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Corespondentă din Brazilia, de la AUREL NEAGU

VICTORIE IN AL DOILEA JOC:
1-0 CU ATLETICO

Trimisul nostru special la C. M. de bob din Elveția, VICTOR BĂNCIULESCU, transmite: r

BOBERII ROMÂNI-O PREZENȚĂ CERTĂ. 
ELITA BOBULUI MONDIAL

BELO HORIZONTE, 26 
(prin telefon, de la trimisul 
special al revistei „FOT
BAL''). — Duminică seara, 
stadionul „Minerals" din lo
calitate a găzduit, la lumi
na reflectoarelor, două par
tide internaționale de mare 
atracție : după ce, „în des
chidere", Cruzeiros și Sparta 
Fraga au terminat la egali
tate (1—1). reprezentativa de 
fotbal a României a învins, 
cu 1—0, cunoscuta echipă 
Atletico Mineiro.

Trebuie să vă spun de la 
bun început că, aclimatizați 
cu temperatura braziliană, 
FOTBALIȘTII ROMANI AU 
PRACTICAT DUMINICA UN 
FOTBAL SUPERIOR, MODERN 
Șl INTERESANT, CARE l-A 
TNC1NTAT — mai ales în pri-
\\\W\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^

mele 45 de minute — PE 
CEI PESTE 35.000 DE SPEC
TATORI.

Corespondentul agenției 
Associated Press notează 
că aceasta a fost prima 
înfrîngere a echipei Atle
tico Mineiro în fața unei 
formații de peste hotare. 
Pînă în prezent, pe teren 
propriu, această echipă 
reușise să învingă cu 2—1 
selecționata U.R.S.S., cu 
3—2 pe cea a Iugoslaviei, 
cu 2—1 într-un meci de an
trenament selecționata Bra
ziliei și terminase nedecis, 
2—2, cu reprezentativa

Tn prima 
noștri — cu

repriză, jucătorii 
o notă specială

WWWW1

Din primele zile ale noului an, cicliștii șl-au reluat pregătirile. Ieri 
la amiază, fotoreporterul nostru AUREL NEAGU i-a surprins pe elevii 
antrenorului prof. Nicolae Voicu plecînd la rulaj. Uiți dintre ei vor 
realiza În noul sezon performanțe care să le dea dreptul la un loc 
la startul „Turului României" 7

(Citiți tn pag. a 2-a rubrica de ciclism intitulată 
' „Noutăți despre sTurul României»")

pentru tînărul mijlocaș Dumi
tru, omniprezent și insistent în 
toate fazele de atac, pentru 
Neagu și Lucescu, ULTIMUL 
DOVEDINDU-SE PÎNA ACUM 
CEL MAI CONSTANT MEM
BRU AL LOTULUI — AU DO
MINAT NET PARTIDA, atacînd 
periculos și apărîndu-se cu 
luciditate.

In această parte a jocu
lui, vîrful dreapta de atac, 
Neagu. a înscris, în min. 
39. și unicul gol al par
tidei : la un fault comis, 
pe stînga, în marginea ca
reului mare, asupra lui 
Lucescu, acesta execută 
lovitura cu boltă, și, deși 
flancat de doi apărători, 
Neagu se înalță splendid 
și reia imparabil, cu 
pul : 1—0 !

La 
sfert 
jnâni 
sigur 
o bună impresie asupra pu
blicului brazilian. După mi
nutul 60, însă, este rîndul

SAINT MORITZ, 28 (prin 
telefon). — Duminică sea
ra, la discoclubul hotelului 
Steffani — un fel de taver
nă rustică, în care Hans 
și Maria își jură amor veș
nic cu briceagul scrijelind 
lemnul pereților boltiți și 
al meselor de stejar — de
legația Canadei a oferit un 
cocktail care, cu toată risi
pa de băutură, n-a reușit 
să întrerupă șirul comenta
riilor privind proba abia
.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\WW\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W^

cu

încheiată. Rar s-a văzut un 
campion mondial de bob 
care să-și depășească atît 
de net adversarii : cu o se
cundă și jumătate pe al 
doilea clasat, cu aproape 4 
secunde pe al treilea,
4 secunde și jumătate pe 
al 4-lea, cu aproape 5 se
cunde pe al cincilea ! In 
marea, dar modest exterio
rizată bucurie, Horst Floth 
nu știe să explice cauzele 
acestui succes. El spune

doar atît : Presimt cit de 
fericită va fi mama, pe care 
o ajut la întreținerea micii 
noastre pensiuni din Ga- 
ratshausen. Sînt sigur că 
ea a și atirnat sub fotogra
fia mea din salon un bile
țel cu textul : „Acesta este 
campionul lumii la bob, și 
el este fiul meu !“

(Continuare In pag. a 4-a)
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C. M. DE HOCHEI

BULGARIA

reluare, timp de 
de oră, fotbaliștii 
păstrează ritmul, joacă 
și dezinvolt, producînd

(Continuare în pag. a 3-a)

De mîine în
sportul

noul serial :

ZBUCIUMATA

ISTORIE

A „ZEIȚEI"

I 
I
I
I
I 
I

(

In cursă, Ioana Belu, un exemplu de ambiție
Foto ; D. STÂNCULESCU

Note din Bucegi

i

I
MINUNATA POVESTE 
(ADEVARATA) A CAM

PIONATULUI MONDIAL 
DE FOTBAL

9 Jules Rimet înmî- 
nează trofeul uruguaya- 
nului Nazzasi • Un 
văl de doliu cade peste 
Rio • Cînd nu este. 
Pele, apare Amarildo 
• Rattin și Kreitlein 
intră amîndoi în istorie

Mîine, în primul episod :

24 DE ANI,
DE LA PROIECTE 
LA ÎMPLINIRI

SINGURA CANDIDATA
LA AL S-lea LOC IN GRUPA B

de-a 8-a echipe participante în grupa B, de la 
Federația italiană și cea maghiară au comu- 

In acest fel, în grupa secundă ar urma să 
președintele L.I.H.G. să aprobe aceasta. In caz

In sfîrșit, o clarificare în privința celei 
București, a campionatului mondial de hochei, 
nicat ieri că își mențin echipele în grupa C. 
evolueze reprezentativa Bulgariei cu condiția ca 
contrar, grupa B va număra 7 concurente.

Ieri, Comitetul de organizare a trimis o 
Ahearne. Se așteaptă răspunsul — și la București și, mai cu seamă, la Sofia.

IX ^\\\\\\)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

telegramă în acest sens, la Londra, d-lui J. F.

Corespondentă specială pentru SPORTUL

PASIUNI1I 
I

Pasiunea pentru sport, feno
men a cărui universalitate în 
secolul nostru nu o mai con
testă nimeni, îmbracă forme 
neobișnuite. Aflăm, din ce în 
ce mai puțin uimiți, de supor

teri exaltați, al căror temperament cu 
limite foarte labile, îi împinge la acre 
ce trec de bariera raționalului. Sau, 
cunoaștem oameni ce sacrifică — poate 
mai puțin șocant, dar cu o statornicie 
sportivă la fel de neclintită — timp și 
interese materiale pe altarul veșnic 
arzînd al pasiunii lor pentru un sport 
sau pentru o echipă. Azi, societatea 
nu-i mai repudiază și a ajuns chiar 
să-i iubească și să-i slimeze pe acești 
fanatici eroi pozitivi, suporteri, organi
zatori de competiții s.au conducători, 
care dincolo de savoarea unor întîm- 
plări de categoria faptului divers, își 

leauna minor —

I
I
I
I
I
I

Timp de două săptămâni, 
schiorii din Brașov și 
de pe Valea Prahovei 

nu și-au disputat întâietatea 
In nici un pohcurs, pe motiv 
că starea zăpezii nu permi
tea desfășurarea 'unei între
ceri pe piftiile Postăvarului, 
unde erau pi agramate in’țial 
competițiile lunii ianuarie. 
A fost suficient, însă, ca ci
neva să aibă ideea mutării 
locului de disputare a con
cursurilor, pentru ca schiorii, 
seniori și juniori, să-și poată 
verifica într-o dispută ofi
cială stadiul pregătirilor, să 
aibă stimulentul luptei cu 
adversarii, cu dificultățile 
pîrtiei, cu acele cronome- 
trului.

