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Itinerariile tenismanilor noștri

ION TIRIAC Șl ILIE NĂSTASE
PLEACĂ ASTĂZI

SPRE NEW-YORK
De azi, fenismanii noștri fruntași sînt din nou la drum. Ma

eștrii emeriți ai sportului Ion Tiriac și llie Năstase pleacă pe 
ruta București — New York, pentru a da curs invitației de par
ticipare la sezonul de tenis „indoor" din Statele Unite. In acest 
important circuit de turnee internaționale pe teren acoperit, re
prezentanții tenisului românesc vor face Sscale Ia Omaha, Phi
ladelphia, Buffalo, Macon, Salisbury, Norfolk. Acest itinerar îi 
va aduce pînă în ultimele zile de iarnă, cînd teatrul lor de 
activitate se va muta sub alte orizonturi, în decorul tropical 
al Mării Caraibilor.

Ceiialti doi echipieri ai naționalei de tenis, maeștrii sportului 
Sever Dron și Petre _ Mărmureanu, vor intra în activitatea de 
turneu la mijlocul lui februarie, prin participarea la concursul 
pe teren acoperit de la Moscova. Ei urmează să plece apoi pe 
Riviera franceză.
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Viorica Viscopoleanu

ff

dea început,

tății mele și — zîmbește nostal
gic Viorica — ghinionul nu m-a 
ocolit".

Deși „europenele" din septem
brie i-au conferit atletei meda
lia de argint, Viorica simțea că

nuiseră tot anul, 
tiv excluse, că acele voci 
ce-i șopteau insinuant : 
cui a fost un pisc de pe 
t* “* ----_« ----^
cum înainte, o să privești’ cu 
neputincioasă dorință, nu pot 
încă, înăbușite.

Cert, 1969 nu se voia un 
de grație și obsesia atletei 
măsese, de acum, timpul, 
voia ieșită urgent din „închisoa
rea" lui 69, an peste care voia 
să tragă cu buretele. Aștepta să 
treacă hotarul lui ’70, moment 
cînd, recordmana mondială, 
rica Viscopoleanu, aruncă 
masă proiectele :

semnele de întrebare — ce-o chi- 
nu erau defini- 

lăun trice
Mexl-

- __ ,__ ___ care
te-ai rostogolit și Ia care, de-a- -----  ......... . . .. Q

fi,

7 METRI !

an 
ră-
Se

Vio- 
pe

Credeam că anticipațiile 
vor fi temperate — sau cel 
țin circumspecte — cifra pe 
ar viza-o atleta fiind o cuminte 
ascensiune spre 6,60—6,70 m.

Vijelioasă — declanșare ce nu

saie 
pu- 

ca re

Nușa MUSCELEANU

(Continuare tn pag. a Za)

Reportajul prezent _ ___
fapt, anul trecut, cînd, în febra 
unul raid întreprins în preajma 
Anului Nou, l-am solicitat 
ricăi Viscopoleanu proiectele 
pentru ’70.

— Le voi împărtăși după 
voi trece pragul acelui ah, 
estompă ea elanul, făcîndu-mă 
totodată să înțeleg că, pe atunci, 
eram total inoportună.

Acum, fiind' aflați în dimensiu
nile temporale ale altui an, Vio
rica mi se „predă" unei conver
sații de multe minute, minute 
splendide, în ’cursul cărora ea 
n-a uitat să motiveze tăcerea de 
atunci : „Pentru mine, ’G9 a fost 
o povară. Un fel de haină de 
spini pe care abia așteptam s-o 
dezbrac, o obsedantă idee de care 
eram fericită să mă eliberez".

Stupidul accident, survenit în 
ianuarie anul trecut, își prelungise 
ecourile pînă tîrziu, în plin se
zon de concursuri, motiv pen
tru care atleta considera 1969 UN 
AN FARA NOROC, un an ce stă
tuse sub imperiul cifrei fatidi
ce : „Era al 13-lea an al activi-

Vio- 
sale

ce
Iml
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F.C. ARGEȘJ

OLIMPIOS ACCRA
(Ghana) 2-1 (1-0)

Fotbaliștii piteșteni au Înce
put turneul in Ghana evo- 
luînd la Acera in compania 
formației locale Olimpios (lo
cul 3 în campionatul de fot
bal al Ghanei). După un joc 
spectaculos F. C. Argeș a 
terminat învingătoare cu sco
rul de 2—1 (1—0). Golurile au 
fost marcate de Jercan (min. 
16), Roșu (min. 84) și, res
pectiv, Cobta (min. 77).

Duminică, F. C. Argeș va 
întilni echipa națională a 
Ghanei.

ACEASTA LUME
APARTE

Trimisul nostru special in Elveția, VICTOR BĂNCIULESCU, transmite:

ASTĂZI, PRIMELE 2 MANSE ALE C.M. DE BOB 2 PERSOANE
PANȚURU — ZANGOR Nr. 17TRAGEREA

SAINT MORITZ, 23 (prin 
telefon). Vineri la amiază, 
sorții au decis ordinea do start 
a celor 25 de echipaje care 
concurează, începînd de sim- 
bătă, la titlul mondial al echi
pajelor de bob 2 persoane. 
Iată care sînt numerele de 
concurs și componența fiecă
rui echipaj : 1. S.U.A. I (Shef
field — Howard), 2. S.U.A- II 
(Lamey — Huscher), 3. Ceho
slovacia I (Pavlikovic — Smo- 
lik), 4. Suedia I (Hoeglund — 
Hoeglund), 5. R. F. a Germa
niei II (Zimmerer — Utz- g 
schneider), 6. Canada I (Geh
rig — Blakely), 7. Cehoslovacia 
II (Hora — Jech), 8. Franța II 
(Luiggi — Morda), 9. Spania II 
(Sagnier — Cano), 10. Franța I 
(Parisot(Parisot — Monrazel), 11. El
veția II (Stadler — Schaerer), 
12. Japonia II (Nagata — Ka- 
nayama), 13. Italia I (De Zor- 
do — Frassinelli), 14, Austria 
II (Dellekarth — Gratl), 15. 
Marea Britanie I (Manclark — 
Balls), 16. Italia II (Vicario — 
Carlesso), 17. ROMANIA I 
(Panțuru — Zangor), 18. Elve
ția I (Caviezel — Candrian). 
19. R. F. a Germaniei I 
(Floth — Bader), 20. Canada II 
(Sotrey — Hartley), 21. Aus
tria I (Kaltenberger — Pich
ler), 22. Marea Britanie II 
(Hammond — Rcnon), 23. Spa
nia I (Baturone — Rosal), 24. 
Suedia II (Eriksson — Nilsson), 
25. Japonia I (Suzuki — Sato), 
împărțirea pe manșe a ordinei 
de plecare este următoarea : 
manșa 
13—25, 
25—1 ;
25—13. 
manșelor, sportivii 
avea ordinea de 
9, 21.

I 1—25 ; manșa a Il-a
1—12 ; manșa a 
manșa a

Așadar,

Ill-a
IV-a 12—1. 
in ordinea 
români vor 

start 17, 5,

Turneul echipei nafionale in Brazilia

Partida de debuta cu Cruzeiros, amânată!
Aflăm prin telefon, de la hotelul „Normandie" din Belo Horizonte, „cartierul general" 

al reprezentativei noastre de fotbal, în prima săpiămînă a turneului sud-american, că partida 
cu Cruzeiros, programată pentru joi seara pe stadionul „Minerais" din localitate, nu s-a putut 
disputa din cauza ploii.

Intîlnirea a fost reprogramată, la aceeași oră, în seara zilei de vineri, în nocturnă — ceea 
ce ne împiedică însă, din cauza diferenței de fus orar, să publicăm rezultatul în ziarul nos
tru de astăzi.
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SESIUNE DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

Aspect

studenților (Alexandra Focșenea- 
nu, Nicu Alexe) ; Pregătirea spor
tivă, activitate componentă a 
timpului liber al pionierilor clu
bului sportiv „Cutezătorii" (E. 
Wilk șl colaboratorii) ; Manifes
tarea bioritmului emoțional 
activitatea sportivă (Tatiana 
țuleac, Șt. Popescu).

Lucrările sesiunii continuă 
tăzi la orele 9,00 în sala de i 
ferlnțe a Centrului de cercetări 
științifice (B-dul Muncii nr. 37—

în 
llu-

as- 
con-
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BOBULUI ■ ■■

etrăiesc cu emoție clipele 
cînd, cu ani în urmă, la Cor
tina d'Ampezzo, din înălți
mea tribunei cocoțată pe vi
rajul Antelao ce precede 
soectaculosul Cristallo din 
Esse, priveam fascinat — caGrande

pe vremea copilăriei cînd virtuozii pro
fesioniști oi „Zidului morții" din circu
rile de altădată ne ofereau acele clipe 
unice de senzații tari — la rostogo
lirea boburilor pe toboganul de ghea
ță, așteptînd cu inima strînsă stingerea 
acelui zgomot tulburător cpre însoțește 

șj vocea* descătușată 
crainicei anunfînd :

i
1
I
I
I
I
I

...Și acum, să așteptăm ma
rea confruntare !

★
INVITAȚII DE PRESTIGIU 

PENTRU BOBER!! 
ROMÂNI

Valoarea boberilor români 
a fost, recent, confirmată, și 
prin cîfeva invitații 
tiții de prestigiu 
hotare. Astfel, au 
tați la „Memorialul 
(invitația a fost

la conce
de peste 
fost invi- 
Kennedy", 
accpetatâ)

care va avea loc la Lake 
Placid (S.U.A.), în zilele de 
20 și 22 februarie, șase spor
tivi români (două echipaje de 
2 și un echipaj de 4), iar la 
Sapporo, în Japonia, pe noua 
pistă care va găzdui în 1972 
J.O. de iarnă, au fost invi
tate două echipaje de 2 per
soane. Au mai fost invitate, 
la Marianske Lazne, în Ceho
slovacia, două echipaje de 
2 și unul de 4 persoane, în
tre 11 și 15 februarie.

ÎNAINTEA MECIULUI DE BASCHET CU POLONI A-VARȘO- I 
VIA DIN RETURUL OPTIMILOR DE FINALĂ ALE „CUPEI I
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CUPELOR"

STEAUA NU ARE RECIT
8 JUCĂTORI

Ieri, Ia ora prînzului, cursa 
regulată Varșovia — Bucu
rești a depus la Băneasa lo
tul echipei de baschet Polo- 
nia-Varșovia, care va evolua 
duminică după-amiază in Ca
pitală pentru meciul-retur 
din optimile de finală ale 
„Cupei cupelor**, cu Steaua. 
Oaspeții au și făcut apoi un 
prim antrenament în sala 
gazdelor din str. Plevnei, iar 
astăzi după-amiază au pro
gramat un nou antrenament 
în sala Floreasca.

In tabăra bucureștenilor 
frămîntările continuă, deoa
rece V. Gheorghe (serios gri
pat) vine să mărească lista 
indisponibilităților, astfel că 
echipa militară nu contează 
Ia ora actuală decit pe opt 
jucători valizi.

A fost stabilită și ora de 
începere a partidei : 18,30. 
Este foarte probabil ca stu
dioul de televiziune să trans
mită în direct repriza se
cundă a acestei intilniri.

Comisia F.I.B.A. a desem
nat pentru acest joc arbitrii 
Nuren Demirdogen (Turcia) 
și Ferenc Hornyak (Unga
ria). Va fi prezent duminică 
seara în sala Floreasca și 
Alexander Boșkov (Bulga
ria), cu funcția de comisar 
al F.I.B.A,

VALIZI

Baschetbaliștii de 
la Polonia-Varșo- 
via la cîteva mi
nute după sosi
rea în Capitală

Foto :
V. BAGEAC
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meteorii gheții 
e emoții a 
Arrivo !"
Era la primul 

j meandrele 
care avea să-l 
timp și tot cea care, 
mai puțin ) ’ ''. 
toate că Hari Ene mă pregătise psiho
logic la plecarea din țară, senzațiile 
încercate și impresiile culese acolo 
erau copleșitoare. Căci, ce poate fi 
mai impresionant decît nâpustirea ci 
peste 130 km la oră în cuioarul de 
gheață vie, în vuietul infernal al car
casei metalice la bord cu doi sau patru 
tineri, adevărați cavaleri cuirasați, pre- 
cipitîndu-se pe liniile drepte, zdrobiți 
de forța centrifugă, desprinzîndu-se cu 
o abilitate care ne taie respirația de 
capcanele acestui sport pe cit de dur, 
pe atît de exaltant pentru inimi mari 
ca ale lor. Căci ce poate fi mai emo
ționant decît această demonstrație sim
bolică a unității colective, a încre
derii în cel de care ești lipit pentru 
cîteva clipe ce pot însemna totul sau 
nimic și în care nu numai energia care 
dezlănțuie caii putere, ci și comenzile 
sînt colective. Această lume aparte o 
bobului, a căror oameni au gestica 
simplă dar precisă și în privirile că
rora mocnesc focul viu al sincerității 
și strălucirea de oțel a hotărîrii, gata 
oricind să-ți ofere prietenia, înțelegerea 
și devotamentul...

Mă veți întreba, pentru ce spun 
toate acestea ? Poate pentru a-i înțe
lege mai bine pe boberi (mă veți ierta 
dacă nu am reușit), poate pentru a 
răspunde tuturor acelora cărora, după 
proba de două persoane a etapei cor
tineze, le-am citit în ochi și le-am 
desprins din vorbe dorința exacerbată 
a victoriei și numai a victoriei, care-i 
făcea să accepte atît de greu un 
insucces (aceiași pentru care locurile 2, 
ocupate anul trecut la „europene" și 
„mondiale", nu avuseseră o prea mare 
strălucire). Dar și pentru a ne reaminti 
că înfrîngerea reprezintă o încercare 
mai grea a caracterului decît victoria. 
Și nu mă îndoiesc că băieții noștri, 
al căror caracter a fost călit în cea 
mai dură forjă, cunosc aceasta și vor 
ști să treacă peste greutățile prezente, 
iar noi să fim convinși că, indiferent 
dacă pierd sau cîștigă, o fac cu frun
tea sus, căci au conștiința datoriei îm
plinite, așa cum a făcut-o și 
tandem în tenis pe 
Cleveland.

îmi amintesc de o 
depărtată dinaintea 
pice de la Grenoble, 
riile îi scăpau lui Killy, iar el se mul
țumea să repete cu un suris abia per
ceptibil care nu-i aparținea decît lui : 
„Noi nu cîștigâm de loc, dar știm prea 
bine câ avem clasă". Iar această neștir
bită încredere în el și echipierii săi 
l-a recompensat cu trei medalii olim
pice.

Acum, în preajma „mondialelor" de 
la St.' Moritz, de fapt principalul 
obiectiv al boberilor noștri, să fim 
alături de ei și la bine și la rău, sâ 
nu ne grăbim să tragem concluzii pri
pite, să ne păstrăm încrederea care 
nu ne va trăda niciodată și sâ nu 
uităm, așa cum spunea atît de plastic 
Petre Steinbach : „cine n-a avut în 
viață Waterloo-ul său ?"

contact al lui Panțuru 
pîrtiei cortineze, cea 
lanseze nu peste mult 

), în 1970, a fost 
primitoare cu el. Și, cu

courtsurile

DE LA TEORIE

celâlolt 
de la

de loc
Olim-

perioada 
Jocurilor 
cind toate victo-

Ion MATEI
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LA PRACTICA

Început lucrările celei 
«ie a doua sesiuni de comuni
cări a Centrului de cercetări 
științifice al C.N.E.F.S. Au parti
cipat : tovarășul Anghel Alexe — 
președinte al C.N.E.F.S., tov. E- 
mil Ghibu și Leon Teodorescu 
— vicepreședinți al C.N.E.F.S., 
reprezentanți al sectoarelor de 
specialitate din Ministerul Invă- 
țămîntulul, cadre didactice din 
invățămîntul superior, activiști 

ai consiliilor județene pentru e- 
ducațle fizică șl sport și ai fe
derațiilor, specialiști de la Cen
trul de medicină sportivă și In- 
stitutul de Expertiză șl Recu- w 
perare a Capacității de Muncă, 
directori al liceelor cu program 
de educație fizică și școlilor spor
tive, precum șl numeroși antre
nori din cluburile sportive.

