescu (16) și 
Czmor (12), iar pentru selec
ționata bulgară de Romariski 
(18) și Kostov (14). Alte re
zultate i Praga — Budapesta 
77—75 (39—40) ; Varșovia III 
— Amsterdam 100—75 
(•■54—44) ; Tallin — Varșovia 
II 97—82 (48—38).

Joi seara. Selecționata 
București a surclasat echipa 
orașului Bruxelles cu 106—81 
(50—51), Tarău și Nosievici 
înscriind cite 26 p.
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