Inițiativa organizării „Cu
pei Armatei" în Bucegi 
s-a dovedit, într-adevăr, 
excelentă, PÎRTIILE DE 
LA VÎRFUL CU DOR ȘI 
DE PE VALEA LUI CARP 
OFERIND CONDIȚII OP
TIME. Ne întrebăm, to-

D. STÂNCULESCU

BRUNO ARCARI SE PREGĂTEȘTE PENTRU TITEUE
M0NDIAE ȘI DOREȘTE SA REVINĂ ÎN

(Continuare tn pag. a t-a)
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Călin ANTONESCU

plan de categoria fapt 
au un rol — nu întotae___  ../...
la progresul general al sportului.

Există însă și pasiuni sportive mai 
puțin spectaculoase. ■ Ele sînt profunde 
și foarte rar solicită interesul opiniei 
publice, atrasă, firesc, de gestul ex
centric al unui suporter core-și con
sumă dezinvolt pălăria în chip de 
desert sau de hotărirea unui fanatic 
de a parcurge mii de kilometri pe jăs 
pentru a-și susține favoriții într-o mare 
competiție sportivă. Niciodată și nimeni 
nu va putea înțelege însă un mare 
sportiv, o autentică vedetă, ajuns la 
ceasul de cumpănă al renunțării, Io 
clipa cînd insuccesul începe a-i picura 
în suflet îndoiala în valoarea sa. El 
nu-și poate mînca ghetele de fotbal 
sau pantofii cu cuie. Cumplitele mo
mente, de loc spectaculoase, cînd des
părțirea de un sport ce l-a iubit cu 
patimă și care l-a îmbătat deseori cu 
licoarea fermecată a victoriei sau care 
l-a otrăvit alteori cu veninul înfrîn- 
gerii, campionul le trăiește singur. El 
știe, el simte mai bine ca oricine, cîte 
picături de energie mai poate adăuga 
experienței și talentului său, cît mai 
poate fura vieții pentru a-și satisface 
pasiunea față de sportul care l-a con
sacrat.

Handbalul oferă cîteva exemple to
nice în acest sens. Unul din cazuri 
se numește Maria Constantinescu. Este 
triplă campioană mondială, a cucerit 
o dată „Cupa campionilor europeni" 
si a fost distinsă cu titlul de „maestre 
emerită a sportului*. Are 36 de ani (’) 
și a suportat, nu de mult, o operație 
care pentru cariera multor sportivi 
este fatală. Și totuși, n-a renunțat. 
A refuzat abandonul ca pe ceva 
absurd și continuă să joace, bind — 
la recentele turnee ale campionatului
— una dintre cele mai bune hand
baliste, impresionînd prin vigoare, prin 
prospețimea sa fizică. Era o adevărată 
îneîntare să o vezi evoluînd, să simți 
cum prin ambiția sa, prin enormele 
sacrificii pe care le face antrenîndu-se 
de două ori mai mult decît în anii de 
glorie, sfidează placiditatea, prematura 
consacrare și plictisul unor jucătoare 
din fînăra generație. Și Maria Con
stantinescu nu este — în handbal, cel 
puțin — un caz izolat sau, cum ar fi 
unii înclinați să creadă, un fenomen 
fiziologic. Alături de ea, joacă în 
campionat evidențiindu-se Antoanela 
Oțelea, ludit Nako, Irina Naghi-Cli- 
movschi, care și azi apără cu brio 
poarta echipei naționale, Aurora Leonte
— unele dintre ele mame, toate cu 
anii „peste 30", cu ocupații profesio
nale ce le lasă doar fărîme de timp 
pentru antrenamente sau competiții. Și 
totuși, pasiunea pentru handbal le 
cheamă irezistibil acolo, în focul dispu
telor, unde comportarea lor este și azi 
exemplară.

Asemenea pasiuni sportive depășesc 
atașamentul susținătorului de club, trec 
dincolo de meticulozitatea și precizia 
organizatorului de competiții, umbresc 
poate excentricitățile suporterului tem
peramental. Ele se situează mai sus, 
înnobîlînd lumea stadioanelor, a recor
durilor și campionatelor. Gestul aces
tor sportive și al altor mari campioni 
care împing printr-o enormă muncă 
la antrenamente cît mai departe clipa 
despărțirii, merită salutat. Ridicînd 
pălăria cît mai sus, sau aplaudînd 
din inimă...

I
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• Fostul adversar 

al lui Dinu 

tinde să-l întreacă 

pe Benvenuti... 

in popularitate

boxului care l-a „descoperit" 
pe Arcari abia anul acesta, 
după ce a ciștigat 8 meciuri 
prin k.o. expediindu-și adver
sarii, fără merțajamente, in 
lumea visurilor.

rcari a dovedit calități 
pentru „nobila artă" încă 
de pe vremea cînd boxa

în rlndul amatorilor. In acea 
perioadă el a susținut 90 de 
întilniri din care a ciștigat 84

(la Craiova, in România, de 
exemplu, el l-a învins la punc
te pe Dinu), a terminat o dată 
la egalitate și a suferit numai 
5 înfrîngeri. Printre învingă
torii lui se numără pugilistul 
polonez Kulej și kenyanul 
Kundo.

De 5 ani, Arcari evoluea
ză in compania profesioniș
tilor și, cu «excepția a două 
întilniri în care fiind rănit

Pinii care străjuiesc stră
zile largi din Arenzano, 
acest orășel ieșit parcă 

de sub penelul unui pictor de 
la începutul veacului, nu se 
sinchisesc de iarna din jur. In 
golful Liguric, marea dă sem
ne de supărare și înalță tala
zuri mari spre cer. Aici se 
pregăteștet din punct de vede-- 
re fizic și moral, Bruno Arcari 
ca să-l întreacă pe filipinezul 
Pedro Adîgue și si devină 
campion al lumii. Al lumii

Tinerii scrimeri
români învingători 

în Bulgaria
SOFIA (prin telex) In loca

litate a avut loo InillnJrea a- 
mțoală de «crimă dintre selec
ționatele de juniori ale Ko- 
măniel șl Bulgariei.

întrecerile, de 'un nivel, la 
toate armele, S-AU ÎNCHEIAT 
CU VICTORIILE TINERILOR 
SCRIMERI OASPEȚI.

Iată REZULTATELE TEHNI
CE. Floretă băieți : România 
— Bulgaria 12—4; floretă fete: 
România — Bulgaria 16—4; 
-naclâ : România — Bulgaria 
?—4: sabie : România — Bul- 

9—7.
TOM A HRISTOV — 

corespondent

a trebuit să se resemneze 
cu un verdict negativ, nici 
un adversar nu a putut să-l 
învingă nici la puncte și 
cu atît mai puțin înainte 
de limită.

In cei peste 10 ani de 
carieră pugilistică, in care 
a susținut aproape 130 de 
întilniri, Arcari n-a făcut 
niciodată cunoștință cu po
deaua, în schimb a învins, 
de cele mai multe ori, 
înainte de limită.

Acum, urmează ca, la 31 
ianuarie, să-1 întîlnească 
la Roma pe filipinezul 

Adigue un puncheur periculos 
și deci un adversar mai difi
cil pentru italian.

Meciul suscită un viu inte
res și se pare că popularitatea 
lui Benvenuti este amenințată 
serios de acest nume nou care 
a urcat irezistibil la înălțimea 
celebrităților mondiale ale rin
gului.

Arcari este un stîngaci pu
ternic care își zdrobește riva
lii. Are, într-adevăr, o forță 
fizică neobișnuită și pare o 
mașină de pumni. Aș vrea să 
relatez cititorilor ziarului 
..Sportul" un episod de pe vre-

Giuliano ORLANDO

(Continuare in pag. a 4-a)

thai Bîră,
■ LA CAPĂTUL DRUMULUI
înainte de a ne despărți,, 

mai vreau să vă arăt un tip 
de viraj, ușor de executat, de
venit clasic i CRISTIANIA U- 
ȘOARĂ. Coborînd oblic pe 
o pantă, schiorul începe să 
execute următoarele mișcări: 
repartizează greutatea cor
pului în mod egal pe ambele 
picioare, avansează brațul și 
umărul din vale pentru a în
fige bastonul, reduce inter
valul dintre schiuri, adueîn- 
du-le aproximativ la aceeași 
înălțime, execută o flexie pre
gătitoare a descărcării — 
prima fază a balansului ver
tical.