Lucrările sesiunii au fost des
chise de tov. conf. dr. Emil Ghi
bu, după care au fost prezentate 
următoarele comunicări : Mode
larea capacităților motrice (V. 
Dumitrescu) ; Particularitățile in
dividuale ale sprinterului și ela
borarea conținutului pregătirii 
sale (Claudia Simionescu, Aurelia 
Sirbu) ; Analiza biomotrică în 
sportul de performanță (I. Ma
ier) ; Analiza pregătirii haltero
fililor în lumina măsurărilor blo- 
motrice (A. Ciortea, I. Maier) ; 
Selecția juniorilor în școala spor
tivă .Viitorul" (Rodica Șiclovan);

din prima zi a lucrărilor
Metode obiective în selecția fot
baliștilor (N. Petrescu) ; Proble
matica scutirilor medicale de e- 
ducație fizică în învățămînt (V. 
Mazilu, C. Serpe) ; Analiza prin
cipalilor parametri morfologici ai 
sportivilor de înaltă performanță 
(C. Răduț, A. Ionescu) ; Demo
grafia echipelor naționale (A. 
Ionescu, C. Răduț) ; Traseul șco
lar al sportivilor de înaltă per
formanță (Nicu Alexe șl colabo
ratorii) ; Educația fizică și spor
tul în bugetul timpului liber al

ECHIPA
R.F. a GERMANIEI 

PARTICIPĂ 
LA „TURUL 
ROMÂNIEI"

o
a 
a 

centrala

După Franța și Italia, 
nouă federație — cea 
R. F. a Germaniei — 
anunțat Comisia 
de organizare a celei de 
a XlX-a ediții □ „Turului 
României" că va fi repre
zentată la această între
cere internațională de re
prezentativa sa.

%

• Proiectul de programă de educa
ție fizică pentru școlile generale și licee 

in faza experimentului

de conf. univ. Ion ȘICLOVAN

Printre preocupările de seamă 
ale Ministerului Invățămîntu- 
lul șl ale Consiliului Na

țional pentru Educație Fizică șl 
Sport cu privire la îmbunătăți
rea tn continuare a educației 
fizice școlare în anul 1969 s-a 
situat și problema principalului 
document ce stă la baza pregă
tirii fizice a tuturor școlarilor 
și anume, PROGRAMA DE EDU
CAȚIE FIZICA. In acest sens, 
s-au organizat mal multe con
sfătuiri la care au participat 
cadre de specialitate cu Înde
lungată experiență In acest do
meniu 1 I.E.F.S. a patronat, de

• Un sistem de pregătire 
fizică unitar și ascendent, im
plică realizarea integrală a 
prevederilor programei pen
tru fiecare ciclu al învățămîn- 
tului.

Caracterul formativ al 
educației fizice școlare nu 
poate fi limitat numai la cul
tivarea unor valori biologice 
și de performanță individuală, 

este cu 
formea- 
elevilor 

practica 
sportul 

—! de

majore ale educației fizice șco
lare să fie inclusă în planul de 
cercetări științifice al I.E.F.S., 
în care scop au fost stabilite 
colective de cercetători șl, bine
înțeles, mai multe școli experi
mentale. atlt în Capitală, cit și 
în provincie. In prezent se în
treprind ultimele măsuri orga
nizatorice pentru desfășurarea 
experimentului. Țlnind seama de 
însemnătatea temei, de • implica-

țille ei pe plan organizatoric și 
metodic, înfățișăm in continuare 
unele probleme de bază ale pro- 

perltru 
expri- 

fac- 
dlrec- 

fi-

iectului de programă 
școli generale și licee, 
mîndu-ne convingerea că 
torli' care au atribuții in 
țla îmbunătățirii educației 
zice școlare, profesorii de spe-

(Continuare tn pag. a Zal
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AZI, REÎNTÎLNIRE CU BOXUL
După o perioadă destul de 

îndelungată, în care amato
rii de spectacole pugilistice 
au stat departe de ,portul iu
bit, 
tiv 
ma 
lui. 
întilnesc, într-o partidă deve
nită tradițională, pe vechii

iată că azi clubul spor- 
Dinamo organizează pri- 
reuniune de box a anu- 
Cu acest prilej, gazdele

la Metalullor rivali de 
București.

Gala, care va 
sala Dinamo din 
fan cel Mare, cu începere de 
la ora 18,30, cuprinde cîteva 
meciuri de mare interes, in 
care se vor înfrunta boxeri 
cu frumoase cărți de vizită, 
mulți cu o bogată activitate 
internațională.

avea loc in 
șoseaua Ște-

această ocazie vor 
in ring, printre al- 

perechile: Vasile
— Constantin Ște- 
Paul Dobrescu —

Cu 
urca 
tele, 
Ivan 
fan,
Gheorghe Popa, Antoniu 
Vasile — Gheorghe Voicu, 
Ion Gyorffi — Nicolae 
Enciu și Marin Constanti- 
nescu — Petre Cimpeanu.

Substanțialitatea sa 
atît mai mare cu cit 
ză în rîndul 
capacitatea 
exercițiile fizice 
independent, în 
fortificare a organismului, de 
destindere, de autodepășire.
• Eficiența educației fizi

ce se măsoară, în primul 
rînd, prin indicii de sănătate 
fizică și morală, prin capa
citățile sporite ale tineretului 
de a învinge oboseala fizică 
și nervoasă.

masei 
de a

»i
scopuri

asemenea, o sesiune 
nicări și referate

comu-

axată exclusiv pe această temă : 
Ministerul învățământului a apro
bat ca studierea acestei proble
me Împreună cu alte aspecte

Selecționata olimpică de fotbal a României a sosit, in cursul 
zilei de joi, Ia Sydney. De aici fotbaliștii români s-au depla
sat la Adelaida, oraș în care își vor începe turneul celor 6 
jocuri programate în Australia. După ce vor susține, la Ade
laida, o primă partidă în compania selecționatei Australiei 
de Sud, „olimpicii** vor juca la Melbourne, Newcastle și 
Morwell.

„TRICOLORII" INVITAȚI ÎN MALTA
SI PORTUGALIA»

După calificarea echipei repre
zentative de fotbal a României 
la campionatul mondial din Me 
xic, pe adresa federației noas
tre de specialitate sosesc nume
roase adrese din străinătate, prin 
care „tricolorii** sînt invitați să 
susțină, in deplasare, interesan
te partide internaționale.

Astfel, FEDERAȚIA MALTEZA 
S-A DECLARAT INCINTA TA DE 
UN EVENTUAL MECI, MALTA — 
ROMANIA. DUPĂ REÎNTOARCE 
REA ECHIPEI NOASTRE NA
ȚIONALE DIN TURNEUL SUD 
AMERICAN.

r
In ultimele zile

cererea cunoscutei 
ca Lisabona,.
NEAZA PERFECTAREA UNEI 
TNTILNIRI AMICALE. LA LISA
BONA, ÎN COMPANIA PRIMEI 
NOASTRE REPREZENTATIVE.

Iată, fotbalul portughez, a- 
proape inaccesibil pentru noi 
cu cițiva ani In urmă, își 
deschide larg porțile pentru 
Dumitrache și compania...

Evident, „medaliile dc bronz* 
de la Londra nu pot uita, cu 
ușurință, eliminarea dâ la... 
București 1

se remarcă 
echipe Ben fi

ri A RE INTENȚtO- 
PERFECTAREA -------
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TEORIE LA PRACTICĂ
ciallfate, părinții elevilor și ele
vii înșiși, vor contribui prin su
gestiile și propunerile lor la re
zolvarea pe un plan superior a 
conținutului activității din aceste 
importante verigi ale sistemului 
nostru de educație fizică și sport.

I. PREMISE
La baza elaborării proiectului 

de programă au stat următoa
rele idei călăuzitoare :

a) Elementele de conținut ale 
educației fizice a elevilor nu pot 
fi identice pentru toți școlarii, 
întrucît realizarea obiectivelor 
instructive ale educației fizice, 
precum și programarea compo
nentelor acestui obiect de în
vățămînt slnt determinate în 
mare măsură de condițiile geo
grafice și de baza materială a 
școlilor.

Nu se poate solicita predarea 
obligatorie a gimnasticii spor
tive, atîta timp cit nu există sala 
și aparatele necesare și nici nu 
ar fi indicat ca în timpul ier
nii, în școlile care au condiții 
propice pentru predarea schiu
lui, patinajului, hocheiului etc., 
profesorii să opteze pentru pro
gramarea unor exerciții și jocuri 
evident artificializate, datorită 
desfășurării lor în încăperi im
proprii scopului urmărit.

T>) Diferențierea în mai mare 
măsură a mijloacelor folosite 
pentru ridicarea niveliîlui pregă
tirii fizice a elevelor în raport 
cu băieții. Trecuta perioadă a 
mixtării învățămîntului a nesoco
tit în mare măsură particulari
tățile organismului feminin, or 
înlăturarea acestui neajuns im
plică nu numai sporirea mijloa
celor menite să educe la eleve 
expresivitatea și eleganta mișcă
rilor, ritmul, înțr-un cuvînt, ele
mentele gimnasticii moderne (ar
tistice), ci chiar elaborarea de 
programe separate : pentru fete 
și pentru băiețj.

c) Sporirea influenței educa
ției fizice asupra dezvoltării in
dicilor morfologici și funcționali 
ai organismului, precum și ai ce
lor de motricitate generală 
(calități, priceperi și deprinderi 
motrice) ținîndu-se seama de 
faptul că sedentarismul nu nu
mai că diminuează forțele fizice 
ale elevilor, dar favorizează și 
creșterea numărului de defici
ențe și atitudini vicioase ale
corpului. Corespunzător acestei 
stări de lucruri, proiectul de
programă diminuează încărcă
tura informațională a instruirii, 
acordînd prioritate însușirii unor 
acțiuni motrice larg ' aplicative, 
conjugate strîns cu sporirea in
dicilor de viteză, îndemînare, 
rezistență și forță și nicidecum 
memorizării unor ^ructuri de 
mișcări limitate, cu un evident 
carăcter ’ didacticist.

d) Concomitent cu sporirea 
Indicilor de motricitate generală 
să se asigure și inițierea elevi
lor în practicarea unor sporturi.

Din conceptul contemporan al 
educației fizice, așa cum o do
vedește experiența majorității 
țărilor, nu pot lipsi elementele 
de bază ale unor sporturi. Și 
aceasta nu pentru că sportul 
constituie pentru tineret un 
simplu „miraj“, ci fiindcă, obiec
tiv vorbind, el dă substanță edu
cației fizice, o modernizează, îi 
sporește valențele sociale.

e) îmbunătățirea caracterului 
educativ al instruirii. Pornind 
de Ia premisa că exercițiul li
ric constituie un act voluntar și 
că la baza efectuării lui stă mo
bilizarea voinței și conștienta 
scopului, proiectul de programă 
include numeroase jocuri, reco
mandă de asemenea folosirea pe 
scară largă a întrecerilor. Corec
titudinea, activitatea disciplinată, 
frumusețea faptei și a relațiilor 
de conduită între elevi, dezvolta
rea dragostei șț. atașamentului 
pentru colectiv, , sînt atribute de 
seamă ale profilului moral ce 
trebuie să caracterizeze compor
tamentul școlarilor, iar realizarea 
Iui revine și cadrelor de specia
litate, concomitent cu urmărirea 
îndeplinirii obiectivelor,, instruc
tive.

f) Formarea obișnuinței de 
practicare independentă a exer- 
cițiilor fizice și sportului în sco
puri de fortificare a organismu
lui, de destindere sau competi
tive.

Includerea acestei cerințe prin
tre ideile călăuzitoare ce au stat 
la baza proiectului de programă, 
pornește de la premisa necesi
tății valorificării sociale a siste
mului de cunoștințe, priceperi 
și deprinderi de mișcare însușite 
de elevi de-a lungul lecțiilor, în 
sensul că atîta timp cît ele sînt 
exersate la „comanda11 profeso
rului și nu pătrund în viața co
tidiană a școlarului (sub forma 
gimnasticii de înviorare, a orga
nizării utile a timpului liber etc.) 
caracterul concret, formativ, al 
educației fizice rămlne în mare

măsură discutabil. De fapt, prin 
realizarea acestei cerințe, educa
ția fizică primește șt semnifica
ția unei activități sociale, pe lin
gă cea de obiect de învățămînt.

g) îmbogățirea formelor de or
ganizare a instruirii elevilor, tn 
scopul realizării trainice a obiec
tivelor educației fizice.

Practica demonstrează faptul că 
realizarea conținutului oricărei 
programe, fleî chiar minimală, nu 
poate fi dusă la bun sfîrșit nu
mai prin intermediul lecțiilor de 
educație fizică, al căror număr 
săptăminal șl programarea în o- 
rarul școlii prezintă încă unele 
deficiente. De aceea, este nece
sar să fie optimizate și alte for
me organizatorice ale instruirii, 
ca de exemplu : momentul de 
educație fizică, la clasele mici : 
pauza organizată ; amplasarea In 
Incinta școlii a unei aparaturi 
simple șl a unor materiale intui
tive orientative, necesare practică
rii culturismului; darea unor teme 
pentru acasă, cu deosebire ele
vilor ce prezintă anumite defi
ciențe fizice șl atitudini defici
ente. obezitate sau debilitate ;

gimnastica de Înviorare in inter
nate etc.

Proiectul de programă reco
mandă cadrelor de specialitate 
să acorde o mare atenție forme
lor sus-menționate, multe din a- 
oestea căpătind un caracter — 
să nu supere pe nimeni — dt 
studiu individual, bineînțeles nu 
In sensul aglomerării bugetului 
de timp al elevului, ci ca activi
tăți nemijlocit legate de Întă
rirea sănătății copiilor, de asi
gurarea echilibrului biologic șl 
spiritual al copiilor.

II. STRUCTURA PROIECTULUI 
PROGRAMEI

acestora, inclusiv în funcție de 
pregătirea cadrului de specialitate, 
de, competența sa în domeniul 
respectiv, dar aceasta nu ridică 
probleme cu totul deosebite, mal 
ales că profesorii cu calificare 
superioară, in timpul studiilor 
efectuate, și-au format o cultura 
de specialitate In toate discipli
nele respective. S-ar părea că se 
ridică unele dificultăți la clasele 
I—IV, dar prevederile incluse 
pentru acești elevi pot fi reali
zate, desigur mai anevoios, și de 
cadrele încă necalificate.

CRESCENDO-UL CRAULIȘTILOR 
A RĂMAS IZOLAT

• DECALAJUL VALORIC SE MENȚINE LA PROBELE LUNGI

CU TOTUL NEJUSTIFICATE ® LISTELE CELOR

• ABAN

DONURI MAI BUNI

PERFORMERI Al ANULUI

Complexitatea obiectivelor oe 
stau în fata educației fizice șco
lare, caracterul obiectiv diversi
ficat al organizării acesteia, po
trivit bazei materiale, condițiilor 
geografice, călăuzește spre con
cluzia includerii în programe a 
două categorii de mijloace : o- 
bligatorii și la alegere. Sinoptic 
reprezentate, ‘I ur'
mătoarele :

III. SISTEMUL APRECIERII 
VELULUI DE PREGĂTIRE 

ELEVILOR

MIJLOACE
OL.
I-JV

CL. 
V—VIII

CL. 
IX-X

Liceu

F. B. F. B. F. F. B.

A. Lecții teoretice X X X X X X

B. Exerciții de dezvoltare fizi
că generală :
Dezvoltarea musculaturii, mo
bilității și stabilității articu
lațiilor membrelor superioa
re, inferioare, a trunchiului și 
a musculaturii abdominale; X X X X X X X X

— Formarea atitudinii corecte a 
corpului, prevenirea deficien
țelor fizice, a atitudinilor de-1—<

ci ficiente și combaterea obezi-
Xn tății și debilității ;

Armonioasa dezvoltare fizică
X X X X X X X

p —
< prin culturism. — — — — X X X X

O c. Exerciții de front și formații X X X X
D. Exerciții pentru formarea

priceperilor, deprinderilor și
e calităților motrice de bază;
0 — Mers și alergare X X

— Sărituri X X X X
— Aruncări și prinderi X X X X
— Jocuri dinamice X X
— Elemente acrobatice

Elemente de gimnastică mo-
X X X X

dernă. X — X — X — X r-
E. Inițierea în tehnica unor pro

be atletice. — X X X X X X

F. Inițierea în tehnica și tactica 
de bază a următoarelor jocuri

M 
W 
M

sportive: handbal, baschet, 
volei, fotbal, rugby, hochei, 
tenis de masă și de cîmp. X X X X X X

G. Inițierea în tehnica unor
0 sporturi individuale :
W — schi X X X X X X X X

— patinaj X X X X X X X X
< — înot X X X X X X X X

— gimnastică sportivă — — X X X X X X
< — judo — — — — X X X X
►J —. lupte (trîntă). — — — X X X X

Tnțelegerea 
sus necesită 
zări :

1) Mijloacele incluse la alinia
tele A,B,C,D,E, sînt propuse a fi 
programate în toate școlile, in
diferent de condiții, întrucît, pe 
lingă eficiența lor incontestabilă 
ele nu ridică nici un impediment 
de natură organizatorică,

2) Din cele 
anual și de 
fiecare ciclu 
IV ; V—VIII ; 
liceu) vor fi

graficului de mai 
următoarele preei-

7 jocuri sportive, 
asemenea pentru 

de învățămînt (I— 
IX—X ; clasele de 

... __ programate maxi
mum douâ, dintre care elemen
tele unuia urmează a fi -insușlte 
la nivelul prevederilor exprimate 
in programă, iar ale celuilalt, a- 
propiat de cerințele acesteia. 
In toate aceste școli jocurile 
respective se adaugă la cerințele 
exprimate la aliniatele A, B, C, 
D șl E, constituind împreună cu 
acestea, volumul instructiv obli
gatoriu.

3) In școlile. în care există 
condiții propice pentru predarea 
sporturilor individuale de la ali
niatul G. se preconizează ca 
opțiunea să se facă numai pen
tru unul din cele menționate, 
iar în toate aceste cazuri volu
mul instructiv obligatoriu va fi 
cel rezultat din cumularea pre
vederilor de la aliniatele A. B, 
C, D șl E, sportul individual pen
tru care s-a optat și, de aseme
nea, un joc sportiv, la alegere. 
Cuprinderea unui joc sportiv in 
volumul instructiv obligatoriu, 
inclusiv în aceste școli, urmă
rește prevenirea pregătirii fizice 
unilaterale a elevilor și Însușirea 
elementelor jocului ca atare.

Proiectul 
mult mai __ _ _____ _
răspundă diversității de situații 
intilnite în școlile noastre și, 
ceea ce este foarte important, a- 
sigură o independență sporită 
profesorului de specialitate, în 
sensul că acesta își poate alege 
mijloacele, mult mai adecvat con
dițiilor și posibilităților concrete 
în care își desfășoară activitatea 
didactică.

Diversitatea mijloacelor prevă
zute în proiectul de programă, 
implică selectarea judicioasă a

de i 
elastic,

programă 
, el caută

eme 
să

REZULTATE VALOROASE ÎN COMPETIȚIA 
DE SELECȚIE IA TIR CU AER COMPRIMAT

Pe poligonul Dinamo din 
Capitală se desfășoară un 
concurs de selecție in ve
derea „Cupei Europei", com
petiție care va avea loc la 
probele de pușcă și pistol cu 
aer comprimat (Polonia, 
20—22 februarie).

în prima zi s-au înregis
trat următoarele rezultate: 
armă 40 f, poz. în picioare : 
femei: 1. Veronica Stroe 382 
p (nou record republican, 
v.r. Mariana Borcea 379 p), 
2. Mariana Antonescu 367 p,

3. Edda Baia 355 p, 4. Ana 
Goreti 354 p, 5. Georgeta 
Șerban 344 p ; bărbați : 1. Șt. 
Caban 371 p, 2. P. Șandor 
371 p, 3. M. Ferecatu 368 p,
4. Șt. Tamaș 365 p, 5. Gh.
Vasilescu 362 p ; pistol 40 f, 
băieți : 1. N. Bratu 382 p 
(nou record republican, v.r. 
G. Maghiar 380 p), 2. L.
Giușcă 373 p, 3. D. luga 372 
p, 4. I. Tripșa 370 p, 5. M. 
Roșea 370 p.

întrecerile continuă azi.de 
la ora 9, pe același poligon.

După concursul speranțelor olimpice

CIND LIPSEȘTE BUSOLA PREGĂTIRII
Drumul spre 

consacrare al ti
nerilor patinatori 
de viteză din țara 
noastră trece, de 
cițiva ani, prin *

concursul speranțelor olimpi
ce, competiție de prestigiu, 
unde, de regulă, încep să se 
scrie... cărțile de vizită ale 
unor mari performeri. Cele 
patru probe masculine și tot 
atitea feminine au fost domi
nate de alergătorii din U.R.S.S. 
și R.P.D. Coreeană, cu care ti
nerii noștri sportivi nu se pot 
măsură încă, din cauza unor 
factori obiectivi, lipsa unei piste 
artificiale grevind cel mai mult 
progresul patinatorilor români. 
Cu toate acestea, Roxăna Sa- 
lade, in vîrslă de 15 ani, au
toarea unui record național la 
Berlin, merită un sincer „bra
vo” iar Gh. Varga, L. Coroș 
și L. Schrcithofer o stringere 
de mină, pentru că au reușit 
să se claseze, la unele probe, 
Înaintea unor adversari din 
Cehoslovacia, Ungaria și Po
lonia. Cum s-au comportat cei
lalți juniori români ? Răspun
sul la această întrebare ni l-a 
dat un martor ocular al între
cerilor de la Berlin, arbitrul 
Valeriu Marchievici, conducă
torul delegației române.

— Mulțumitor Rodica Nime
reală, Sanda Bărbulescu și 
Laurențiu Căplescu și foarte 
slab Ecatcrina Szakacs și A- 
driana l’leșean. Cu excepția 
Roxanci Salade, după păre
rea mea evoT ițiile juniorilor 
noștri nu reflectă adevăratele 
lor posibilități, Rodica Nime
reală, Gh. Varga, L. Coros și 
alții fiind capabili de rezul
tate superioare.

— Ce argumente aveți pen
tru susținerea acestei afir
mații ?

— După primele două probe, 
toți se resimțeau in urma e- 
fortului depus, fiindu-le tea
mă să mai alerge cursele 
lungi. De altfel, Elisabeta Sza
kacs n-a mai putui lua star
tul in proba de 3000 m. Și un 
alt exemplu : in proba de 5000 
m, Gh. Varga avea Ia un mo
ment dat .vreo 300 metri avans 
în lupta directă cu polonezul 
V. Piczman și totuși a pierdut 
cursa Ia sosire.

— Să înțelegem că lotul 
republican de juniori n-a 
avut la bază o pregătire 
temeinică ?

— Da. Cred că antrenorii nu 
au o busolă în munca de creș
tere a juniorilor, că s-a ne
glijat programul din timpul 
verii, că s-a intrat pe gheață 
cu o insuficientă pregătire fi
zică.

— Dacă spunem că an
trenorul lucrează asupra e- 
levului său...

— Acesta-î adevărul. Se 
pare că antrenorii nu pot (sau 
se complac în această situație) 
învinge rezistenta unor pati
natori, ce-i drept talcntațî, 
care cred că vor ajunge Ia 
performanțe, ocolind drumul 
anevoios, dar obligatoriu, al 
pregătirii asidue pe... uscat.

Sperăm că aceste păreri a- 
vizate asupra comportării re
prezentanților noștri la con
cursul speranțelor olimpice vor 
determina majoritatea cadrelor 
tehnice in abordarea unor for
me de antrenament menite să 
faciliteze pregătirea optimă a 
viitorilor performeri.

Iraian lOANIjESCU

șerban (Dinamo) 
___  ___ _ (C.S. Școlar) 65,1, 
Șt. Benedek (Mureșul) 65,2 ; 200 
in spate : Z. GIURASA 2:21,4, Șt. 
Benedek 2:22,8, M. Movanu (Șc. 
Sp. 2) 2:23,7, L. Copcealău (Din.) 
2:24,1, Gh. Lupu 2:24,9 ;

100 >11 bras : V. COSTA (Polit. 
Timiș.) 69,1, A. Șoptereanu (Stea
ua) 70,9, P. Teodorescu (Steaua) 
71,5, E. Hempel (Șc. Sp 2) 74,5, 
I. Vlad (C.S.M. Cluj) 75,2 ; 200 m 
bras : V. COSTA 2:33,5, P. Teo
dorescu 2:36,3, A. Șoptereanu 
2:40,4, E. Hempel 2:40,5, G. Săru- 
leanu (Steaua) 2:43,4 ;

100 m delfin : A. COVACI (Mu
reșul) 61,2, I. Miclăuș 63,5, M. 
Slavic 63,7, C. Rolik (Șc. Sp. Ti
mișoara) 64,5, M. Haș (Steaua) 
64,6 ; 200 m delfin : A. CQVACI 
2:17,5, E. Aimer 2:21,3, C. 
2:21,3, L. Copcealău 2:23,7, 
Băin (Ol. Reșița) 2:26,7 ;

200 m mixt : M. SLAVIC 2:18,2; 
P. Teodorescu 2:21,5, 
2:23,6,/ L. Copcealău 2:24,9, 
Oprițescu 2:26,0 ; 400 m mixt :
D. NAGHI 5:06.7, E. Aimer 5:09,7, 
P. Teodorescu 5:11,4, N. Tat (Ol. 
Reșița) 5:14,9, L. Copcealău 5:18,9.

—........-------------- -------- C.
A.

Dan O

Reșița) 64,7, T. 
64,7, Gh. Lupuculin). Dacă rezultatele pe 

distanțele de 100 m sînt în 
general mai apropiate de ni
velul internațional, ÎN REST, 
decalajul continuă să păstre
ze proporții GREU DE RE
CUPERAT într-un viitor a- 
propiat. Principalele cauze 
trebuie căutate în lucrul cu 
totul necorespunzător (din 
punct de vedere cantitativ) 
pe care înotătorii noștri îl 
efectuează, mai ales în tim
pul iernii. Este bine știut că 
în S.U.A., R. D. Germană,
U. R.S.S., și de curînd în Spa
nia, Ungaria, Japonia, marii 
performeri parcurg zilnic dis
tanțe mal mari de 10 kilo
metri, în timp ce sportivii 
noștri fruntași (excepție a fă
cut în anul 1969 doar grupul 
prof. Gh. Dimeca) nu depă
șesc 4—5 000 de metri.

Pe de altă parte, foarte 
mulți dintre antrenorii no
ștri, citind opinii ale medi- 
cinei sportive, preferă de mai 
mulți ani să afecteze î,n tim
pul iernii cîteva bune săp- 
tămîni pregătirii nespecifice, 
la munte, deși în mod prac
tic asemenea încercări nu au 
dat rezultate deosebite pină 
acum. Ni 
mente din 
cum că,/ 
schiului și 
zăpadă se 
rea forței și rezistenței spor
tivilor. Rezultatele însă, de
parte de a ne convinge, de
monstrează exact contrariul: 
marea majoritate a perfor
merilor, in frunte cu Slavic si 
Sterner se dovedesc serios de
ficitari chiar la aceste capito
le. Iată, așadar, o problemă 
care merită din plin toată 
atenția specialiștilor din țara 
noastră.

In fine, pentru a încheia 
rindurile de față, dorim să 
mai atragem /atenția asupra 
unui fenomen deosebit de în
grijorător pentru activitatea 
înotătorilor de frunte. La sfîr- 
șitul anului 1969, cițiva dintre 
actualii și foștii campioni și 
recordmani ai țării au anun
țat retragerea din activitate. 
Este vorba de VI. Moraru, A, 
Șoptereanu, Anca Andrei, Ed
da Schuller. Cristina Stănes- 
cu, Gica Manafu, P. Teodo- 
rescu, cu toții af lăți la vîrsta 
cind își puteau îmbunătăți în
că cele mai bune performan
țe. Majoritatea invocă dificul
tatea obligațiilor școlare, dar 
argumentul (contrazis puter
nic de înotători fruntași ca
V. Costa, Cr. Balaban, A. 
Covaci) nise pare neconvin
gător. în orice caz, însă, aceste 
exemple cu totul regretabile, 
avind în vedere că cei citați 
au fost serios sprijiniți de fe
derația de specialitate în în
treaga lor activitate, trebuie 
să constituie un prilej de a- 
naliză.

Analizînd evolu
țiile celor mai 
buni înotători ai 
țării în trecutul 
sezon 

țional 
curge 

părțire a acestora 
tegorii distincte.

într-o primă grupă vom 
menționa pe acei sportivi ca
re au marcat un progres vi
zibil în 1969 și au avut o evo
luție constant bună de-a lun
gul întregului an. Lista 
începe cu Marian Slavic (trai 
noi recorduri naționale, 5 ti
tluri balcanice și alte cîteva 
frumoase succese pe plan in
ternațional) și continuă cu 
Agneta Șterner, Zeno Giura- 
sa, Sebastian Cosmescu, Gh. 
Lupu (pregătiți de prof. Gh. 
Dimeca). Carol si Francisc Ro- 
lik (antrenor P. Lovas), A- 
dalbert Covaci (antrenor 1. 
Fothpal), Mihai Movanu (an
trenor Al. Schmaltzer), Liviu 
Copcealău și Liliana Dan (an
trenor Cr. Vlăduță), Anca 
Georgescu (antrenor S. Grin- 
țescu), Anca Groza (antrenor 
M. Negrea) și Zeno Oprițescu 
(antrenor O. Mladin). Deși nu 
au mai repetat performanțele 
din 1968, V. Costa (care se 
menține, totuși, printre frun
tașii brasului european), P. 
Teodorescu și D. Naghi au 
avut evoluții meritorii și in 
vara trecută, fiind oameni de 
bază ai echipelor naționale.

O a doua categorie este al
cătuită în linii mari de îno
tători mai tineri (E. Aimer. 
M. Hohoiu, Cr. Stănescu, E. 
Hempel) cărora se adaugă 
consacrata noastră campioană 
Cristina Balaban. Ei au ob
ținut cîteva rezultate în con
cursurile din primăvară, de 
monstrînd un progres evident, 
dar datorită 
pregătire nu 
repete aceste

în sfîrșit, 
grup fac parte acei sportivi, 
care nu numai că mu au mai 
progresat, dar au pierdut și 
secunde prețioase față d\e tim
pii realizați în 1968. Este vor
ba de G. Moraru, Șt. Bene
dek, I. Miclăuș, H. Schier, Al. 
Băin, N. Tat, Zita Erdeli, Ca
melia Vîjeu și Nicoleta Ște- 
fănescu.

îmbucurător este, îndeosebi, 
CRESCENDO-UL CRAULIȘ- 
TILOR și acest lucru s-a re
flectat direct în rezultatele 
echipei naționale, superioare 
celor din 1968. în schimb, se 
înregistrează UN REGRES 
ÎNGRIJORĂTOR în domeniul 
brasului, în probele de spa
te (feminin) și delfin (mas-

competi- 
vom 

la o îm- 
în trei ca-

re-

Cunoscînd că notarea elevilor 
constituie o latură deosebit de 
importantă a activității didactice 
și, de asemenea, că in domeniul 
educației fizice și sportului inter
vin în mare măsură aptitudinea 
elevilor, alături de unele scăderi 
ale randamentului fizic al unor 
tineri, determinate în multe ca
zuri de motive obiective, pro
blema devine foarte complexă.

Tn orice caz, sîntem părtașii 
ideii de a acorda profesorilor o 
mai mare independență în a- 
ceastă direcție, iar principalul 
criteriu să-l constituie cel al 
progresului realizat de elevi de-a 
lungul trimestrelor și anilor de 
studiu și nicidecum cel al ca
pacității de performanță. Sîntem 
împotriva atitudinii avangardiste, 
manifestate pe alocuri, corespun
zător căreia notele 9 și 10 nu 
pot fi obținute decît de elevii- 
sportivi încadrați în diferite e- 
chipe și grupe competlționale. 
De asemenea, considerăm că am 
complica lucrurile inutil, da,:ă 
pentru notarea elevilor s-ar pre
coniza însumarea și apoi pro
porționarea ponderii unor para
metri referitori la datele antro- 
pometrice ale elevilor la nivelul 
performanțelor obținute etc. S-au 
dovedit a fi depășite și actualele 
probe și norme de control, cu 
atît mai mult cu cît unele din 
acestea sînt de-a dreptul nesem
nificative.