DECLANȘARE. Este mo
mentul cel mai delicat, căci 

. trebuie executate, simultan. 
1 mai multe mișcări. La sfîrși-

Gh. Lupu: 65,1—100 m spate
Duminică dimineața a avut loc în bazinul Floreasca 

(33 m), primul concurs de înot rezervat sportivilor bucureș- 
teni. Iată cîteva din rezultatele înregistrate : Gh. Lupii 
(15 ani) 65,1 la 100 m spate (la 0,4 sec de recordul național 
de juniori) ; Cr. Balaban 2:23,0 la 200 m liber ; A. Âdam 
59,0 la 100 m liber; E. Hempel 2:40,6 la-200 m bras: Marins 
Cristea (11 ani) 1:29,3 la 100 m spate ; Minola Vasiliade 
(11 ani) 1:19,2 la 100 m liber ; Marilena Măglașu (7 ani) 
32,1 la 33 m liber,

<
tul flexiei picioarelor, se în
fige bastonul. Sprijinit pe el, 
dar în special datorită unei 
energice „bătăi" pe ambele 
schiuri, schiorul țîșnește în
tr-o extensie îndreptată în 
sus și înainte. Extensia este, 
de fapt, începutul unei pro
iecții circulare a corpului (a- 
dică orientată în sus, spre 
înainte și în interiorul oco
lirii), mișcare ce determină 
un efect de rotație, amplu, al 
întregului corp, precedat de 
brațul exterior. Această pro
iecție circulară este mișcarea- 
cheie a cristian iei ușoare, căci 
ea oferă impulsul de rotație 
inițial, descarcă schiurile și 
face posibilă fși datorită în
clinării corpului spre interior) 
schimbarea muchiilor de pe 
o parte pe alta. Conducerea 
virajului. După recepție — 
adică reluarea contactului 
schi-zăpadă care trebuie să fie 
suplă, echilibrată, curgătoare 
— schiorul începe a doua fle- 
xie. respectiv faza a treia a 
balansului pe care o execută 
lent, progresiv Forța centrifu 
gă, efectul de rotație și așe
zarea schiurilor pe muchii 
determină începerea unui de
rapaj înscris pe o curbă, de
rapai ce poate fi mai frînat 
sau mal curgător în funcție

de relația învățată într-o lec
ție anterioară : înclinația can
turilor + avîn tarea corpului.

Corpul este echilibrat, greu
tatea egal repartizată, umerii 
cu fața la schiuri, brațul ex
terior lateral, cu cotul îndoit

(Continuare tn pag. a t-a)

In „C.C.E." la handbal masculin

STEAUA-HONVED 
BUDAFESTA LA 15 

Șl 22 MARTIE 
Căpitanul echipei de hand

bal Steaua (campioană a ță- 
rii) — Cornel Oțelea — ne-a 
făcut cunoscut că s-cu perfec
tat dalele de desfășurare a 
meciurilor dintre Steaua și 
Honved Budapesta din cadrul 
sferturilor de finală ale „Cu
pei campionilor europeni". 
Meciul tur se va desfășura la 
București — la 15 martie, iar 
partida retur la Budapesta — 
la 22 martie.
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0 INIȚIATIVĂ
INTERESANTĂ!
MINI-VOLEIUL 1
Este încă proaspăt în me

morie campionatul de 
mini-baschet, competiție în 
care micuții jucători veniți 

din toate colțurile țării, au 
făcut risipă de talent și ener
gie pentru a-și etala măiestria 
sportivă.

J. Archer fondatorul acestui 
a dat copiilor ceea ce 

este al lor s mingea. Și aceas
ta pe bună dreptate deoarece 
nu era firesc ca această plă
cută „jucărie" care îneîntă ini
mile copiilor — și nu nqgftii 
ale lor — dîndu-le atîtea lla- 
tisfacții și bucurii încă din pri
mii ani ai vieții, să nu fie ac
cesibilă tocmai lor, la vîrsta 
cînd puteau să o folosească și 
mai bine utilizînd forma de în
trecere specifică jocului sportiv. 
Practica actuală din mini-bas
chet, bebl-fotbal și alte mini 
sporturi demonstrează cu priso
sință că atitudinea rezervată a 
unor specialiști, în ceea ce pri
vește practicarea jocului sportiv 
în activitatea copiilor a fost ne
întemeiată.

Și acum, cînd acest fapt este 
dovedit din plin, se pune între
barea î de ce atîta reținere din 
partea specialiștilor din volei ? 
Această reținere este cauzată — 
se pare — de faptul că voleiul 
este considerat ca unul dintre 
cele mai dificile jocuri sportive. 
Dar lucrurile nu stau chiar așa. 
Aceleași dificultăți : mingea, te
renul și instalațiile le-au avut și 
celelalte jocuri sportive, ele au 
fost învinse. S-a apelat Ia mingi 
folosite în alte jocuri și totoda
tă adaptîndu-se și redueîndu-se 
dimensiunile ’ f“
stalațiilor.

In ceea ce» 
virii mingii, 
rănlînerii în

LA CAPATUL DRUMULUI
(Urmare din pag. 1)

și ușor ridicat conduce și pre
vede proiecția circulară. Ge-

care sfîrșitul unuia coincide 
cu faza pregătitoare a celui 
următor, eliminînd astfel por
țiunile de coborîre oblică in-

ziție mai ridicată decît în 
mod obișnuit.

Există
adică o

și o șerpuire frînată, 
înlănțuire de jet-vi-

iSBPu'kl «73*3

stRPUlRS FRINATAȘERPUIRE CLASICA

ȘtaPl'IPt <FLA1Î<M

executate pe o pantă

terenului și ale in- 

privește tehnica Ifl- 
cauza principală a 

... ... urmă a voleiului,
aceasta nu a putut rezolva difi
cultatea pentru simplul motiv câ 
nu există mingi mai mici și mai 
ușoare ! Considerăm că dificul
tatea amintită nu este de neîn- 
iâturat și că, dimpotrivă, poate 
fi rezolvată foarte simplu, prin 
înlpeuirea mingii de volei cu cea 
de plastic. Și afirm acest lucru 
deoarece secția de volei a cate
drei de Jocuri sportivo de la
l. E.F.S. a întreprins un experi
ment preliminar cu un grup de 
școlari, în virstă de 9—10 ani, 
incă de acum doi ani, iar con
cluziile Ia care a ajuns sint din
tre cele mai promițătoare.

In momentul de față, sint In 
măsură să dau unele răspunsuri, 
cu caracter orientativ, probleme
lor metodice și organizatorice și 
de asemenea, sub aspect compe- 
tițional, probleme care se pun 
pentru „startul" în activitatea de 
inițiere în mlni-volei.

Ca șl în celelalte minl-jocurl 
sportive organizarea efectivului 
se face pe trei grupe de vtrstă 
apropiată, grupa a treia cuprln- 
zînd copiii de 9—10 ani, grupa a 
doua între 11—12 
intîi de Ia 13 la 
nul de Joc este 
mensiuni și forme 
la alta ; pentru grupa a treia 
este de 12 X 6 m, pentru grupa 
a doua de 12X7,5 m, 
grupa întîi de 15X9 
pele a doua și tatii 
teren de Joc al unei 
un dreptunghi cu latura lungă 
la plasă, deci nu de formă pă
trată (terenul obișnuit), formă 
determinată de faptul că cei 
mici desfășoară un joc mai bun 
la fileu decît in linia a doua. 
Greutatea mingii este de 200 gr
ia grupa a treia, 220 gr. Ia grupa 
a doua și 250 gr. (limita Infe
rioară a mingilor normale de 
volei) la grupa intîi. Prima și a 
doua grupă folosesc în instruire 
și în jocul 
de plastic, 
țn comerț, 
țerlnță ni 
mare. Grupa întîi utilizează am
bele feluri de mingi, dar iu jo- 
cul oficial folosesc numai min
gea normală de volei. Plasa este 
rjgicată pentru cei mici la 1,80
m. pentru grupa mijlocie la 2 m, 
iar pentru cei mari la 2,20 m- 
Durata jocului, la toate grupele, 
este de trei seturi. La grupa a 
treia setul va fi de 11 puncte, 
ța grupa a doua de 13 puncte, la 
ambele grupe exlstînd pauze de 
2 minute intre seturi ; la grupa 
țntîi setul va fi de 15 puncte, 
PU pauze regulamentare îptre se
turi. Lotul fiecărei echipe este 
iformat din 
pil jtictad 
tuțl.

In ceea 
de jpc este 
unei toleranțe la lovirea 
de sus, In scopul de a 
cursivitate jocului precum 
ființarea liniei de centru, 
a se favoriza lupta la plasă.