în cadrul experimentului ne-am 
propune să efectuăm unele mă
surători axate în principal pe 
testarea multilaterală a capacită
ților fizice ale elevilor. Testul 
preconizat pentru aprecierea ca
pacităților fizice ale elevilor con
stă într-un complex de probe a- 
decvat vîrstelor și, în același 
timp, este orientat spre apre
cierea forței membrelor superioa
re, a celor inferioare, a muscu
laturii abdominale, a vitezei de 
deplasare, a rezistenței, a motri
citatii ..........................................
unor 
forței 
ritura

Prin 
damentului elevilor cu ocazia tre
cerii probelor respective se vor 
putea aprecia, pe baze obiective 
și multilaterale, indicii pregătirii 
fizice a elevilor și, Implicit, efi
ciența educației fizice în direcția 
sporirii capacităților fizice ale 
tineretului. Centralizarea rezulta
telor obținute de un număr mare 
de elevi, ne va permite să în
trevedem direcțiile în care tre
buie orientată pregătirea elevilor 
și să stabilim criterii orientative 
privind notarea elevilor.

Ne exprimăm convingerea că 
valoarea unui asemenea test va 
fi și mai mare dacă el va fi 
experimentat mai mulți ani. A- 
ceasta, deoarece evidența rezul
tatelor obținute de elevi în ca
drul acelorași structuri de probe 
va oglindi, pentru profesori, e- 
voluția și, totodată, influența ca
litativă a educației fizice asupra 
dezvoltării capacităților fizice a 
copiilor de la an la an, iar pen
tru organele centrale, nivelul pre
gătirii fizice a tineretului școlar 
și inclusiv, calitatea muncii des
fășurate în această direcție de 
către cadrele de specialitate.

a.------  ---------------------------------------------------------

generale (prin intermediul 
parcursuri aplicative), a 

și detentei musculare (să- 
în lungime și în înălțime), 
înregistrarea valorilor ran-

® Cea de a doua mare victorie 1 Garoafei Cantemir

cirmăcițelor @ Cel mai „forțos"

lor

D.

® Mai

băiat

Bolile 
Al.

Naghi 
, Z.

unor carențe în 
au mai reușit sa 
cifre.
dintr-un ultim

greu a fost cu selecționarea

din barcă

s-au servit argu- 
cele mai științifice 
prin practicarea 
a crosurilor prin 

încearcă dezvolta-

Adrian VASILIU

FEMININ — 100 m liber : 
BALABAN (Dlnamo) 65,4, 
Șterner (Steaua) 66,0, L. 
(Din.) 66,5, A Andrei (Șc. Sp. 
Reș.) 67,2, E. Schuller (Șc. Sp. 2) 
67,4 ; 200 m liber : C. BALABAN 
2:20,8, L. Dan 2:26,8, A. Șterner 
2:27.4, G. Sovago (C.S.M. Clu.1) 
2'27,6, D. Coroiu (Șc. Sp. Reș.) 
2:28.5; 400 m liber: C. BALA
BAN 4:58,2, D. Coroiu 5:10,0. L. 
Dan 5:15,8, L.. Radu (Din) 5:17,0; 
A. Șterner 5:17,0 ; 800 m liber : 
D. COROIU 10:36,6, C. Balaban 
10:43,6, L. Radu 10:50,6, E. Ivescu 
(Din.) 10:53,8, A. Pupăzan (Din.) 
10:54.6 ;

100 m spate : A. ANDREI (Șc. 
Sp. Reș.) 1:10,7, C. Kokay (Medic. 
Cluj) 1:14,3, M. Măzgăreanu (Șc. 
Sp. 2) 1:17,6, M. Petre (Steaua) 
1:17,8. Z. Erdeli (C.S.M. Cluj) 
1:18,2 ; 200 m spate : A. 4NDREI 
2:38.2, - -- ■ - ... -
2:47,3, 
Petre

100 
(Din.) 
1:22,2.

C. Kokay 2:41,9, Z. Erdeli 
M. Măzgăreanu 2:48,3, M- 
2:49.3 ;
m bras : C. STĂNESCU
1:20,9, A. Georgescu (Din.) 
A. Mihâescu (Din.) 1:23,0, 

G. Manafu (Steaua) 1:23,3, C. 
Vîjeu (Șc. Sp. 1) 1:24,4 ; 200 ni 
bras : A. GEORGESCU 2:55,7, 
G'. Manafu 2:57,9, A. Mihăescu 
2:58,5. C. Stănescu (Din.) 3:00,7. 
R. Petruică 3:01,0 ;

100 ' ‘ --------------
1:10,2, 
1:11,7, 
1:11,9, 
Vijeu 
ȘTERNER 2:35,4. A. _____
G. Cerbeanu 2:41,8, N. Ștefănescu 
2:45,0, M. Hahanu 
2:49,0;

2Oo m mixt : 
2:38,2, A. Mihăescu n,
za 2:44,1, A. Andrei 2:45,9, 
Vijeu 2:47,0; 400 m mixt: 
BALABAN 5:39,4, A. Groza 5:45,5, 
N. Ștefănescu 5:51,8, G. Cerbea- 
nu 6:00,1, L. Radu 6:01,4

m delfin : A. ȘTERNER
N. Ștefănescu (Rapid)

G. Cerbeanu (C.S. Școlar) 
A. Groza (Din.) 1:13,1, C. 
1:13,2; 200 m delfin: A.

Grozâ 2:40,2,

(Șc. sp. 2)

C. BALABAN 
2:42,9, A Gro- 

C. 
C.

Miine, la București

CONCURS
DE AUTOMOBILISM

Cind nu se mai aștepta ni
meni, cind. toată lumea credea 
că lucrurile se vor desfășura 
conform tradiției, ' Garoafa 
Cantemir mări ștrocul șt, in
tr-un superb efort, susținut 
pină la epuizare, ambițioasa 
yislașă depăși și ultima am- 
barcație, treci nd victorioasă 
linia de sosire, înaintea unui 
valoros echipaj — campion 
european. Aceasta se intlmpla 
anul trecut, in vară, la Berlin, 
într-una din seriile marii Re
gate Grilnau.

★
Cind nu se mai aștepta ni

meni, cind toată lumea credea 
că lucrurile se vor desfășura 
conform tradiției, Garoafa 
Cantemir mări strocul și in
tr-un efort susținut, talentata 
canotoare trecu Itnia de sosi
re, depășind multe ambiții și, 
mat ales, speranțe. Aceasta se 
intimplț tot anul trecut, dar 
in toamnă, la Piatra Neamț, Pe 
lacul de acumulare numit Pit
ea Doamnei.

ir
Despre prima victorie a Ga

roafei s-au inserat, la timpul 
cuvenit, rinduri de laudă. Des
pre această a doua izblndă a 
tinerei sportive, cronicarul ți
ne să consemneze următoa-
rele...

Practic, sezonul nautic se 
încheiase, lotul nostru femi
nin de canotaj academic ur- 
mind a intra in perioada fără 
emoții a vacanței. In vară, în 
toiul asprelor pregătiri, fetele 
fuseseră la Piatra Neamț unde 
se antrenaseră pe oglinda tină- 
rului lac de acumulare Pitea 
Doamnei. Locul era neasemu
it de frumos, apa proaspătă, 
limpede, ca și privirile curi
oase ale puștimii ce venea să 
vadă lunecarea suplă a schi
turilor pe unda rece a Pica
tului. Către seară, cind bărcile 
odihneau în rasteluri. cind 
fetele trebălulau pe lingă am-

*

î»

toaleta
■ cum

barcații, pregătindu-le 
pentru a doua zi 
spuneam, către seară, din „spi- 

gospodăresc", din dorința 
a fi, poate, mai aproape 
eroinele zilei — veneau 

codanele ce pină atunci ur- 
fulgerarea schlfuri-

rit 
de 
de 
Și 
măriseră 
lor, spre a. da o mină de aju
tor sportivelor. După o săptă- 
mină, Garoafa cunoștea nu
mele tuturor celor ce începu
seră să prindă drag de bărci, 
de rame, de canotaj. După o altă 
săptămină, lotul plecă lăsînd 
într-adins patru bărci la Pia
tra Neamț. Lăsînd șl cuvînt 
că cineva va reveni în curînd, 
pentru a împlini o veche do
rință a organelor locale spor- 

1NF1INTAREA UNUI 
CANOTAJ- 

PIATRA

s-a impus încă de la început, 
cind a cerut antrenoarei să 
fie... prima in ordinea așeză
rii in schif 1 Două cuvinte și 
despre barca de 4+1 visle: 
Carmen (stroe, bună schioară, 
cu un excepțional simț al e- 
chllibrului), Mariana și cele
lalte trei „L"-url — Lenuța, 
Liliana și încă o dată Lenuța 
(plusul, care după părerea an
trenoarei, va face o frumoa
să carieră sportivă pe acest 
post cheie).

Cu fetele, cu selecționarea 
canotoare, a fost 
greu. Convinge-le 

ele (nu prea se în- 
a se urca in barca 

vor-

Publicăm în continuare lis
tele celor mai buni performeri 
ai anului în piscine de 50 m:

MASCtJLIN — 100 m liber : M. 
SLAVIC (Steaua) 55,2, H. Schier 
(Ol. Reșița) 56,5, VI. Moraru 
(Steaua) 56.6, Z. Oprițescu (C.S.M. 
Cluj) 57,5, I. Miclăuș (Șc. Sp. Si
biu) 57.7 ; 200 m liber : SLAVIC 
2:02,9, VI. Moraru 2:04,1, S. Cos
mescu (Steaua) 2:06,3, E Aimer 
(Șc. Sp. Reșița) 2:07,8, G. Gotter 
(Steaua) 2:03,2 ; 400 m liber : E. 
ALMER 4:27.3, M. Slavic 4:28.2. VI. 
Moraru 4:29.0. S. Cosmescu 4:31.8. 
D. Naghi (Mureșul) 4:33,8; 1500 
m liber : E. ALMER 18:01.3, D. 
Naghi 18:09,1, Fr. Rollk (Șc. Sp. 
Timiș.) --------
18:36.9. 
18:38,0 :

100 m spate :
(Steaua) 63,9, M Hohoiu (Șc. Sp.

18:30,4,
G. Moraru

S. Cosmescu 
(C.S.M. Cluj)

Z. GIURASA

Iubitorii sporturilor meca
nice din Capitală au prile
jul să asiste miine, între o- 
rele 10 și 14, la primul con
curs de automobilism al a- 
nului, organizat de A.C.R. în 
colaborare cu Școala de șo
feri amatori București, în
trecerea, 
teresantă 
nare, va 
toul din 
liului Popular al sectorului 8 
(bd. Banu Manta). în com
petiție sînt înscriși numeroși 
automobiliști bucureșteni, 
printre care și unii din ti
tularii lotului național. A- 
ceștia din urma vor concura 
pe mașini R8 Gordini, pre
cum și pe noile automobile 
Dacia 1100 S. în deschidere, 
elevi de la Liceul Ion Ne- 
culce și membri ai cercului 
de automobilism de la Pa
latul Pionierilor vor face o 
demonstrație de carting. Or
ganizatorii ne-au comunicat 
că întrecerile vor avea loc 
în orice fel de condiții me
teorologice.

constînd într-o in- 
probă de îndemî- 
avea loc pe pla- 

fața sediului Consi-

tive : 
CENTRU 
JUNIORI 
NEANT-

Și cea 
care s-a 
fost, profesoara 
Garoafa Cantemir. In aștepta
rea componentei noastre a lo
tului național de canotaj, clu
bul Ceahlăul terminase a ri
dica pe malul lacului hanga
rul pentru adăpostit bărcile, 
pontonul. Așadar, cind cel de 
la „Piatra" se așteptau mai 
puțin, cind lumea credea că 
lucrurile se vor desfășura con
form tradiției, Garoafa Can
temir mărește strocul, trecind 
victorioasă cil prima fetiță in 
barcă, adică pe dubloul ei, a- 
cum ca antrenoare. A făcut, 
apoi, această „plimbare" cu 
încă vreo 20 de fete, după cum 
declară antrenoarea — toate 
cuminți, talentate și harnice. 
Multe din comuna apropiată 
Bistrița, satul Doamna. Mai 
greu a fost cu „plusurile", cu 
cirmăcițele. Acum, cind 
s-a rezolvat, barca de 4 
are ca stroe pe Lucica 
nică, foarte muncitoare, 
veselie molipsitoare in 
că), pe Veronica, pe Coca și, 
bineînțeles, plusul — Victorița. 
Despre cirmăciță se spune că

DE
LA

care 
lipsit

revenlt. cyaa
de vacanță, a 
și antrenoarea

totul 
rame 
(voi
ds o 
bar

CUPA SPERANȚELOR" LA SCHI FOND
Zilele trecute 

s'a desfășurat la 
|K Azuga cea de a

doua etapă a „Cu- 
fe&KJ&’iga pei speranțelor" 

la schi fond. Iată 
primii clasați pe categorii de 
vlrstă: fete (10—12 ani) — 
1 km : 1. Dalila Cristescu (A- 
zuga), 2. Rita Crivăț (Azuga), 
3. Maria Erdely (Azuga) ; 
băieți (10—12 ani) 2 km : 1. 
Dumitru Crivăț (Azuga), 2. 
Marin Telegescu (Azuga), 3. 
Ion Pințoi (Azuga): fete: 
(13—14 ani) 2 km : 1. Viorica 
Stoica (Bușteni) 2. Coralia 
Gherhoianu (Azuga), 3. Ma
na Strămăturaru (Azuga) ; 
băieți (13—14 ani) 3 km : 1. 
Marin Teleanu (Azuga), 2. 
David Popa (Azuga), 3. Cor
nel Potroanghel (Azuga) ; fete 
(15—16 ani) 3 km : 1. Maria 
Tocitu (Teșila), 2. Rodica Cul- 
man (Azuga), 3. Gabriela O- 
praiescu (Azuga) ; băieți (15—

16 ani) 5 km : 1. Cristian Di- 
cianu (Azuga), 2. Stelian Pin- 
țoi (Azuga), 3. Viorel Chivu 
(Teșila).

GH. IRIMINOIU, coresp.

viitoarelor 
ceva mai 
întii pe 
ghesuiau 
cit abia poți sta în ea), 
bește cu directorii școlilor, cu 
părinții. Cu băieții, însă, lu
crurile au mers rapid. încă 
din vară, Panduru „mare" 
(Dumitru) ieșise — așa, dintr-o 
simpatie — cu antrenorul Ion 
Bulugioiu, în barcă. Curînd a 
învățat „meserie" și schiful 
de 4 ș-a completat cu Pan
duru „mijlociu" (Tudor), Pan
duru „mic" (Ion) și Cătălin. 
Cooptarea lui Cătălin s-a. fă
cut nu din pricină că bătri- 
nul lăcătuș Gheorghe Panduru 
n-ar_ mai fi avut feciori pe 
lingă casă. Propunerea de a 
trage și Cătălin a justificat-o 
— principial și obiectiv — 
chiar Panduru „mare" : E MAI 
FORȚOS DEC1T NOI TOȚI !

Cam aceasta ar fi, în mare, 
noua secție de canota)-ju- 
nlori din Piatra Neamț. Păre
rea Garoafei este că tinerii 
sportivi promit mult. Acum, 
insă, treburile au rechemat-o 
la lot. Va trebui să-i con
tinue cineva migăloasa muncă, 
chiar in acest sezon cind se 
pot face multe lucruri in sală. 
Și preocupare din partea clu
bului Ceahlăul s-a dovedit a 
fi. Entuziasmul de început, 
Insă, pare a mai fi scăzut. Cel 
puțin așa lasă impresia. De 
aceea, tare ne temem că to
tul se va sfirși cu un „nereu
șit experiment". Vezi fosta 
secție de gimnastică, vezi in
sistențele (zadarnice) ale an- 
trenoarei pe lingă, club, de a 
obține pentru secție un echi
pament cit de cit adecvat, 
vezi greșita, iluzie că federa
ția va lăsa iar „într-adins" niș
te schifuri la Piatra Neamț.