Solicităm Federației române de 
Volei, care ne-a mai ajutat și ta 
al(e rînduri, să facă o consfă
tuire cil toate cadrele care se 
ocupă de pregătirea copiilor pen
tru a 
experiență 
unitate în 
In acest 
presa de 
cunoscută 
metodică.
rlm să colaborăm cu cadrele care 
predau la centrele de copii mai 
apropiate, la solicitarea acesțora.

Și, pentru 
start, să 
locul de 
material 
semnalul

nunchii, introduși înainte 
:pre interior controlează curba 
virajului. Prin repetiție se a- 
junge la o execuție rafinată, 
efect al unui simț al zăpezii 
dobîndit prin exerciții. De la 
conducerea derapată a curbei 
virajului, se trece la o alune
care curgătoare (mai 
frînată) spre a ajunge

ani, iar grupa
14 ani. Tere- 

diferit ca dl- 
de la o grupă

lar pentru 
m. La gru- 
fornta unui 
echipe este

competițional mingile 
mingi care se găsesc 
dar a căror circum- 
se pare, totuși, cam

nouă copii, fiecare co- 
obligatoriu două se

ce privește regulile 
semnalată necesitatea 

mingii 
se da 

și des- 
pentru

se realiza un schimb de 
și, totodată, a se da 
concepția de pregătire, 
cadru, precum și In 
specialitate, vom face 
și experiența noastră 

De asemenea, ne ofe-

că este vorba de 
ne socotim adunați la 
plecare, iar prezentul 

să-l considerăm drept 
începerii.

prof. Cornelia GHIBU

puțin 
la

termediară. în șerpuiri nu se 
execută cristianii izolate, ci 
succesiuni de cristianii incom
plete, reduse la faza de de
clanșare și conducere, execu
tate în viteză și ritmic, cu 
schimbare de direcție mini
mă, devenite simple ondula- 
ții. Șerpuirea este o succesiu- 
de înlănțuită

raje
foarte înclinată, în care co
zile schiurilor se depărtează 
foarte mult de linia pantei

de viraje scur-
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conducerea „tăiată", așa cum 
observăm că fac concuranții.

Cunoscînd toate procedeele 
țehnice descrise, inclusiv cele 
două tipuri de cristianii, nu 
ați realizat mare lucru dacă 
nu puteți coborî continuu în 
ȘERPUIRE, adică într-o în
lănțuire ritmică de viraje pa
ralele, executate de o parte și 
de alta a liniei de pantă, în

rază, executatăte, de 
ritmic 
pântă. 
o înlănțuire de cristianii u- 
șoare pe linia pantei care 
constituie axul șerpuirii. Vi
rajele nu se închid, schiorul 
nu întîrzie în derapaj, adică 
nu insistă asupra fazei de 
conducere, ci păstrează o po-

aceeași
de-a lungul liniei de 
Șerpuirea clasică este

(ajunge uneori chiar perpen
diculară) ca urmare a unor 
declanșări scurte în timp, dar 
foarte ample.

★
Concediul sau vaca'nța dv. 

s-au terminat. Spațiul nostru 
acordat acestei inițieri în tai
nele schiului, de asemenea, 
s-a epuizat. Am fi fericiți să 
nu-1 fi irosit degeaba, indica
țiile noastre fiindu-vă folosi
toare.

Tehnica schiului nu s.e li
mitează la cele spuse de noi. 
E mult mai bogată, mai com
plexă. Dar ca să vă descurcați, 
în viitor, va trebui să 
cunoașteți teoretic și să exe
cutați 
cîteva 
și veți 
ria de 
gur orice pantă, orice zăpadă.

Nu ne spunem „adio", ci nu
mai „la revedere", căci pentru 
a vă perfecționa la anul va 
trebui — totuși — să mai 
stăm de vorbă.

perfect măcar cele 
procedee recomandate 
fi răsplătiți de bucu- 
a coborî elegant și f I

Sezon nou, probleme vechi
(Urmare din pag. 1)

tuși, de ce a fost nece
sar să treacă atîta vreme 
pentru a muta „teatrul de 
operații" din Poiana Bra
șovului, 
simplu 
fi fost 
vreme ?

Ne amintim cum, CU 
IN URMA, din cauza 
leiași lipse a zăpezii, FEDE
RAȚIA A DISPUS DESFĂ
ȘURAREA UNOR COMPE
TIȚII REPUBLICANE LA 
PARÎNG. Soluția a fost ex
celentă, la fel, de altfel, ca 
și cea găsită acum, prin ale
gerea Bucegilor ca gazdă a 
concursurilor. Dar, cum pro
blema condițiilor oferite de 
natură se ridică în fiecare 
an, nu ar fi mai bine să sc 
stabilească, încă de la alcă
tuirea calendarului intern, 
posibilitatea schimbării ime
diate a locului de desfășu
rare a concursurilor, în caz 
că acel ales inițial nu per
mite organizarea întreceri
lor ?

O astfel 
binevenită, 
pentru că 
vitatea și 
rile, amînările.
SEZON FARA COBORÎRI ?

Ne aflăm la sfîrșitul lunii 
ianuarie și schiorii noștri nu 
au efectuat nici o coborîre. 
Din păcate, nu este prima 
dată eînd se petrece așa ceva. 
In ultimii ani, ziarul nostru 
a scris de 
despre criza 
de coborîre și, 
concursurilor 
dă în programul lor această 
spectaculoasă probă a schiu
lui alpin. Dar, în ciuda repe-

cînd era mai 
ca inițiativa să 
luată mai din

ANI 
ace-

de 
în 

ar 
ar

soluție ar fi 
primul rînd 

spori operati- 
elimina ezită-

nenumărate ori 
antrenamentelor 

implicit, a 
care să inclu-

NOUTĂȚI DESPRE „TURUL ROMÂNIEI"
• O etapă in premieră: Pitești — Cîmpulung Muscel — Brașov,
• Bonificații de timp pentru sprinteri și pentru grimperi!&Puncfcle

de căfărare — împărțite pe categorii de dificultate,

Cea de a XlX-a ediție a 
„TURULUI ROMÂNIEI", com
petiție ciciistă internațională
— organizată de ziarul „SPOR
TUL”, A.S. LOTO-PRONO- 
SPORT și F.R. CICLISM — se 
desfășoară, așa cum am anun
țat, între 17 și 28 iunie pe 
traseul :

PIATRA NEAMȚ (circuit 4 
km contratimp individual, „Me
morialul ASLAN") — prolog 
la 17 iunie ; PIATRA NEAMȚ
— Tg. Neamț — Fălticeni — 
SUCEAVA, 120 km (etapa I
— 17 iunie) ; SUCEAVA — 
Cîmpulung Moldovenesc — 
VATRA DORNEI, 112 km (eta
pa a Il-a — 18 iunie) ; VA
TRA DORNEI — BISTRIȚA, 
90 km (etapa a IlI-a — 19 iu
nie) ; BISTRIȚA — Dej — 
CLUJ, 125 km (etapa a IV-a
— 20 iunie) ; CLUJ — spre 
Huedin — CLUJ, 40 km con
tratimp individual (etapa a 
V-a — 21 iunie) ; CLUJ — 
Huedin — ORADEA, 152 km 
(etapa a Vl-a — 22 iunie) ; 
23 iunie — zi de odihnă la 
Oradea ; ORADEA — Salonta
— Arad — TIMIȘOARA, 165 
km (etapa a Vil-a — 24 iu
nie) ; TIMIȘOARA — Lugoj
— DEVA, 150 km (etapa a 
VIII-a — 25 iunie) ; DEVA — 
Sebeș — SIBIU, 120 km (eta
pa a IX-a — 26 iunie) ; SI
BIU — Călîmănești — Rm. 
Vilcea — PITEȘTI, 170 km 
(etapa a X-a — 27 iunie) ; 
PITEȘTI — Cîmpulung Mus
cel — BRAȘOV, 135 km. Ce 
noutăți oferă acest traseu ? 
în afara faptului că pentru 
prima oară „TURUL ROMÂ
NIEI" nu programează nici 
startul nici sosirea in Bucu;

rești, el oferă o etapă în pre
mieră : Pitești — Cîmpulung 
Muscel — Brașov, etapă cu 
urcușuri dificile care va asi
gura competiției un final atrac
tiv.

în general, traseul respectă 
indicațiile U.C.I. și ale F.I.A.C.: 
etapele nu au un kilometraj 
mai mare decît cel prevăzut 
(170 km), media lor este sub
110 km, programează 11 eta
pe și o zi de odihnă.

MODIFICĂRI 
ÎN ÎNTOCMIREA 
CLASAMENTELOR

Și modul de întocmire a 
clasamentelor a suferit modi
ficări. Astfel, bonificațiile vor 
fi acordate în funcție de lun
gimea etapelor. In cele avînd 
un kilometraj între 151 și 170 
bonificația acordată primilor 
trei clasați va fi de 1:30 — 
1:00 — 0:30, în cele care pro
gramează între 121 și 150 km 
se acordă primilor trei boni
ficații de timp de 1:00 — 0:45 
— 0:30, iar în cele de pînă la 
120 km : 0:45 — 0:30 — 0:15. 
Primilor clasați în lupta pen
tru obținerea ..tricoului violet” 
(clasamentul se întocmește pe 
baza punctelor obținute Ia 
sprinturile intermediare ce vor 
avea loc în 13 localități și la 
toate sprinturile finale) li se 
vor acorda, la sfîrșitul compe
tiției, următoarele bonificații 
de timp : I — 1:30, II — 1:00,
111 — 0:30. Iată și localitățile 

. în care vor avea loc sprinturi
intermediare : Tg. Neamț și 
Fălticeni (etapa I), Cîmpulung 
Moldovenesc (etapa a Il-a), 
Dej (etapa • IV-a), Huedin

(etapa a Vl-a), Salonta și Arad 
(etapa a Vil-a), Lugoj și Ilia 
(etapa a VIII-a), Sebeș (eta
pa a IX-a), Călîmănești și Rm. 
Vilcea (etapa a X-a), Cîmpu
lung Muscel (etapa a Xl-a).

Punctele de cățărare au fost 
repartizate pe grupe de difi
cultate. Primilor trei clasați 
la fiecare sprint de cățărare 
li se vor acorda bonificații de 
timp. Iată grupele și bonifica
țiile : cat. I (0:15 — 0:10 — 
0:5) — Măgura (etapa a IlI-a). 
Piatra Craiului (etapa a Vl-a) 
și Fundata-Bran (etapa a Xl-a): 
cat. a Il-a (0:10 — 0:5 — 0:3)
— Mestecăniș (etapa a Il-a), 
Păniceni (etapa a Vl-a), Apold 
și Cristian (etapa a IX-a), 
Dealul Negru (etapa a X-a) 
și Posada Rucăr (etapa a 
Xl-a) ; cat. a IlI-a (0:5 — 0:3
— 0:1) — Dedulești și Bașco- 
vele (etapa a X-a), Mateiaș 
(etapa a XI-»).

CONFERINȚA 
ANUALA 

A F. R. CICLISM
Vineri se desfășoară în Ca

pitală conferința anuală a co
mitetului federal al F.R. Ci
clism. Membrii comitetului, 
antrenori, activiști și i
vor : aliza activitate 
1969 și vor stabili 
programului pentru an„. 
curs.

REINTRĂ
ECATERINA

Revedere eu floretista noas
tră fruntașă, Ecaterina Ien
cic. după mai bine de 10 luni. 
Mai exact, de la concursul 
patrulater România, FraUnții, 
Italia, Ungaria desfășurat în 
aprilie trecut, îtn capitala Un
gariei. între timp...

— ...familia s-a mărit, îmi 
spune zîmbind talentata noas- 
stră sportivă.

__
— ...cu încă o persoană, o 

fetiță, Gabriela. In curînd va 
împlini trei luni!

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

Alegeți-vă una din măr
cile

turist 
SUPER 
CAMPION
OLIMPIC

latelor apeluri și chiar a 
unanimității aprecierilor an
trenorilor, privind necesita
tea unei asemenea pregătiri, 
schiorii n-au efectuat — 
pînă acum — nici un kilo
metru de coborîre. Aceasta 
deși încă din luna decembrie 
ninsoarea acoperise cu un 
strat gros de zăpadă pîrtia 
Lupului din Postăvar și Va
lea lui Carp din Bucegi. Dar, 
din păcate, tot ca în fiecare 
an, pîrtia Lupului nu a 
amenajată (și nu este 
acum), iar în Bucegi 
mea nefavorabilă nu a 
mis folosirea în întregime a 
Carpului. Intre timp, moina 
și ploile au 
și utilizarea 
In schimb, 
oferă acum
pentru coborîre și, după an
gajamentele unor antrenori, 
pregătirile vor începe chiar 
în această săptămină. De ce 
a fost necesară însă atita 
așteptare ? De ce nu a fost 
amenajată pîrtia Lupului 
încă de Ia căderea primei 
zăpezi ? Știm că maestrul 
sportului Ion Cojocaru a de
pus eforturi considerabile (și 
nu numai în acest sezon) 
pentru modernizarea ceței 
mai bune pîrtii de coborîre 
din țară. Aceasta înainte 
căderea zăpezii. Dar, de ce 
nu s-au exploatat de ia 
ceput eforturile depuse 
timpul toamnei ? Să fie vor
ba de aceleași vechi neîn
țelegeri între numeroasele 
unități diriguitoare ale tre
burilor la Poiana Brașovului, 
din care, de obicei, ies 
gubiți schiorii ?

TELE-SCAUNE. 
TELE-SCHIURI

Ne-am bucurat vâzînd 
în sfîrșit, după ani de 
de imobilitate, tele-schiul de 
la Virful cu Dor funcționea
ză. Este drept, doar pe ju
mătate, adică numai cel ce 
deservește panta de pe Vîr
ful cu Dor (cel dinspre Fur
nica este „încă" în pană). 
Punerea în funcțiune a aces-

fost 
nici 

vre- 
per-

făcut imposibilă 
pîrtiei Lupului. 

Valea lui Carp 
condiții ideale

tui tele-schi este, de fapt, 
unica realizare de mulți ani 
a celor ce ar trebui să se 
ocupe în mod serios de mij
loacele mecanice de urcat în 
Bucegi. Pentru că, în rest... 
Tele-schiul dintre stația de 
jos a tele-scaunului' și Cota 
1500 stă și acum îngropat în 
zăpadă (așa cum a stat și 
anul trecut) ; programul ac
tual de funcționare a mijloa
celor mecanice nu este cel 
mai potrivit. Și tele-scaunul 
și tele-schiul își încheie pro
gramul la ora 16. în mod 
normal, ținînd seama că ziua 
s-a mărit și se va mări tot 
mai mult, ar trebui să in
tervină, treptat, și o modi
ficare a orarului. Sau mă
car să se prelungească pro
gramul tele-schiului de la 
Vîrful cu Dor pînă după ora 
17. Nu este nevoie să expli
căm cît de util ar fi așa ceva 
pentru îmbunătățirea condi
țiilor de antrenament al 
schiorilor. Cum șeful mij
loacelor mecanice din Bucegi 
este un fost schior fruntaș, 
Marin Niculescu, sperăm că 
apelul nostru, care este de 
fapt ecoul doleanțelor schio
rilor, se va face auzit.

Felicitările de rigoare, nă
dejdea că familia a sporit 
nu numai cu o persoană, ci 
și cu o sportivă, poate chiar 
tot o floretistă si apoi :

— Cînd Vei relua pre
gătirile ?

— Le-am și început, într-un 
ritm, progresiv de efort, acasă 
la Satu Mare. Am lucrat mai 
multe ore pe zi in compania

IENCIC!...
fostului meu maestru, Ale
xandru Csipler. Exerciții de 
braț mai mult, pentru reîm
prospătarea reflexelor.

- Și?
— Se pare că n-am uitat 

chiar de tot scrima I Șoni- 
baci s-a arătat destul de mul
țumit. Și do<țr îl cunoașteți, 
nu prea este dispus să facă 
complimente, decît dacă le 
meriți.

— Și la Steaua, cu ce
lelalte colege de secție, 
cînd vei reapare ?

— Chiar din februarie. Va 
trebui să termin, mai întîi, 
un tratament împotriva de
calcifierii — o mică surpriză, 
după naștere — și apoi din 
nou pe planșă. Sincer vor
bind abia aștept. Pauza aceas
ta îndelungată mi-a deschis 
un apetit grozav pentru scri
mă.

— Deci, în primele zile 
din februarie ...

— Da. Sint ferm hotărîtă 
să încep foarte tare, în pri
mul rînd să mai dau jos ceva 
din greutate — am avut 84 
de kilograme, acum am ajuns 
la 70, dar sper să ajung pe 
la 65, altfel nu se poate să 
fac o bună pregătire fizică 
și, paralel, să-mi reîmprospă
tez tehnica.