Cam acestea a avut croni
carul de consemnat in legătură 
cu cea de a doua mare vic
torie realizată de Garoafa Can
temir, anul trecut.

(Urmare din pag. 1)
ține neapărat de optimism estival, 
ci de o cunoaștere a potențialului 
și de o anticipare a rezultatelor 
la care te pot conduce o muncă 
titanică și un regim de viață 
spartan, V.V. STABILEȘTE : 7

METRI.
— E un ideal dc activitate pe 

care mi-am propus să-l reali
zez în viața mea sportivă. VREAU 
SA FIU PRIMA FEMEIE DIN LU
ME CARE SA DOBOARE ACEAS
TA CIFRA. Este un gind poate 
nebunesc, dar care-mi este nes
pus de drag — se confesează ea. 
Și, Viorica adaugă : „Poate prin- 
tr-o corelare cu anul 1970, 7 ME
TRI SA SURVIN A CHIAR ÎN 
CURSUL LUI“.

Utopie la începutul conversației, 
cifra comentată îmi devenea a- 
cum — prin fermitatea cu care 
și-o apropia prezumtiva autoare 
— o tot mai palpabilă realitate

copoleanu, înregistrează 6 locuri
I la - - ~ '
II și
locul
dalia
cerlt
6.82 m, rezultat, ce reprezintă re
cordul mondial al probei

Jocurile Balcanice, pozițiile 
V la campionatele europene. 
5 la J.O. de la Tokio și me
de aur in Mexic, trofeul cu- 
in urma unui senzațional

ADEVĂRATELE ESENȚE

\ UN

UNDE MERGEM?
Vasile TOFAN

TOTUL A PORNIT DE LA 
CROS ANONIM

Părăsim nirvana celor 7 metri 
și ne întoarcem în timp. Deru
lăm banda pină în 1957, moment 
cinci o descoperim pe firava Vio
rica într-un internat al 
profesionale de confecții 
rești ascultind, alături de 
lalte colege ale ei, o solicitare a 
profesoarei de educație fizică : 
„Mîinc este crosul pe raion și 
școala trebuie să fie reprezentată. 
Cine se înscrie ?“

Eleva care avea să deschidă 
lista participantelor era blonda 
retrasă — dar cu priviri aprige 
— Viorica Viscopoleanu, „teme- 
rara“ care... nu sprintase pină 
atunci o sută dc metri, dar care 
acum, surpriză generală, trece 
prima linia de sosire. Este primul 
ei contact cu atletismul și cu 
antrenorul Ion Vintilă, specialis
tul care-i asistase surprinzătoa
rea cursă și-o „capturase" ime
diat pentru acest sport. Pe atunci, 
V. Viscopoleanu avea 18 ani, 
vîrs-tă considerată a fi mult 
prea înaintată — cind vizezi Înal
ta performanță — pentru începu
turile acestei dificile discipline.

Astăzi, palmaresul maestrei e- 
merite a sportului, Viorica Vis-

Școlii 
Bucu- 
cele-

Drumul de la un cros' anonim 
Ja strălucirea unui titlu olimpic 
— o evoluție progresivă, ecou 
al marilor eforturi depuse în de
cursul a 12 ani, nu o explozie 
momentană a talentului. stinsă 
apoi definitiv și iremediabil.

— La 18 anî, comentează ea. cînd 
alții atinseseră culmile perfor
manței, eu nu intrasem încă in 
arenă. Cind am hotărit, însă, 
să mă consacru acestei discipli
ne, primul pact pe care l-am fă
cut a fost cu voința mea. Tre
buia să fie maleabilă, ascultă
toare, dar, în același timp, oțe- 
lită. Era necesar ca totul să 
graviteze in jurul acelui TRE
BUIE, cuvînt-angajament cu 
conținutul lui atit de complex : 
să t? supui, ani de-a rindul, ri
gorilor muncii de performanță, 
să ți temperezi nervii, să-ți reduci 
conștient activitățile și plăcerile 
colaterale, să învingi momentele 
dificile, să nil te lași pradă suc
cesului, să asculți, să vrei etc., 
etc.".

Elemente care, proporțional 
dozate și supuse acelei incandes
cente temperaturi specifice înal
telor conștiințe sportive, conduc 
— p.rintr-o alchimie a succesului 
sportiv — la adevăratele ESENȚE.

Tar acel 6,82 m, realizat de să- 
ritoarea româncă pe Estadio Uni- 
versitaria, reprezintă, intr-ade
văr, una din cele mai tari ESEN
ȚE.
ÎNCERC RELANSAREA

LUI
Coborîm din sferele teoriei, ia 

practica imediată. Zilele viitoare, 
atleta Viorica Viscopoleanu se va 
afla la startul unui concurs in
ternațional ce reprezintă primul 
contact, al anului, cu principa
lele adversare de pe continent. 
Dificultății, generată de.,valoarea 
concurentelor, i se adaugă 
vita bila șovăire a celui ce 
cearcă să cucerească reduta 
cîteva căderi consecutive.

— S-ar putea ca primul

NUME-

S1MBATA AȚI VĂZUT
BOX : Sala Floreasca, ora 18,30: 

Dinamo — Metalul.
ATLETISM : Sala „23 August", 

de la ora 10 : Concursul repu
blican al studenților.

DUMINICĂ

BASCHET : Sala Floreasca, ora 
18.30 : Steaua — K.K.S. Polonia 
Varșovia („Cupa Cupelor").

FOTBAL : Terenul Politehnica, 
ora 10 : Sportul studențesc — 
D.R.T.A.

ATLETISM : Sala „23 August" 
de la ora 10: Concursul republi
can al studenților.

de GEORG BUCHNER

— S-ar putea ca primul start 
să nn fie un succes, comentează 
realist atleta. Silit după o pre
lungită convalescență fizică și mo
rală șl. după o perioadă In care 
am insistat puțin pe pregătir-a 
specifică, prioritate avinrt pre
gătirea fizică.

Apoi, privind In timp, comple- 
„Eforturile și toată aten- 

indrentate 
a primăverii. 
' i sală de 

ocazia 
RELAN-

la TEATRUL BULANDRA?

tează : __________ ...
ția inii rămin. insă, 
spre prima lună c 
tiiiiȚul europenelor de 
in Viena, campionate, cu 
cărora VREAU SA-MI 
SEZ NUMELE".

★
Proiecte temerare ca 

le-l lansări peste pragul 
glme.

Ginduri îndrăznețe pentru a că
ror materializare stă gir oțelita 
voință a atletei.

pruprii- 
de Iun*

azi.de
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DINAMO BUCUREȘTI ÎN R.D. GERMANĂ
Sîntem informați că e- 

chipa de fotbal Dinamo 
Eucureș'/i a acceptat in
vitația forului de specia
litate din R. D. Germană 
de a întreprinde — între

16 și 23 februarie — un 
scurt turneu în această 
țară.

Dinamo București ur
mează să susțină trei 
partide, la Berlin, Mag

deburg și Rostock, în com
pania unor echipe de pri
mă categorie, al căror 
nume nu a fost încă co
municat.

CARNET DE
Cu V. Husa despre Chimia 

Suceava

vorbiți 
echipei 
desigur

Dinamo Bacău —în așteptarea
viitoarei adversare din „C. E. T.“

După o scurtă, dar necesa
ră vacanță, dinamoviștii bă
căuani (cu excepția lui Ghiță 
și Dembrovschi, plecați cu 
lotul național în Brazilia) se 
reunesc astăzi pentru relua
rea pregătirilor în vederea 
returului campionatului și a 
participării la jocurile pro
gramate în sferturile de fi
nală ale „Cupei europene a 
tirgurilor". Minuțiosului con
trol medical la care vor fi 
supuși -în cursul zilei de azi 
toți componenții lotului di- 
namovist, îi va urma, dumi
nică, primul antrenament. în 
continuare, programul de pre
gătire, pe care ni l-a' făcut 
cunoscut antrenorul princi
pal, Valeriu Neagu, prevede 
antrenamente zilnice în aer 
liber, cu durată și intensitate 
crescînde. Pînă la 1 februa
rie, ele se vor desfășura la 
Bacău, după care, pentru cir
ca 12 zile, întregul lot se va 
deplasa în stațiunea Slănic- 
Moldova. în partea a doua 
a lunii februarie, băcăuanii 
își propun efectuarea unui 
turneu în străinătate.

Așa cum este el alcătuit, 
programul ni se pare judi
cios, realizarea lui la un nivel 
calitativ superior fiind de 
natură a asigura echipei din 
Bacău acumulările necesare 
pentru prezentarea sa la un 
potențial ridicat în viitoarele 
confruntări interne și inter
naționale.

Fără îndoială, obiectivul 
cel mai important al băcă
uanilor, în perioada imediat 
următoare, îl constituie parti
ciparea lor la sferturile de 
finală ale „C.E.T.". După suc
cesul pe care l-au avut pînă 
acum în această competiție, 
este de așteptat ca ei să con
firme în continuare prestigi
oasa performanță realizată, 
să se comporte la fel de ono
rabil ca și în meciurile ante
rioare. Desigur, misiunea lor 
a devenit, în prezent, foarte 
grea, fiindcă — indiferent de 
rezultatul tragerii la sorți din

Both solicitat 
de Dinamo București

Sîntem informați că Dina
mo București dorește să-l 
legitimeze pe fotbalistul Both, 
care în prezent se află cu 
echipa olimpică a României 
în turneu în Australia.

Clubul bucureștean a ob
ținut dezlegarea de la echipa 
Olimpia Satu Mare pentru a- 
cest jucător.

29 ianuarie — oricare din 
celelalte șapte echipe rămase 
în întrecere, fie că se va 
i.umi Arsenal, Internazior.ale 
sau Anderlecht, va constitui 
pentru ei un adversar extrem 
de redutabil. Dar dacă, pe 
baza experienței pozitive de 
pînă acum, avem temei să 
credem că băcăuanii vor ști 
din nou să se ridice la înălți
mea răspunderii ce le revine, 
că se vor pregăti cu con
știinciozitate și vor face tot 
ceea ce este posibil pentru 
reprezentarea cu cinste a fot-

Bacău este la ora actuală 
mai îndreptățită — în com
parație cu alte echipe clasate 
înaintea ei — să susțină cîte- 
va jocuri de verificare în 
compania unor formații stră
ine. De asemenea, considerăm 
oportun ca măcar acum, în 
pragul sferturilor de finală 
ale „C.E.T.", antrenorului 

Valeriu Neagu să i se facili
teze cunoașterea, printr-o do
cumentare la fața locului, a 

’echipei ce va fi' desemnată 
de sorți ca adversară a ele
vilor săi.

balului românesc în această 
fază superioară a unei corn 
petiții continentale, în aceeași 
măsură putem spera că ei 
vor beneficia de întregul 
sprijin de care au nevoie 
într-o asemenea împrejurare. 
Firește, acest sprijin trebuie 
să survină, în primul rînd, 
din partea federației, care 
își va face o datorie de onoa
re din a contribui la asigura
rea celor mai bune condiții 
de pregătire singurei echipe 
de club românești promovate 
în turul al IV-lea al unei 
competiții europene. Proble
ma care se pune îndeosebi, 
în afara asistenței tehnice pe 
parcursul perioadei pregăti
toare, este aceea ca federația 
să ajute echipa băcăuană, în 
perfectarea unui turneu peste 
hotar», în luna februarie, 
turneu care, ca și cel efec
tuat în Liban înaintea meciu
lui retur cu Kilmarnock, va 
fi de un real folos dinamc- 
viștilorj în pregătirea lor. 
Chiar dacă, în organizarea 
acestor turnee, federația se 
conduce după criteriul obiec
tiv al locului ocupat în cla
sament, credem că Dinamo

Fără îndoială, pentru rea
lizarea acestor d~ziderate vor 
fi necesare anumite cheltuieli, 
dar nu este cazul să invocăm 
tocmai acum motivul econo
miilor. Merită, totuși, să în
cercăm !

C. FIRANESCU

La Bacău :

Simpozion 
pe teme de fotbal

In cadrul ciclului de con
ferințe pe teme sportive al 
Universității populare din 
Bacău, duminică 25 ianua
rie, la ora 10,00, va avea 
loc la Casa de cultură din 
localitate un simpozion de
dicat fotbalului. Vor lua cu- 
vîntul, cu acest prilej, antre
norul federal Dincă Schileru, 
antrenorul Rudy Wetzer și 
ziaristul Constantin Firă- 
nescu.

Simpozionul va fi urmat 
de proiectarea ‘ unui film 
sportiv.

PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI
DIVIZIEI B - SERIA A ll-a, EDIȚIA 1969-1970

ETAPA A XVI-A, 15 MARTIE 1970
Minerul Baia Mare—Ripensia Timișoara 
C.S.M. Reșița—C.F.R. Arad
Metalurgistul Cugir—Olimpia Oradea 
Metalul Tr. Severin—Minerul Anina
Chimia Rm. Vîlcea—C.S.M. Sibiu 
Electroputere Craiova—Olimpia Satu Mare 
Vagonul Arad—Metalul Hunedoara
C.F.R. Timișoara—Gaz metan Mediaș

ETAPA A XVII-A, 22 MARTIE
Olimpia Oradea—Vagonul
Gaz metan—Chimia
Minerul Anina—Minerul Baia Mare
Olimpia Satu Mare—C.F.R. Timișoara 
Metalul Hunedoara—Metalul Tr. Severin 
Ripensia—C.S.M. Reșița
C.S.M. Sibiu—Metalurgistul
C.F.R. Arad—Electroputere

ETAPA A XVIII-A, 29 MARTIE
Metalurgistul—Metalul Hunedoara
Olimpia Satu Mare—Minerul Arțina
C.F.R. Arad—Ripensia
C.S.M. Reșița—Metalul Tr. Severin
C.F.R. Timișoara—Olimpia Oradea
C.S.M. Sibiu—Vagonul
Electroputere—Chimia
Minerul Baia Mare—Gaz metan

ETAPA A XIX-A, 5 APRILIE
Chimia—C.F.R. Arad
Olimpia Oradea—Minerul Baia Mare
Metalul Hunedoara —C.S.M. Reșița
Vagonul—C.F.R. Timișoara
Minerul Anina—C.S.M. Sibiu
Gaz metan—Olimpia Satu Mare
Ripensia—Metalurgistul
Metalul Tr. Severin—Electroputere

ETAPA A XX-A, 12 APRILIE
C.S.M. Sibiu—C.S.M. Reșița
Metalul Tr. Severin—Ripensia
Minerul Baia Mare—Metalurgistul
Chimia—Metalul Hunedoara
Vagonul—Olimpia Satu Mare
C.F.R. Timișoara—C.F.R. Arad
Electroputere—Minerul Anina
Gaz metan—Olimpia Oradea

ETAPA A XXI-A, 19 APRILIE
Minerul Baia Mare—Electroputere 
Metalurgistul—Chimia
Ripensia—V agonul
C.F.R. Arad—Metalul Tr. Severin
Metalul Hunedoara—Olimpia Oradea
Minerul Anina—Gaz metan
C.S.M. Reșița—C.F.R. Timișoara
Olimpia Satu Mare—C.S.M. Sibiu

ETAPA A XXII-A, 26 APRILIE
Metalul Tr. Severin—Olimpia Satu Mare 
C.F.R. Timișoara—Minerul Baia Măre 
Caz metan—C.S.M. Sibiu
Chimia—Minerul Anina
Electroputere—Metalurgistul
Metalul Hunedoara—C.F.R. Arad
Vagonul—C.S.M. Reșița
Olimpia Oradea—Ripensia

ETAPA A XXIII-A, 3 MAI
Olimpia Oradea—Chimia
C.S.M. Reșița—Minerul Anina
Vagonul—C'.F.R. Arad

C.S.M. Sibiu—Metalul Hunedoara
C.F.R. Timișoara—Ripensia
Minerul Baia Mare—Metalul Tr. Severin 
Olimpia Satu Mare—Metalurgistul 
Electroputere—Gaz metan

ETAPA A XXIV-A, 10 MAI
Minerul Anina—C.F.R, Timișoara 
Gaz metan—Vagonul
C.S.M. Sibiu—Minerul Baia Mare 
Chimia—Metalul Tr. Severin 
C.F.R. Arad—Olimpia Oradea 
Metalurgistul—C.S.M. Reșița
Metalul Hunedoara—Electroputere 
Ripensia—Olimpia Satu Mare

ETAPA A XXV-A, 17 MAI
C.S.M. Reșița—Olimpia Oradea 
Electroputere—Ripensia
Metalul Hunedoara—Minerul Anina 
C.F.R. Timișoara—C.S.M. Sibiu 
Olimpia Satu Mare—Chimia
Metalul Tr. Severin—Gaz metan 
Metalurgistul—C.F.R. Arad 
Vagonul—Minerul Baia Mare

ETAPA A XXVI-A, 24 MAI
Ripensia—Metalul Hunedoara 
Metalul Tr. Severin—Metalurgistul 
Chimia—C.F.R. Timișoara 
C.F.R. Arad—Gaz metan 
Minerul Anina—Vagonul
Olimpia Oradea—C.S.M. Sibiu 
Minerul Baia Mare—Olimpia Satu Mare 
C.S.M. Reșița—Electroputere

ETAPA A XXVII-A, 31 MAI
Olimpia Satu Mare—C.F.R. Arad 
Minerul Anina—Olimpia Oradeș 
Vagonul—Metalurgistul
C.S.M. Sibiu—Electroputere 
Chimia—C.S.M. Reșița 
Gaz metan—Ripensia
C.F.R. Timișoara—Metalul Tr. Severin 
Minerul Baia Mare—Metalul Hunedoara

ETAPA A XXVIII-A, 7 IUNIE
Metalul Hunedoara—C.F.R. Timișoara , 
Metalul Tr. Severin—C.S.M. Sibiu 
Ripensia—Chimia
Metalurgistul—Gaz metan 
C.F.R. Arad—Minerul Anina 
C.S.M. Reșița—Minerul Baia Mare 
Electroputere—Vagonul
Olimpia Oradea—Olimpia Satu Mare

ETAPA A XXIX-A, 14 IUNIE
Vagonul—Chimia
Metalul Hunedoara—Gaz metan 
Olimpia Oradea—Metalul Tr. Severin 
Minerul Baia Mare—C.F.R. Arad 
C.S.M. Reșița—Olimpia Satu Mare 
C.S.M. Sibiu—Ripensia
Minerul Anina—Metalurgistul 
C.F.R. Timișoara—Electroputere

ETAPA A XXX-A, 21 IUNIE
Gaz metan—C.S.M. Reșița 
Electroputere—Olimpia Oradea 
C.F.R. Arad—C.S.M. Sibiu 
Ripensia—Minerul Anina 
Metalul Tr. Severin—Vagonul 
Metalurgistul—C.F.R. Timișoara 
Chimia—Minerul Baia Mare 
Olimpia Satu Mare—Metalul Hunedoara

VACANȚĂ

N.R. Federația română de fotbal ne 
figureze in evidența sa sub numele de 
pînă in prezent nu a fost adresată nici o

Intere sindu-ne la clubul timișorean am 
convorbirile pentru definitivarea materialelor

Intrucit echipa timișoreană poartă totuși 
vede neoficial — numele de Ripensia, noi 
campionatului diviziei B (seria a Il-a), spetind 
cit mai curind.

sesizează că echipa timișoreană continuă să 
Politehnica, aceasta ca urmare a faptului că 
solicitare oficială de schimbare a titulaturii, 

aflat cu surprindere că abia ieri aveau loc 
cerute de altfel prin prevederi regulamentare, 
de aproape jumătate de an — după cum se 

l-am păstrat ca atare în programul returului 
că oficializarea acestei titulaturi va surveni

— Vă rugăm să ne 
despre pregătirile 
dumneavoastră, care 
au început de mult.

— Desigur — ne răspunde 
V. Husa, antrenorul echipei 
Chimia Suceava — încă de la 
9 ianuarie. Perioada pregăti
toare am împărțit-o în 3 eta
pe. Prima, de readaptare la 
efort, e pe sfîrșite. De la 29 
ianuarie vom intra în cea de 
a doua etapă (pînă la 15 fe
bruarie) cînd se va pune ac
centul pe pregătirea fizică și 
tehnică specifică. Ultima am 
împărțit-o la rîndul ei în două 
sub-etape. între 15—28 februa
rie vom efectua un turneu, 
probabil în împrejurimile O- 
radei, unde vom susține 6—8 
jocuri de verificare și omoge
nizare și, în sfîrșit, pînă la 15 
martie, la Suceava, unde vom 
susține mai multe întîlniri a- 
micale cu diferite echipe din 
campionatul județean sau din 
diviziile C și B (Minobrad 
Vatra Dornei, Foresta Fălti
ceni, Știința Bacău, Ceahlăul 
Piatra Neamț).

— Aveți ceva noutăți în 
lot ?

— Da. Este vorba de trei 
juniori din pepiniera proprie : 
Regulschi, Căîdăruș și Vasil- 
covschi, care, prin cele ară
tate pînă acum, au dovedit că 
merită această încredere.

— tn încheiere, vă rugăm să 
ne spuneți citeva cuvinte des
pre țelul urmărit de echipa 
dv. in acest campionat.

— Nimic deosebit : un loc 
în primele șase. Aceasta pen
tru că, la fel ca Progresul 
București, acum ne pregătim 
și pentru ... viitorul campio
nat, cînd vrem să cîștigăm se
ria. De altfel, cu gîndul la divi
zia A, am hotărît să înfiin
țăm chiar de pe acum și o 
echipă de tineret-rezerve, care 
va activa 
dețean în 
care s-a 
turului.

în campionatul ju- 
locul unei formații 
retras la sfîrșitul

D. V.

Gloria Bistrița și-a reluat 
antrenamentele

Divizionara C, Gloria Bis
trița și-a început de cîteva 
săptămîni pregătirile în ve
derea noului sezon. Conduce
rea asociației a perfectat mai 
mult meciuri de verificare, 
dintre care menționăm pe cele 
cu Minerul Baia Mare, A.S. 
Armata Tg. Mureș și C.F.R. 
Cluj. Antrenorul Titi Popes
cu are la dispoziție următo
rul lot: Bocșa, Bartha, Cris- 
tea, Cherecheș, Pădureanu. 
Citu, Rusu, Pantelimon, 
Greabu, Treabă, Moldovan,

Ploiești

•
j

Petroliștii continuă pregătirile la Sinaia
Foto : Ion POPESCU

Ciocan, Dine, 
Drăgoi

Mureșan,
Zgîncă, Ciurdăreanii, 
și Ichim.

I. TOMA — coresp.

Start cu... stîngul 
la Torpedo Zărnești

Componenta seriei a VIII-a 
diviziei C, Torpedo Zăr-a

nești, și-a început ele la 6 
ianuarie pregătirile sub 
ducerea antrenorului 
Marinescu,

întreaga perioadă de 
gătire se va desfășura în lo
calitate, urmînd să se sus
țină și 10 jocuri amicale cu 
Măgura Codlea, Carpați Bra
șov, Chimia Făgăraș, Metrom 
Brașov, Steagul roșu Bra
șov etc. Lotul a fost împros
pătat prin promovarea cîtor- 
va juniori : Pop, Petrescu și 
Moldovan,

De semnalat că prezența 
jucătorilor la antrenamente 
este nesatisfăcătoare.

CONSTANTIN CIIIRIAC
coresp.

con- 
Gh.

pre-

Chimia Rm. Vîlcea și-a 
reluat pregătirile... 

fără antrenor !

Posesoarea „lanternei roșii" 
a seriei a II-a a diviziei B, 
echipa Chimia Rm. Vîlcea, a 
început pregătirile în vederea 
returului campionatului în 
ziua de 5 ianuarie... fără antre
nor. Deocamdată antrena
mentele sînt conduse de un 
colectiv stabilit ad-hoc: prof. 
N. Dinescu, Tr. Popa și ve- 

portarul
N. Dinescu, Tr. 
teranul echipei, V.

£ SUFICIENT, CIND Al
18 ANI, BROȘOVSCflI?

sumară fișă sportivă arO
preciza: Ladislau Broșovschi, 
18 ani. fundaș și mijlocaș 
stingă la U.T.A., titularizat 
în prima formație chiar în a- 
nul dobîndirii de către aceas
ta a titlului de campioană 
națională, internațional de ju
niori.

Se poate spune că anul 
1969 a fost startul lui Bro
șovschi ca sportiv de perfor
manță. Gh. Ola, antrenorul 
echipei reprezentative de ju
niori, îl considera un auten
tic reprezentant al noului val, 
în timp ce antrenorul său, 
N. Dumitrescu, își exprima 
încrederea în foarte tînărul 
său jucător, promovîndu-1 în 
prima echipă într-o perioadă 
decisivă pentru cîștigarea 
campionatului cînd, de altfel, 
Broșovschi a și evoluat la 
înălțimea așteptărilor, obți- 
nînd printr-o constantă com
portare o medie a notelor 
peste 8.

La începutul actualului 
campionat a pornit „lansat", 
notat cu 8 și 7 în primele 
două etape ca să culmineze 
apoi cu un decar după o ex
celentă partidă contra Crișu- 
lui, cînd a 
jucător de 
gat atunci 
tr-un ritm 
sedat fără 
prezent cînd în linia media
nă, deschizînd cu precizie în 
adîncime, cînd infiltrîndu-se 
periculos în atac, deși era 
fundaș. Și ziarele, care în
cepuseră deja să-i* dea aten
ție, l-au situat acolo unde 
jocul său de atunci îl merita. 
Dar, a urmat o suită de note 
mediocre 1 6—5—6, o zvîcnire 
(doi șeptari, consecutiv) șt 
după o etapă ca jucător de 
rezervă, deși echipa avea ne
voie atunci de forțe proas
pete, nota corigentului i 4.

Cel ce semnează acest arti
col vă mărturisește că nota 
acordată atunci lui Broșov
schi l-a făcut să-și amintească 
cît de mult s-a bucurat trans- 
mițind în seara meciului cu 
Crișul nota maximă, întrevă- 
zîndu-1 atunci pe juniorul 
Broșovschi în primul lot re
prezentativ al țării. Și a re
gretat căderea, nu atît pen
tru marea discrepanță a notă-

fost cel mai bun 
pe teren ; a aler- 
90 de minute în- 
susținut, a depo- 
greșeală, a fost

rilor — și premianții pot a- 
vea momente de... minimă — 
cit; pentru prea rapida con
firmare a unor critici care-i 
imputau, lui Broșovschi anco
rarea prematură în rada în- 
gîmfării, a mulțumirii de 
sine, a comodității. Cîți ani 
are Broșovschi ? 18 ! Atunci 
ce caută în această radă a 
cărei singură ieșire nu duce 
spre valurile înalte ale per
formanței, ale adevăratei con
sacrări valorice, ci spre me
diocritate ? Acolo unde, de 
altfel, se și află acum, la mai 
puțin de un an de la promi
țătorul său debut.

L-am văzut zilele trecute 
la antrenamentele echipei a- 
rădene. Avea cîteva kilogra
me in plus, nu zvîcnea de loc

seîn prima linie, nu lăsa să 
întrevadă de fel vîrstă celui 
mai tînăr jucător al lotului, 
ba mai mult, atunci cînd an
trenorul Reinhardt nu era cu 
ochii pe el, în sala de forță, 
BROȘOVSCHI... ------------
in timp 
el, Lereter (37 
trăgea cu 
cu dinții! Ni s-a părut, deci, 
firesc, să-1 întrebăm pe acest 
neobosit jucător ce părere are 
despre involuția tînărului său 
coechipier. „Broși a început 
să creadă că succesul vine 
de Ia sine, că acesta nu se 
sfîrșește niciodată. N-a vrut 
să, plece urechea la cei care-i 
spuneau că se poate termina 
repede dacă nu muncește se
rios. Eu nu I-am văzut la 
nici un antrenament supli
mentar. Chiar și faptul că a 
uitat modestia debutului, îna
inte de a se fi consacrat ca 
titular, spune ceva..." Petes- 
cu, prezent la discuție, sub
scrie integral acestei opinii, 
în timp ce antrenorul Rein
hardt ne oferă și alte expli
cații : „Broșovschi a încetat 
de o bună perioadă de timp, 
să se considere un ucenic, în 
formare. Prea repede s-a au- 
toplasat în rîndul jucătorilor 
consacrați, păstrîndu-și doar 
un singur atu : o viață extra- 
sportivă ordonată. Aceasta, 
este, desigur, o calitate Ia un 
tînăr jucător, dar insuficientă 
atunci cînd abandonezi efor
tul perseverent Ia antrena
mente, orice aspirație pe pla
nul realizării profesionale. 
Meseria nu-1 mai interesează, 
iar fotbalul îl trăiește de azi. 
pe mîine. ACESTA SA-I FIE
IDEALUL, LA 18 ANI?",

Aceeași întrebare i-o pu
nem și noi lui Broșovschi. 
N-am făcut-o la Arad pen
tru că ne-am temut de niște 
vorbe goale, de circumstanță. 
Nici acum nu solicităm an
gajamente, ci doar un gînd 
asupra perspectivei sale. Pen
tru prea multe „steluțe" 
au apus înainte de a răsări 
cu adevărat... /

ce
CHIULEA, 

alături de 
de ani!), 

ghearele și

Paul SLAVESCU

V-AȚI DEPUS BULETINELE 
LA PRONOSPORT?

Dacă nu ați făcut aceasta, 
nu neglijați participarea la 
concursul Pronosport de 
mîine care cuprinde meciuri 
interesante și echilibrate din 
campionatul italian.

Publicăm mai jos progra
mul concursului Pronosport 
nr. 5 din 1 februarie 1970 : 
I. Bari — Brescia: II. Fio
rentina — Lanerossi ; III. In- 
ternazionale — Roma; IV. 
Juventus — Sampdoria; V. 
Lazio — Cagliari; VI. Na
poli — Torino; VII. Paler
mo — Bologna ; VIII. Vero
na— Milan; IX. Atalanta — 
Foggia ; X. Catania — Arez
zo ; XI. Como — Mantova ;

Sanda. în programul de pre
gătire stabilit s-a prevăzut 
o perioadă de „ozonificare" 
la Voineasa și citeva partide 
de verificare cu Lotrul-Bre- 
zoi, Oltul C.I.L., Flacăra-Ho- 
rezu, Unirea Drăgășâni, F.C. 
Argeș-tineret, Universitatea 
Craiova.

Diriguitorii fotbalului vîl- 
cean intenționează să orga
nizeze un turneu (cu speran
ța că . va deveni tradițional) 
dotat cu „Cupa Cozia" la 
care să participe două echipe 
din divizia A și două divi
zionare B. în sfîrșit, cîteva 
noutăți în lotul Chimiei: 
Chivu (U.T.A.), Pană (Stea- 
ua-tineret), Săbiescu (C.F.R.

Caransebeș), Oprea, Pintilie 
și Zărnic (juniori).
N. BARBU, arbitru de fotbal

Și noi ne pregătim...
într-o scrisoare trimisă re

dacției, M. Bădulescu, secre
tarul colegiului arbitrilor de 
fotbal al județului Bihor, ne 
informează că și arbitrii oră- 
deni și-au reluat activitatea. 
Astfel, în fiecare săptămînă 
au loc antrenamente pentru 
pregătirea fizică și sînt orga
nizate ședințe în care se dis
cută pe marginea regulamen
tului de joc.

De asemenea, în ziua de 22 
ianuarie a fost deschis un 
curs de arbitri.

CONSFĂTUIREA
CENTRELOR DE

în zilele de 25—28 ianua
rie, complexul sportiv „23 
August" din Capitală va 
găzdui cea de a II-a Con
sfătuire a antrenorilor cen
trelor de copii și juniori.