— De ce atîta zor ?
—Fiindcă n-aș vrea să scap 

„Cupa campionilor europeni" 
— și nici „Martini", care ur
mează imediat.

Am uitat să vă spun : a- 
cest dialog pe... picior a avut 
loc în sediul clubului Steaua, 
în prezența antrenorului An
drei Vilcea, căruia îi acord 
ultimul cuvînt:

— Sigur, ceea ce vrea să 
realizeze Iencic este foarte 
mult. Dar pentru că o știu 
stăruitoare, tind să cred că 
acest prim proiect nu va ră 
mine descoperit... Țin să o 
asigur că toate colegele ei 
sînt gata s-o ajute...

DE LA SUBLIM 
LA RIDICOL... 

DOAR UN PAS!
Există un capitol in bugetul 

oricărei instituții numit 
„Premii", reglementat prin 
dispoziții interne, in lumi

na decretelor fi hotărirllor legale. 
(E binecunoscut faptul că ele se 
referă la întreaga economie, lă- 
sîncl organelor de resort latitudi
nea aplicării dispozițiilor, prin de
cizii interne, tocmai pentru că 
aceste organe cunosc specificul 
activității și nu pot greși fixarea 
normelor de aplicare, in sfera de 
activitate respectivă).

In sport apare insă o curiozita
te : flecare competiție, după cum 
tot omul fite (concurent sau spec
tator), e dotată, conform unei 
vechi fi frumoase tradiții, cu un 
trofeu (de exemplu, „Cupa Româ
niei"). Orice campionat pe ra
mură e dotat cu cupe, medalii, 
tricouri de campioni etc.; premii 
care vin sd răsplătească, simbo
lic, eforturile In pregătire, comba
tivitate fi calitățile arătate In lup
ta dreaptă de pe teren fi si stl-

NOTE

riECOM.

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

de

în- 
în

pă-

FATA
9 Incepind de 

ieri lotul natio
nal masculin de 
volei a început, 
la Suceava, pri
ma etapă a pre
vederea campio-gătirilor în

natelor mondiale, ce se vor 
desfășura, în septembrie, în 
Bulgaria. In această etapă, 
voleibaliștii români vor sus
ține două jocuri de verifi
care la Suceava în compania 
echipei sofiote J.S.K. 
lidera campionatului

• Trei arbitri 
au fost desemnafi

Slavia, 
bulgar.

români
să con-

PENTRU A VENI ÎN ÎNTlMPINAREA MARELUI INTERES 
AL PUBLICULUI PENTRU COMEDIA

PLRICELE IN URECHE
de GEORGES'FEYDEAU

TEATRUL BULANDRA
PREZINTĂ

TREI SPECTACOLE EXTRAORDINARE 
LA SALA PALATULUI

IN ZILELE DE MARȚI 10, JOI., .1 19 SI
LA ORA 20

MARȚI 24 FEBRUARIE

Ia Sala din bd. Schitu
14.60.60 și de la Sala

Casele de bilete ale teatrului de 
Măgureanu 1 (Podul Izvor), telefon 
Studio din str. Alexandru Sahia 76 A (Grădina Icoanei), 
telefon 12.44.16, vor sta Ia dispoziția spectatorilor dornici 
să-și procure bilete la aceste 3 spectacole numai în zilele 
de 27, 28, 29 și 30 iahuarie, între orele 10—13 și 17—20.

FILEULUI
ducă meciuri în cadrul 
Cupei campionilor euro
peni. Astfel, la 31 ianua
rie, C. Florescu va arbi
tra, ca ,,principal", întîl- 
nirea retur din cadrul 
16-imilor C.C.E. dintre 
echipele masculine Ha- 
poel Hamapil — E.S.V. 
Innsbruck. I. Armeanu va 
conduce, la 18 februarie, 
partida retur Dinamo Ti
rana — AM.V.J. Amster
dam (masculin) din cadrul 
optimilor de finală ale 
competiției. In sfîrșit, V. 
Moraru va arbitra returul 
meciului feminin Hapoel 
Hamapil — Steaua roșie 

Belgrad, in cadrul optimi
lor de finală ale C.C.E.

9 După îndelungate diver
gențe între cluburile „U“ Cluj 
și Medicina București, fucă- 
toarea GABRIELA POPA A 
PRIMIT, 1N SFÎRȘIT, DEZ
LEGARE DE LA CLUBUL 
CLUJEAN.

• După cum sintem infor
mați, profesorul Florin Ba- 
laiș, care s-a ocupat ani în 
șir de pregătirea formației 
Politehnica-Galați, a renun
țat, din motive de sănătate, 
la conducerea echipei. Clubul 
gălățean a încredințat, pro
vizoriu, sarcina de antrenor 
jucătorului Gabriel Udișteanu.

• Returul în divizia A 
VA ÎNCEPE PE 22 FE
BRUARIE, LA FEMININ 
ȘI PE 1 MARTIE LA 
MASCULIN. In divizia B, 
returul este programat să 
înceapă, de asemenea, la 
1 martie.

Tiberiu STAMA

0 Duminică a luat sfîrșit, 
la Craiova, competiția pugi- 
listică dotată cu „Cupa Olte
niei", la care au participat 
boxeri juniori din Iași, Pi
tești, Tr. Severin și Craiova. 
La întrecere au oficiat ar
bitrii care au participat la 
consfătuirea pe țară ce a 
avut loc în localitate în 
aceeași perioadă. La sfîrșitul 
reuniunii finale, arbitrilor 
Aii Rișat (Constanța) și Mi
hai Voiculescu (Craiova) 
le-au fost înmînate — în 
urma promoyării examenului 
organizat de A.I.B.A. — ecu
soanele de arbitri internațio
nali.

Obținînd un *punctaj supe
rior, cupa a revenit gazde
lor. Boxerul Victor Gherghi

muleze totodată pe mai departe 
pregătirea pentru atingerea unor 
culmi cît mai înalte în perfor
manța sportivă.

O festivitate de premiere la 
sfîrșitul unei competiții, care a 
durat zile sail luni în șir este un 
moment înălțător, care prin cere
monialul său vine să încununeze 
victoria sportivă și pe cei ce-au 
obținut-o. Intonarea unui marș 
sportiv, urcarea pe podium, strîn- 
geri de mînă, felicitări, îmbră
țișări, aplauzele publicului fac 
din festivitățile de premiere mo
mente de neuitat în viața sporti
vilor, clipe sublime.

Dar, „în baza unor instrucțiuni", 
sărmanii laureați sînt scoși repe
de din starea euforică și aduși 
la realitate, atunci cînd sînt che
mați să dea o semnătură de pri
mire, numărul buletinului de 
populație, adresa și alte date per
sonale pe un „tabel de premiere"

Lovindu-se cu capul de grinda 
formalității exagerate, cei in cau
ză uită repede valoarea simboli
că a victoriei lor și trec, vrînd- 
nevrînd, cu gîndul la valoarea 
reală a obiectului primit, apreci- 
indu-l la prețul de 84—37,50 sau 
17,25 lei, cît o fi costat confecțio
narea lui, în funcție de felul, for
ma și cantitatea comandată în

Rezultă de aici că oamenii care 
dau asemenea instrucțiuni sînt 
într-un fel rupți de specificul ac
tivității sportive. Pentru că în 
atari situații se coboară cu atîta 
ușurință de la aspectul moral-edu- 
cativ al unei măsuri, la cel ma- 
terial-meschin. Iar de la sublim 
la ridicol, nu-i decît un pas ! Ș> 
atunci ne punem întrebarea : oare 
activiștii (salariați sau voluntari), 
organizatori de competiții, nu 
prezintă suficientă garanție spre 
a întocmi un proces verbal, pe 
care să-l întărească prin semnă
turile lor, pentru premiile distri
buite ? Dar cei ce au luat aseme
nea măsuri, cum au putut trece 
cu vederea tocmai scopul prlrici 
pal ?

Cornel GEORGESCU

na (Pitești) a primit din par
tea organizatorilor o cupă 
decernată celui mai tehnic 
pugilist. De altfel, A.S. Loto- 
Pronosport Craiova și A.S. 
Șpartăk au oferit tuturor 
sportivilor care au evoluat 
în finale, cît și antrenorilor 
lor, frumoase premii în 
obiecte.

MIRCEA POPESCU, coresp.