Despre această consfătuire, 
tovarășul Ion Alexandrescu, 
secretar al Federației româ
ne de fotbal, ne-a declarat : 
„Acțiunea se înscrie pe linia 
preocupărilor federației dc a 
crește productivitatea cen
trelor de copii și juniori. 
Consfătuirea va cuprinde 
două părți distincte. In pri
ma — la care au lost invi
tați și președinții secțiilor de 
fotbal ale cluburilor și aso
ciațiilor pe lingă care func
ționează centrele — se va 
face o amplă analiză a ac- 

' tivității desfășurate și se vor 
stabili măsurile ce urmează 
a fi aplicate pentru îmbu- 

' nătățirea muncii în cele 38 
de cgntre de copii și juniori.

Cea de a doua parte va 
fi de fapt o consfătuire me
todică, în care se va pre
ciza linia orientativă în pre
gătirea copiilor și juniorilor 
in mod diferențiat, pe vîrstă 
și particularități individuale. 
Cu acest prilej vor fi pre
zentate mai multe referate. 
Voi aminti cîteva dintre su
biectele ce urmează a fi ex
puse : „însemnătatea dirijă
rii și modelării antrenamen
telor" (I. Șiclovan), „Dezvol
tarea fizică multilaterală — 
baza îmbunătățirii calităților 
fizice specifice" (N. Petres
cu), „Jocul și sarcinile postu
lui" (V. “
cularități 
ale grupei 
lecția și 
Ola, C. Ardeleanu și G. Du
mitrescu),

Economu), „Parti- 
morfo-funcționalc 

de 16—18 ani; sc- 
pregătirea" (Gh.

„Caracterul cotn-

an-
Sf.

în ziua de 14 ianuarie, 
trenorul echipei Oltul 
Gheorghe, Mircea Boriccanu, 
a dat startul pregătirilor în 
vederea reluării campionatu
lui. Toți jucătorii sînt ani
mați de dorința de a avea

A

Adresa :

ANTRENORILOR
COPII $1 JUNIORI

plex al antrenamentului și 
mijloacele folosite" (V. Bălu- 
țiu — Cluj), „Igiena efortu
lui pe grupe de vîrstă" 
M. Georgescu). In afara 
cuțiilor, in programul 
sfătuirii s-a prevăzut șl 
zentarea unor lecții practice. 
Acestea vor fi conduse de 
foștii -jucători internaționali 
Apolzan, V. Zavoda, P, Mol- 
doveanu și antrenorul M. Ro- 
tărescu".

(dr. 
dis- 
con- 
pre-

IN PRIMUL MECI AL TUR
NEULUI DE JUNIORI DE 

LA VIAREGGIO:

STEAUA
INTERNAZIONALE
După cum am mat anunțat, 

marți va părăsi Bucureștiul 
reprezentativa de juniori a 
României care, începind de la 
31 ianuarie, ne va reprezenta 
— sub titulatura Steaua Bucu
rești —. la marele turneu inter
național de la Viareggio.

Organizatorii turneului 
stabilit următoarele patru 
pe : Fiorentina, Partizan 
grad, Bayern Miinchen și 
cenza — in grupa A,

Dukla Fraga,

au 
gru- 
Bel- 

Vi- 
_ _ inter- 

nazionale, Dukla Fraga, Ata- 
lanta și STEAUA — în grupa 
B, Juventus Torino, Boca Ju
niors Buenos Aires, Roma ți 
Rijeka — in grupa C, in sfir- 
șit, Milan, C.S.K.A. Praga, 
Benfica și Torino — in gru
pa D. •

Juniorii români vor debuta 
în competiție întilnind pc In- 
ternazionale Milano, intr-un 
joc dublu, la 31 ianuarie, la 
Lucea, și 1 februarie, la Mon- 
tecatini.

OLTUL SF. GHEORGHE
o comportare cît mai bună 
în retur. în cea de a doua 
parte a perioadei de pregă
tire Oltul Sf. Gheorghe va 
susține 10 partide de veri
ficare.

Gh. BRIOTA, coresp.

CUPON DE CONCURS
Numele și prenumele: . . .

*

I. CE ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU 
SFERTURILE DE FINALA (reamintim: din fiecare grupă 
se califică primele DOUA CLASATE)?

GRUPA

GRUPA

GRUPA

GRUPA

A

B

C

D

2. CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL ?

L9T0 - PRONOSPORT
XII. Livorno — Varese;
XIII. Reggiana — Perugia.

• începind de' la 6 fe
bruarie a.c. se introduce o 
NOUĂ FORMULĂ TEHNI
CĂ la tragerile LOTO obiș
nuite.

Se vor atribui săptămînal : 
autoturisme „DACIA 1100". 
„MOSKVICI 408", SKODA 
1000 MB" la alegerea parti
cipantului, excursii în URSS, 
pe itinerarul București — 
Kiev — Soci (cca 15 zile), 
excursii în CUBA cu avio
nul (cca 14 zile), premii în 
numerar de valoare variabi
lă și premii fixe în bani.

Rețineți ! Pentru prima 
dată se cîștigă cu 3 numere 
din toate cele 16 numere ex
trase Ia extragerile I și a 
II-a.

Amănunte în agențiile 
LOTO-PRONOSPORT.

LOTO

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA DIN 
23 IANUARIE 1970

Extragerea I : 15 81 23 79 
46 3 73 10 41 58 82 28

Fond de premii: 656 860 
lei.

Extragerea a II-a :
37 81 80 41

Fond de premii : 332 136 
Iei.
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AL OPTULEA LOC ÎN GRUPA B 
ESTE, ÎN CONTINUARE, VACANT GYUIA GEIIISICS - PMȘMTELE UNUI CLUB

• CANDIDEAZĂ ȘI BULGARIA
Federația română de hochei a luat ieri legătură tele

fonică cu dl. J. F. Ahearne, președintele L.I.H.G. Aflăm de 
la forul suprem al hocheiului că oficialitățile italiene n-au 
răspuns Încă la adresa ce le-a fost înaintată. privind par
ticiparea echipei „azzurrilor" în grapa B a campionatului 
mondial,

Situația rămîne, așadar, incertă. După cum am mai anun
țat, în cazul cînd Italia nu va putea lua parte la turneul 
secund al competiției, locul ei revine formației Ungariei. 
Prevăzătoare, federația bulgară de specialitate a făcut cu
noscut, de pe acum. Comitetului de organizare că este 
dispusă să-și trimită echipa in grupa B, dacă Italia sau 
Ungaria nu o vor dori.

C a campionatului mon
dial.

Vitrinele magazinelor 
din oraș se află și ele sub 
semnul competiției. Meș
teri iscusiți au confectio-

LOTUL REPREZENTATIV 
S-A ÎNAPOIAT ÎN CAPITALA
Programul lotului nostru de 

hochei, care a efectuat un 
stagiu de pregătire la Opava, 
în Cehoslovacia, s-a modifi
cat. Jucătorii s-au înapoiat în 
țară ieri (în loc de sîmbăță, 
cum fusese prevăzut). Echipa 
manifestă o excelentă stare 
de sănătate.

Luni, reprezentativa pleacă 
la Galați pentru a lua parte 
la jocurile „Cupei București". 
Apoi, pregătirea va continua 
în țară.

Federația intenționează 
\ să programeze două me

ciuri de verificare cu for
mații (puternice) de club 
din Cehoslovacia.

Asupra programului selec
ționatei apasă semnul de în
trebare al patinoarului din

„Eurovision“ 
în tratative 
cu L.I-H.G.
Euroviziunea și-a ex

primat dorința de a 
transmite în direct as
pecte de la întrecerile 
grupelor C și B ale 
campionatului mondial 
de hochei.

Tn momentul de fața, 
după cum ni se comu
nică de la Londra, so
cietatea duce tratative 
cu L.I.H.G. pentru sta
bilirea clauzelor finan
ciare ale contractului.

București. Oricum, în jurul da
tei de 7 februarie este nevoie 
ca gheața să fie utilizabilă 
spre a permite îndeplinirea 
în condiții optime a planului 
propus.

nat din zahăr, hîrtie colo
rată și polistiren figurine, 
bibelouri... dulci, hocheiști 
în miniatură și o mache
tă a patinoarului artifi
cial.

VICO RIGASSI 
LA BUCUREȘTI!

La Biroul de presă al cam
pionatului au început să so
sească acreditări pentru zia
riștii care vor urmări între
cerile grupelor B și C ale 
campionatului mondial.

Pină acum cifra record o 
deține Elveția, care a anun
țat prezența a 11 REPRE
ZENTANȚI AI PRESEI, 
printre ei aflîndu-se și cu
noscutul radioreporter VICO 
RIGASSI. Din R. F. a Ger
maniei au sosit cereri de a- 
creditare pentru 7 ziariști (3 
reporteri de radio), din Da
nemarca 5, din Iugoslavia 3. 
Lista este, în continuare, 
deschisă.

Biroul de presă s-a îngri
jit să asigure colegilor de 
peste hotare cele mai bune 
condiții de lucru. La pati
noarele din București și Ga
lați se vor instala telexuri, 
cabine telefonice, telefoane 
personale (la cerere), cabi
ne de radio și televiziune.

Oaspeților li se pregătește, 
de asemenea, un atractiv pro
gram extrasportiv: turul o- 
rașelor București și Galați, 
vizitarea muzeelor, locurilor 
istorice, a monumentelor de 
cultură, spectacole de folclor 
susținute de cele mai re
putate ansambluri românești.

SPORTIV DIN UNGARIA
Pe Gyula Grosics, fostul portar al reprezentativei ungare 

de fotbal, îl poți întîlni la Budapesta intr-un birou de 
pe strada Lenin. Aici își desfășoară zilnic activitatea 

în noua sa funcție, aceea de președinte al clubului „Volan". 
Clubul acesta, care funcționează pe lingă Ministerul Trans
porturilor, se bucură de o frumoasă reputație, avînd în țară 
nu mai puțin de 17 asociații sportive.

Dar înainte de a vă reda o scurtă conversație cu Grosics, 
voi faCe pentru cititorii mai tineri o mică prezentare a inter
locutorului rtostru.

Rubrică redactată de 
Valeriu CHIOSE

Intre anii 1947 șl 1962, 
Gyula Grosics a îmbrăcat de 
86 de ori tricoul echipei na
ționale, fiind considerat IJ- 
NUL DINTRE CEI MAI 
MARJ PORTARI AI TUTU
ROR TIMPURILOR. Nu este 
lipsit de interes faptul că, % 
în toată cariera sa, Grosics 
a îmbrăcat numai echipa
mente de culoare neagră. 
Mulți l-au imitat în Ungaria 
și în străinătate, dar... cu
loarea echipamentului nu 
le-a permis ridicarea la mă
iestria sa !

— In decembrie cînd am 
fost ales președintele clubu
lui — spune Grosics — am 
rămas foarte surprins. Mi 
s-a spus că sînt un bun or
ganizator și că aici voi pu
tea face o treabă bună.

— Pe ce secții contați 
mai mult ?

— în principiu, sînt împo
triva faptului ca un club să 
aibă prea multe secții pe ra
mură de sport. Conform prin
cipiului, „mai bine mai pu
țin și bun, decît mult și rău",

noi ne axăm pe patru disci
pline sportive : fotbal, box, 
handbal și hochei.

— Cum priviți munca 
dv. în viitor ? Vă ameste

PUNDE ANTRENORUL, EU 
— ÎN CALITATE DE AN
TRENOR — MI-AȘ DA 
IMEDIAT DEMISIA. Desi
gur, Insă, că problemele ge
nerale le discut cu antreno
rii și, ca președinte, sînt o- 
bligat să controlez îndeplini
rea sarcinilor.

— Dacă, de pildă, lu
crurile în secții nu merg 
bine, numai antrenorul 
este vinovat ?

— Din păcate, do obicei 
de toate lipsurile — și mă 
refer in special la rezultate

Două celebrități în fața microfonului: crainicul reporter, 
Gyorgy Szepesi și Gyula Grosics

ECHIPA S. U. A. VA JUCA
CONFORM PROGRAMULUI
Federația de hochei a 

S.U.A. a comunicat orga
nizatorilor grupei B a„ 
C.M. că echipa sa va ju
ca meciurile conform 
programului stabilit.

Inițial, forul american 
își exprimase dorința de 
a începe competiția cu o

zi mai devreme, pentru a 
putea pleca din București 
la 4 martie. Astfel, jocul 
S.U.A. — Elveția, progra
mat din acest motiv la 
23 februarie, se va desfă
șura —- conform graficu
lui —- în ultima zi a tur
neului la 5 martie.

SITUAȚIA LA PATINOAR
Aseară, jumătate din tavanul de tablă ondulată al pati

noarului „23 August" era montat. Constructorii promit, pînă 
la sfîrșitul săptămlnii viitoare, acoperirea halei, t»

In paralel, se lucrează la instalația electrică, la montarea 
mantinelelor și a geamurilor laterale. Este, de asemenea, 
foarte acută încheierea lucrărilor la cele opt vestiare.

Speranțe... Speranțe...

AGENDĂ GĂLĂȚEANĂ
Și după „botezul" inau

gurării, lucrările continuă 
cu intensitate la patinoa
rul artificial din Galați. 
Ieri au fost montate in
stalațiile de telex și de te
lefon ce vor fi puse la 
dispoziția ziariștilor.

De asemenea, sînl a- 
vansate construcțiile unei 
tribune suplimentare -(din 
țevi metalice) care să per
mită unui număr cît mai 
mare de spectatori vizio
narea întrecerilor grupei

Și pentru „nordici” pulsul 
crește pe măsura apropierii 
„mondialelor" din Tatra înal
tă. „Premiul Cozorocului" de 
la Reit im WinkeI, concursu
rile de la Einsiedeln (Elve
ția), Valle d’Aosta (Italia) și 
Pamporovo (Bulgaria), precum 
și campionatele europene de 
juniori de Ia Gosau (Austria), 
apoi disputa Icarilor pe tram
bulinele de la Willingen și 
Langenbruek (aceasta din ur
mă în nocturnă) completează 
eventualele „notițe" ale pa- 
sionaților.

Mai avem însă de amin
tit și alte „europene” 
de iarnă. Anume, la 
Innsbruck, cel al patinatorilor 

de viteză, în care forțele sînt 
deosebit de echilibrate, chiar 
dacă vest-germanul Erhard 
Keller, neînvins în acest se
zon, se prezintă la start cu 
cele mai multe sufragii : Dag 
Fornaess este tînăr, ambițios 
și... valoros.c ompletarea listei de în

treceri continentale co
incide cu clasicul nostru

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ
• FREI PE LOCUL I LA 

KRANJSKA GORA
• MICHELE JACOT SI ECHI

PA FRANȚEI — LIDERE IN 
„CUPA MONDIALA"

• HORST QUECK ÎNVINGĂ
TOR LA KLINGENTHAL

Concursul internațional de 
schi de la Kranjska Gora (Iu
goslavia) a continuat cu des
fășurarea probei masculine de 
slalom special. Victoria a re
venit sportivului elvețian Pe
ter Frei, în vîrstă de 23 de 
ani, cronometrat în cele două 
manșe cu timpul total de 
116.88 (60.57 + 56,51). Pe locu
rile următoare s-au clasat 
Hans Bjorge, (Norvegia)—117,35, 
Dumeng Giovanoli (Elveția) — 
117.48 și Christian Neureuter 
(R. F. a Germaniei) — 117.83.
SCHIORUL ROMAN DAN
CRISTEA a ocupat locul 32 cu 
124.01.

După desfășurarea probei 
feminine de slalom din ca
drul concursului internațional 
de schi de la Saint Gervais in 
clasamentul „Cupei Mondiale" 
conduce Michele Jacot (Fran
ța) cu 136 p. urmată de Fran- 
țoise Macchi (Franța)—104 p. 
și Florence Steurer (Franța) — 
96 p. Pe națiuni conduce Fran
ța cu 1 014 p. Austria are 423 p. 
iar S.U.A.—349 p.

Concursul de sărituri, des
fășurat pe trambulina de la 
Klingenthal (R.D. Germană) 
s-a încheiat cu victoria schio
rului Horst Queck (R.D. Ger
mană). care a totalizat 217,7 p. 
(87,5 și 92.5 m). Pe locurile 
următoare s-au clasat compa- 
trioții săi R. Schmidt—212,7 p, 
H. Schmidt-207,8 p și sportivii 
sovietici Napalkov—203,7 și 
Belousov—203,7 p. Pe echipe, 
competiția a revenit R. D. 
Germane cu 638,2 p. ur
mată de U.R.S.S.—607,1 p.

Kiki Cutter (S.U.A.), ocupanta locului I, primește (foarte) căl
duroase felicitări de la reprezentantele Franței, Ingrid Laf- 
forgue (stingă) și Florence Steurer (dreapta),, a doua șt, res
pectiv, a treia clasată în slalomul special de la St. Gervais
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Norvegianul Dag Fornaess, patinatorul de 21 de ani, care anul 
trecut a uimit lumea sportivă promovînd de la rolul de out
sider la cel de campion mondial, atacă de azi și titlul conti

nental, pe inelul de gheață de la Innsbruck
Foto : NORSK TELEGRAMBYRĂ

i de data aceasta pano
ramicul va acorda zeu- 
lui-fotbal doar... trimi

terea la rubrica de speciali
tate, de altminteri mai încăr
cată ca oricind în raport cu 
perioada, după cum, și de data 
aceasta, va acorda sporturilor 
gheții și zăpezii primatul mini- 
hebdomadarului.

Mai întîi — bobul. Și aici 
concurența rubricii se 
dovedește prea puterni
că. De altfel, o incursiune de 

amănunt în valoarea hoheri
lor români, in calculul șan
selor mari pe care le au de a 
ocupa locuri de frunte, a dra
gostei cu care sînt urmăriți, 
chiar și aprecieri asupra for
ței adversarilor lor, s-ar do
vedi superflue. Iar pentru că 
asfă-seară. la St. Moritz, Pan- 
țuru & Comp, asaltează din 
nou treptele podiumului la 
Campionatele Mondiale, ne li
mităm la un din inimă „SUC
CES, BĂIEȚI !“

n continuare, schiul al
pin se menține în pri
mele linii ale luptei 

pentru ce] mai mare interes 
de public. Și chiar dacă apele 
au început să se limpezeas
că în clasamentele „Cupei 
Mondiale", școala franceză și 
reprezentanții ei dovedind că 
ștafeta supervedetelor Killy și 
Marielle Goitschei s-a preluat 
în condiții apropiate de per
fecțiune, suflul campionatelor 
lumii de la Val Gardena se 
face simțit prin diferențe din 
ce în ce mai mici, de ordinul 
sutimilor de secundă, în cla
samentele numeroaselor mari 
întreceri internaționale.

încă de la începutul sezonu
lui numele candidaților la me
dalii s-au afirmat : Michele 
Jacot, Franțoise Macchi, In
grid Lafforgue, Florence Steu
rer (Franța), Barbara Cochran, 
Kiki Cutter (S.U.A.), Patrick

Russel, Jean-Noel Augert 
(Franța), Dumeng Giovanoli 
(Elveția), Gustavo Thoeni (I- 
talia), Karl Schranz (Austria)
— iată plutonul de vedete din 
care cel puțin jumătate au 
șansele teoretice cele mai 
mari. Iar dacă schioarele de 
peste Ocean nu sînt acompa
niate în lista noastră de aus
triece, in pofida faptului că 
Austria devansează formația 
S.U.A. in clasamentul „Tro
feului Evian", asta este și 
pentru că americancele sînt 
oarecum izolate, in timp ce 
echipa austriecelor e mai o- 
mogenă. Omogenă, dar... fără 
succese !

Din agenda săptămînii vă 
amintim in primul rind două 
concursuri de anvergură, am
bele contind în „Cupa Mon
dială" și anume : renumitul 
Arlberg—Kandahar și „3—Tre"
— „Cele tref zile” de la Ma
donna di Campiglio. Apoi — 
o a doua... Madonna, situată 
insă în Vermont (S.U.A.), de 
„Cupa Park City" (Utah— 
S.U.A.), de marele concurs 
de la Pamporovo (Bulgaria), 
de „Zilele franco-elvețiene" de 
la Morgins-Chatel, de slalo
mul în nocturnă de la Bad 
Wiessee (R.F. a Germaniei) 
și de „Marele Premiu de la 
Vărs”.

IN COMPETIȚIILE- EUROPENE DE BASCHET
în „Cupa cupelor" (optimi 

de finală) Jiskra Svit (Ce
hoslovacia) a fost întrecută 
pe teren propriu de Standard 
Llăge cu 81—72 (44—42). în

vingători și în primul joc 
(101—67), belgienii s-au ca
lificat. In aceeași competiție, 
Fides Neapole a dispus de 
Maccabi Tel Aviv cu 91—62

BlATLONIȘTII FRUNTAȘI SE PREGĂTESC 

PENTRU CAMPIONATELE LUMII
PREDEAL, 23 (prin tele

fon). Cei mai buni biatloniști 
ai țării, componenții loturilor 
de seniori și de tineret care 
se pregătesc în vederea Cam
pionatelor Mondiale de la 
Oestersund (Suedia), s-au în
trecut vineri pe pîrtia Poli- 
ștoacă din Predeal. S-a dispu
tat o ștafetă de 3X7.5 km

(cu cite două trageri la ba- 
lonașe), care a scos în evi
dență reale progrese, mai ales 
în ceea ce privește alergarea 
pe schiuri. In legătură cu tra
gerea, se cuvine însă mențio
nat faptul că sportivii nu s-au 
acomodat încă cu noul tip de 
muniția și aceasta constituie, 
deci, direcția spre care trebuie 
să se îndrepte acum atenția

antrenorilor. Iată rezultatele 
tehnice: 1. A.S.A. Brașov I 
(Mîrzea, Cimpoia, Carabela) 
lh 39:53 (1 penalizare) ; 2. Di
namo I (Țeposu, Szabo, Vil- 
moș) lh 40:51 (1) ; 3. A.S.A. 

Brașov II (Fontana, Cercel, 
Soiu) lh 48:35 (6) ; 4. Dinamo 
II. (Horga, Olteanu, Șovăială) 
lh 50:35 (5).

CAROL GRUIA, coresp.

Tiparul) L Fj „Informația?. itr. Brezviani, ar, <4—44, BuciuegU

cați de pildă în treburile 
antrenorului de fotbal, 
sport în care sînteți spe- 

■ cialist ?
— Am fost jucător și an

trenor de fotbal. Știu prea 
bine din proprie experiență 
cît de neplăcut este ca un 
președinte de club să se a- 
mestece în munca internă a 
secției. DACĂ PREȘEDIN
TELE SAU ALTE PERSOA
NE DIN CONDUCERE S-AR 
AMESTECA ÎN FORMAREA 
ECHIPEI, SAU ÎN ALTE 
PROBLEME DE CARE RĂS

— sînt acuzați antrenorii.' 
Dar in realitate nu este chiar 
așa. ANTRENORUL NU 
TREBUIE SĂ FIE „ȚAPUL 
ISPĂȘITOR". Cauzele lipsu
rilor pot fi multiple și com
plexe. în munca mea mă voi 
strădui să analizez multila
teral toate problemele și să 
contribui Ia dezvoltarea spor
tului la clubul pe care-1 con
duc — a spus Grosics în în
cheiere.

Bela VARGA
„Năpsport“-Budapesta

Dupâ probele speciale din ultima

parte a întrecerii

W ALDEGAARD Șl „PORSCHE" VICTORIOȘI
ÎN RALIUL MONTE CARLO

(41—37) și s-a calificat, Iar 
H.K.T. Helsinki a pierdut pe 
teren propriu returul cu Ju- 
vendud Badalona : 81—86 
(46—48). Spaniolii, învingă
tori în meciul tur cu 82—63, 
s-au calificat.

In sferturile de finală 
(grupele masculine) ale 
„C.C.E." s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Racing 
Bell Malines — Akademik 
Sofia 80—73 (39—32) ; Real 
Madrid — Slavia Praga
95— 80 (52—41) — ambele in 
grupa A ; Ț.S.K.A. Moscova 
— Steaua Roșie Belgrad 
105—92 (50—44) ; Ignis Va
rese — A. S. Villeurbane
96— 70 (50—31) — în grupa B.

„desert" rezervat, în principiu, 
amatorilor de curiozități : la 
Grindelwald se întrec kartu-- 
rile de zăpadă, Ia Livigno 
schi-boburile, iar la Kapfen
berg se pune în joc titlul con
tinental la săniuțe pe pistă na
turală. Cu acest prilej, ne 
exprimăm dorința ca, în cel 
mai scurt timp posibil, să pu
tem aminti nu la rubrica „cu
riozități” de aceste sporturi, 
CI LA UNA CARE SĂ ÎN
GLOBEZE ȘI ACTIVITATEA 
DE LA NOI DIN ȚARĂ. I- 
mensul talent dovedit de bo- 
beri, larga accesibilitate și ca
racterul extrem de atractiv 
al acestor sporturi pledează 
pentru o activitate mai sus
ținută a celor în drept (după 
noi, și în... datorie). Actual
mente, schi-boburile din țara 
noastră sint doar printre cele 
mai autentice reprezentante 
ale plezirismului, iar concursu
rile de săniuțe nu răzbat la 
nivelul cuvenit. Să sperăm că 
la anul... și nu la mulți ani !

Cea de a 39-a ediție a ce
lebrului raliu automobilistic 
Monte Carlo a lut sfîrșit cu 
„recidive" : locul I a fost 
ocupat de fermierul suedez 
Bjoern Waldegaard, care 
cîștigase și anul trecut, iar 
automobilele Porsche repur
tează pentru a treia oară 
consecutiv victoria. Iată, de 
altminteri, ordinea nrimilor 
10 clasați : 1. Waldegaard — 
Helmer (Porsche), 2. Lar- 
rousse-Gelin (Porsche), 3. Ni- 
colas-Roure (Renault Alpi
ne), 4. Andersson-Thorse-

lius (Porsche), 5. Clark-Por
ter (Ford Escort Twin Cam), 
6. Ballestrieri-Audetto (Lan
cia), 7. Măkkinen-Liddon 
(Ford Escort Twin Cam), 8. 
Barbassio-Manucci (Lancia),
9. Charriăre-Castel (Citroen),
10. Pianta-Paleari (Lancia).’

Ultima parte, „serialul1* 
primilor 60 de clasați, cu- 
prinzind citeva probe spe
ciale, s-a menținut în nota 
dominantă de ' înalt drama
tism. Numărul celor ce au 
terminat este mai mic de 
50... Raliul Monte Carlo nu 
și-a dezmințit renumele I

G. RUSSU-ȘIRIANU

FOTBAL -
• La Concepcion (Chile) 

echipa locală Sport Club a 
dispus de o selecționată ce
hoslovacă cu 2—1 (1—1). De

Portarul Hadrava și fundașul Plass opresc un atac al echipei 
chiliene. Fază din meciul Sport Concepcion și o selecționată 
cehoslovacă (2—1) Telefoto : A.P.-AGERPRES

MERIDIANE
menționat că în rîndurile în
vinșilor nu figurează interna
ționalii de Ia Spartak Trnava 
și Sparta Praga.

o La Ciudad de Mexico, 
Spartak Trnava a învins cu 
scorul de 3—1 (2—1) formația 
braziliană Botafogo. Golurile 
au fost înscrise de Adamec, 
Kuna, Martinovici și respectiv 
Paulo Cesar (din lovitură de 
la 11 m). In clasamentul tur
neului conduc Selecționata me
xicană și Partizan Belgrad cu 
cite 3 p (din 2 jocuri), urmate 
de Spartak Trnava — 3 P 
(din 4 meciuri), Guadalajara— 
2 p (din 2 meciuri) și Bota
fogo—1 p (din 2 jocuri).

• La Santiago, echipa loca
lă Colo Colo a învins cu sco
rul de 4—3 echipa braziliană 
Santos. Pelă a marcat un gol 
din penalty.

• Echipa Rapid Viena a ju
cat cu formația Sevilla, de 
care a fost învinsă cu 3—2 
(3-1).

TELEX- TELEX- TELEX- TELEX- TELEX-

Tenismanul profesionist Rod 
Laver (Australia) a primit 
pentru a doua oară consecu
tiv trofeul „Racheta de aur“ 
decernat de presa sportivă 
internațională. Dacă Laver va 
obține încă o clată acest tro
feu, el va intra definitiv în 
posesia lui. In anul 1967, 
„Racheta de aur“ a fost cîș- 
tigatâ de australianul John 
Newcombe.

După disputarea a opt runde în 
turneul de șah de la Wljk aan Zee 
conduc B. Ivkov (Iugoslavia) și M. 
Taimanov (U.R.S.S.) cu cîte 6’/j 
puncte. îl urmează Hort (Ceho
slovacia) — SVj puncte și Veste- 
rlnen (Finlanda) — 5 puncte. în 
runda a 8-a, Ivkov a cîștigat la 
Vesterien, iar Talriianov l-a în
vins pe Kuypers.
■
Turneul de tenis rezervat jucă
torilor profesioniști, disputat la 
„Madison Square Garden'4 din 
New York s-a încheiat cu victo
ria australianului Fred Stolle, 
care în finală 1- învins cu 6—3,
7— 5 pe compatriotul său Ken 
Rosewall. în finala probei de 
dublu bărbați, cuplul Rod Laver 
(Australia) — Pancho Gonzalez 
(S.U.A.) a dispus cu 4—6, 8—6,
8— 6 de perechea Roy Emerson 
(Australia) — Andres Gimeno 
(Spania).

B
La Copenhaga, campionul euro
pean la categoria mijlocie, da

nezul Tom Bogs, se va întîlni 
Ia 12 februarie intr-un meci a- 
mical cu americanul Don Full
mer, fost chalenger la titlul 
mondial. Dacă va obține victo
ria, danezul va fi numit challen
ger la titlul mondial, deținut de 
italianul Benvenuti.

19
Cea de-a două partidă a meciu
lui pentru titlul de campion unio
nal de șah, care se desfășoară 
la Moscova între marii maeștri 
Tigran Petrosian și Lev Polu- 
gaevski, s-a încheiat remiză la 
mutarea 21-a. în prezent, scorul 
este favorabil lui Petrosian * cu 
lVi-Vs P.
B

Turneul de hochei pe iarbă de 
la Bombay a fost cîștigat de 
R. F. a Germaniei, care a între
cut cu 3—0 Olanda (aceasta din 
urmă, terminînd Ia egalitate : 
1—1 cu India A, în semifinale, 
se calificase prin tragere la sorți î) 
a

în cursa ciclistă de șase zile, 
care se desfășoară în prezent 
pe velodromul acoperit din Ber
linul occidental, continuă să con
ducă cuplul vest-german Schul- 
ze-Renz cu 327 p. îl urmează 
perechile Post (Olanda) — Van 
Lancker (Franța) — 267 p. și
Puschel—Fritz (R. F. a Germa
niei) — 180 p.

Proba masculină de simplu din 
concursul de tenis de la Cape
town (Republica Sud-Africană) 
a revenit lui Maud, care l-a 
întrecut în finală pe Hewitt cu 
6—2, 6—3. Ann Jones a cîștigat

proba feminină învingînd-o in 
finală pe P. Bartkowicz cu 6—1,

Peste 3 000 de spectatori au ur
mărit la Helsinki meciul inter
național de box dintre echipele 
Finlandei și Italiei. Pugiliștii ita
lieni au obținut victoria cu sco
rul de 8—3.

Campionatele internaționale 
de tenis ale Australiei au con
tinuat la Sydney cu disputa
rea partidelor din cadrul tu
rului doi al probei de simplu 
masculin, John. Newcombe l-a 
învins cu 6—2, 6—3, 6—3 pe 
Phil Dent, iar Dennis Rals
ton a dispus cu 6—2, 6—3,
6—2 de Allan Stone. Tn cea mal 
disputată partidă, Dick Crealy 
l-a învins cu 6—4, 6—4, 14—12 
Pe Stan Smith. Intr-un meci 
întrerupt din turul I, Nikola 
Pilicl a cîștigat cu 6—3, 13— 
H, 9—11, 3—6 6—1 la Tom
Gorman.

Competiția de golf disputată Ja 
Phoenix (Arizona) s-a încheiat 
cu victoria americanului Dale 
Douglass, în vîrstă de 33 de ani, 
care a totalizat 271 de puncte. 
Pe locul secund s-a clasat Gene 
Littler — 272 puncte. Cunoscuții 
campioni Arnold Palmer șl Jack 
Nicklaus nu au participat la a- 
cest concurs.
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