M Recent, la București, în 
cadrul unei consfătuiri, s-a 
stabilit ca limita de vîrstă 
a participanților la turneul 
speranțelor olimpice să fie (le 
19 ani. Ediția 1970 a acestei 
competiții se va desfășura |a 
Sofia, în luna noiembrie.

MEDITAȚII
Cunoștințele necesare în domeniul MATEMATICI 

la nivel mediu și superior, le puteți acumula înscri- 
indu-vă în grupe de meditații organizate de CO 
OPERATIVA „DESERVIREA" la prețul de 5 lei orc

Aceste cunoștințe vă pot fi foarte utile :
— în liceu
— la examenele de admitere în facultăți, școli d 

subingineri și școli tehnice.
— la cursurile de matematici din facultăți etc
Informații și înscrieri, zilnic orele 10—17,30 în s‘” 

Filiti nr. 10, telefon : 13.54.69.
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LUPTAJI PENTRU MINGE, CENTRELE DE COPII Șl JUNIORI LA ORA BILANȚULUI

N-0
Fotbalul capătă din ce în 

ce rnai mult atributele unui 
sport care se desfășoară pe 
fondul unei angajări fizice 
deosebite.

De fapt, atunci cînd anga
jamentul fizic total este du
blat de o pregătire tehnico- 
tactică vecină ori, uneori, 
confundată cu măiestria pu
tem afirma că ne aflăm pe 
domeniul fotbalului autentic.

Este firesc, de aceea, să 
apreciem deopotrivă pregăti
rea și etalarea aptitudinilor 
și a dobîndirilor tehnico-tac- 
tice, ca și pe cele ce țin de 
înfruntarea mai directă pe 
care o găzduiește de obicei 
stadionul, întrecerea dintre 
posibilitățile fizice ale oame
nilor. în fotbal unul din aces
te elemente îl constituie lup
ta corp la corp. Asistăm as
tăzi la dispute înverșunate 
pentru minge în care, de 
foarte multe ori, hotărîtoare 
este forța fizică și mai ales 
folosirea ei judicioasă în con
tactul cu adversarul direct. 
Dacă pe plan mondial între
buințarea corectă a forței cor
porale în duelurile pentru 
minge constituie un obiectiv 
căruia i se consacră un loc 
important în pregătirea fot
baliștilor, la noi, din păcate, 
acest element este tratat cu 
indiferență quasi-totală.

Din această cauză jucătorii 
noștri de fotbal atunci cînd 
se angajează în lupta pențru 
balon cad de cele mai multe 
ori în una dintre cele două 
ipostaze, la fel de nedorite : 
— ori întreprind un atac ti
mid, formal, fără șanse de 
succes de la bun început, — 
ori recurg la modalități de 
intervenție care depășesc re
gulamentul de joc.

Dacă pe plan intern lucru
rile nu prezintă, aparent, prea 
mare importanță, dat fiind că 
totul se desfășoară în condi
ții aproape egale, atunci, însă, 
cînd fotbaliștii noștri au de 
susținut întîlniri în compania 
unor echipe de peste hotare 
„familiarizate" și cu acest 
element de joc, lacuna apare 
cît se poate de pregnant în 
evidență. Jucătorii noștri pierd 
marea majoritate a duelurilor 
pentru balon ! Or, a juca nu
mai cînd balonul intră in po
sesia ta sau a juca fără min
ge (afară de accepțiunea tac
tică a noțiunii) nu se poate! 
Aceasta este o constatare u- 
niversal valabilă în fotbal șl, 
deci, logic, cu aplicabilitate 
în acest caz. La aceasta însă, 
în situația aleasă ca subiect

al acestor rînduri, se mai a- 
daugă și implicațiile de ri
goare. Astfel, dacă este vor
ba de jocul apărătorilor, da
că nu au în arsenalul lor 
tehnico-tactic și acest ele
ment bine pus la punct ei se 
văd puși fie în situația de a 
nu reuși să deposedeze ad
versarial de minge, ceea ce 
reprezintă un pericol real 
pentru propria poartă, fie în 
situația de a ataca neregula
mentar, ceea ce oferă cîmp 
larg infracțiunilor de joc.

Dacă este vorba de jocul 
atacanților atunci cînd aceș
tia, de asemenea, nu știu să-șl

LOTO -
PRONOSPORT

O NOUA FORMULA TEHNICA LA 
TRAGERILE LOTO OBIȘNUITE

Incepînd cu tragerea din 6 fe
bruarie 1970, sâptăminal, la trage
rile LOTO se vor atribui autotu
risme „DACIA 1100“, „MOSKVICI 
408“, „SKODA 1000 MB” la alege
rea participantului, excursii în 
CUBA cu avionul (circa 14 zile), 
excursii în U.R.S.S. pe itinerarul 
București — Kiev — Soci (circa 15 
zile), premii în numerar de valoa
re variabilă și premii fixe în bani.

Demn de reținut este faptul că 
pentru prima dată se cîștigă cu 
3 numere din toate cele 16 nu

din extragerea 
din extragerea

Conform noii 
tragerea se va

mere extrase la extragerile I și a 
Ii-a (adică cu 2 numere din 
extragerea I plus 1 număr din 
extragerea a II-a sau cu 1 număr

I plus 2 numere 
a II-a).
formule tehnice, 

efectua astfel :
— se vor extrage mai întîi 9 

numere diferite din 90 (extrage
rea I) ;

— apoi se vor extrage, în conti
nuare (din cele 81 de numere ră
mase după efectuarea extragerii 
I), 7 numere diferite din cele 81 
de numere rămase în urnă (extra
gerea a II-a).

Amănunte în agențiile LOTO- 
PRONOSPORT.

• Astăzi este ULTIMA ZI în 
care vă mai puteți procura bile
tele pentru concursul Pronoex- 
pres de miercuri 28 ianuarie 1970. 
Tragerea va avea loc miine la 
București în sala Clubului Finanțe 
Bănci din strada Doamnei nr. 2 
cu începere de la ora 19. Ea va 
fi radiodii’uzată după care va ur
ma un film artistic.

Intrarea liberă.

folosească corect forța cor
porală, sînt deposedați ușor 
de minge, risipind astfel si
tuații de joc care ar fi putut 
fi materializate prin finali
zări Ia poarta adversă.

Convingerea mea este că 
absența acestui procedeu com
plex din bagajul fotbaliștilor 
noștri — complex pentru că 
implică elemente fizice, teh
nice tactice și morale — nn 
își găsește explicația decît în 
insuficienta, uneori cronică, a- 
tenție care i se acordă în ca
drul procesului de antrena
ment.

Argumentul că, în general, 
jucătorii noștri nu dispun de 
un „gabarit" corespunzător 
duelurilor atletice, care mai 
este vehiculat, nu rezistă din 
cîteva importante motive t

— nu se poate afirma că 
fotbaliștii noștri nu ar fi su
ficient de bine construiți spre 
a se angaja în dueluri băr
bătești pentru minge ;

— chiar și jucătorii înzes
trați din punct de vedere fi
zic nu folosesc corect forța 
corporală ;

— fotbalul internațional ne 
oferă suficienta exemple de 
jucători care, deși mai puțin 
dotați fizic, cîștigă numeroase 
dueluri pentru minge tocmai 
pentru că știu să-și valorifice 
deplin posibilitățile de care 
dispun.

Această constatare, care 
relevă o lacună importantă 
a fotbaliștilor noștri, mă gră
besc să o sesizez, mai ales 
acum cînd pe reprezentanții 
fotbalului nostru — echipa 
'națională — îi așteaptă nu 
peste prea mult timp o mi
siune de înaltă răspundere i 
campionatul mondial. Or, se 
știe, că mai ales în asemenea 
confruntări folosirea forței 
corporale este ridicată de foar
te multe ori la cel mai înalt 
rang. Timp pentru a se a- 
duce ameliorări substanțiale 
și la acest capitol există.

In rest, pentru toți cei care 
se preocupă direct de practi
carea acestui sport — antre
nori și jucători — consider 
că acordarea unei atenții de
osebite acestui element nu va 
fi de natură decît să relie
feze, prin îmbunătățirile ce 
se pot aduce, și mai bine ca
litățile native ale poporului 
nostru pentru practicarea a- 
cestui sport.

Drago; COJOCARU

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOEXPRES Nr. 4 

DIN 21 IANUARIE :

EXTRAGEREA I : Categ. 
a II-a: 189,3 variante a
1.464 lei ; Categ. a III-a 
4.055,5 variante a 34 lei.

EXTRAGEREA a II-a :
Categ. A.: 9 variante a
12.708 lei ; Categ. B.: 387,4 
variante a 295 lei ; Categ. C.: 
6094,8 variante a 20 lei.

Azi, in Capitală 

PROGRESUL - 
TEHNOMETAL

Jucătorii Progresului vor 
susține azi o partidă amicală 
în compania formației Tehno- 
metal București. Jocul va avea 
loc pe terenul din str. Dr. Stai- 
covici, cu începere de la 
ora 15.

Miine, pe același teren și 
aceeași oră, Progresul Bucu
rești va primi replica Grani
tului București.

S-AU FĂCUT MULTE LUCRURI BUNE, 
DAR MAI SlNT (DESTULE) LIPSURI...
Duminică a început la complexul sportiv 23 August, Con

sfătuirea pe țară a antrenorilor centrelor de copii șj Juniori,

o inițiativă fericită a Federației române de fotbal, hotărită

— se pare — să imprime un avînt sporit mișcării fotbaliștice

în rindul copiilor și Juniorilor.

Consfătuirea a debutat 
prin prezentarea de către 
ION ALEXANDRESCU, se
cretar al F. R. Fotbal, a 
unor aprecieri asupra activi
tății organizatorice și de in
struire din cadrul centrelor 
de copii și juniori. A fost 
evocat tabloul de ansamblu 
al activității, au fost punc
tate cîteva concluzii cardi
nale, demne de reținut, fie 
că natura lor bucură sau în
grijorează.

Dacă Ia sfirșitul anului 
1967, numărul centrelor de 
copii se ridica la 12, în 1968 
el a crescut la 21, ajungînd 
în prezent la 38. Interpretat, 
acest ultim număr înseamnă 
o sumă de preocupări, de 
investiții morale și mate
riale, inseamnă o muncă 
apreciabilă, care a rodit deja 
Și își va arăta fructele, nu 
ne îndoim, și în viitor.

Amintind că pentru a-i 
selecționa pe cei 3 600 de 
copii și juniori, cîți acti
vează în aceste 38 de centre, 
au fost „examinați" și su
puși la teste peste 50 000 de 
copii din întreaga țară, dăm 
o primă dimensiune, aceea 
care se oferă imediat anali
zei, a laborioasei munci a an
trenorilor ce activează în 
acest domeniu.

Fără nici o îndoială, acti
vitatea centrelor de copii și 
juniori a cunoscut, de-a lun
gul anilor, UN SPOR CRES- 
CIND DE INTERES (cu efi
ciență progresivă) din partea 
Ministerului învățământului, 
al Consiliului național al or
ganizațiilor de pionieri și al

Consiliilor județene pentru 
educație fizică și sport, inte
res care a concurat fericit cu 
„tutela", șj ea mereu nftll 
activă, a Federației române 
de fotbal.

In majoritatea centrelor se 
acordă toată atenția opera
ției de selecție și procesului 
de instruire, fidel principii
lor și noutăților fotbalului 
modern.

,2N) produse" ale centrelor 
au promovat în echipe divi
zionare, 52 dintre ele urcînd 
pînă la „clasa" diviziei A.

Aceste două numere, care 
bucură, ridică, pe de alt.1 
parte, o problemă care tre
buie pusă cu tot realismul șt 
toată răspunderea. Ne refe
rim la problema echivalenței 
dintre „producția* așteptată 
de la centre și masa inves
tițiilor. Deocamdată, între 
investiții și „producție' exista 
un decalaj, investițiile de
pășind net valoarea produc
ției. Este de la sine înțeles 
că această balanță se apre
ciază și evoluează în timp, 
și că timpul va lucra pentru 
cei care... lucrează azi bine, 
dar nu mai puțin adevărat 
este faptul că situațiile unor 
centre — în care s-au inves
tit bani mulți și s-a produs 
puțin —, cum ar fi Steagul 
roșu Brașov, Farul Constanța 
și Dinamo București, trebuie 
să dea de gindit. Iar etapa 
de gîndire să fie cît mai re
pede înlocuită cu âotărîri 
energice.

O situație remarcabilă 
oferă centrul de copii și

juniori Crișul Oradea —-
cel mai productiv centru 

care a dat orașului de 
pe Criș marea majoritate 
a actualilor săi fotbaliști 
seniori.

Demn de luat în conside
rare este și faptul că 90 la 
sută din centrele de copii și 
juniori n-au o bază materială 
corespunzătoare, numărul ce
lor care n-au griji în această 
direcție fiind incredibil de 
mic : 3—4,

Edificator, prin exemplul 
său limită, este cazul cen 
trului U.T.A. (legendara pro
ducție de tineri fotbaliști a 
Aradului nu mai are nevoie 
de licitare), unde copiii au 
ajuns să se antreneze pe 
aleile și strada din spatele 
tribunei I...

Nu lipsite de importanță 
sînt și alte aspecte, cum ar fi 
cel al „înghițirii" unor fon
duri destinate centrelor de 
copii și juniori de către sec
țiile de fotbal ale echipelor 
MARI, în folosul lor exclu
siv, sau cel al echipamentu
lui de proastă calitate, po
veste veche, un lait-motiv al 
fotbalului nostru la toate 
scările, dar toată lumea vede 
și nu se face nimic...

★
Lucrările consfătuirii pe 

țară a antrenorilor centrelor 
de copii și juniori continuă. 
Tehnicieni recunoscuți, ca 
ing. V. Economu, N. Petrescu. 
Gh. Ola și alții prezintă re
ferate cu teme din fotbalul 
de actualitate, cu aplicație la 
instruirea fotbaliștilor tineri.

Victorie in al doilea joc: 1-0
(Urmare din pag. I)

gazdelor să „urce" în atac, 
făcînd tot posibilul pentru a 
obține egalarea. Brazilienii 
atacă furibund, în special 
pe aripa stingă, dar apăra
rea noastră este la post, 
Sătmăreanu părîndu-ni-se cel 
mai în formă jucător din li
nia defensivă. Eforturile ju
cătorilor de la Atletico — 
altfel fini tehnicieni, abili 
cunoscători ai secretelor ba
lonului, CU DOI INTERNA
ȚIONALI (Dario și Oldair) 
IN FORMAȚIE — sînt zadar
nice și reprezentativa româ
nă termină victorioasă cel 
de-al doilea joc al turneului 
sud-american.

Antrenorul Angelo Nicu- 
lescu a utilizat următorii 
jucători : Ghiță (min. 46 
Răducanu) — Sătmăreanu, 
Hălmăgeanu, Dan (min. 46 
Lupescu), Mocanu, Gher- 
gheli, Dumitru (min. 62 
Dinu), Neagu, Domide, Du- 
mitrache (min. 46 Nun- 
weiiler), Lucescu — dintre 
care cea mai bună impre
sie au lăsat, după părerea 
noastră, Sătmăreanu, Du-

*' mitru, Neagu ;i Lucescu.
Turneul continuă miercuri, 

la Curitiba — unde „tri
colorii" au evoluat și in 
cadrul turneului precedent 
— reprezentativa noastră 
urmînd a primi replica 
echipei cu același nume, 
un „team" redutabil, cu 
multe nume sonore.

ÎN MECI AMICAL, 

Minerul GuraHumorului- 
Chimîa Suceava 0-6
Echipa Chimia Suceava, 

din campionatul diviziei B, a 
susținut duminică la Gura 
Humorului, o partidă amica
lă cu formația locală, Mine
rul. Meciul disputat în 3 repri
ze a cîte 30 de minute, al luat 
sfîrșit cu scorul de 6—0 în 
favoarea sucevenilor. Auto
rii golurilor: Goran 2, Daui- 
leț 3 și Roșu.
C. ALEXE — corsp. principal

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

EXAMENE
PENTRU ARBITRI
Colegiul central al arbi

trilor a stabilit centrele de 
județ în care se vor ține 
examenele de avansare pen
tru categoria I.

• 15. II. 1970 : ARAD — 
vor participa județele Bi
hor și Timișoara ; ARGEȘ
— județul Vilcea ; CON
STANTA — județul Ialomi
ța ; SUCEAVA — județele 
Botoșani, Iași, . Baoău ; 
BUCUREȘTI — județele 
Brăila, Buzău, Ilfov, Co- 
vasna. Dîmbovița.

• 22. II. 1970 : CLUJ — 
județele Hunedoara, Mureș, 
Sălaj : CARAȘ SEVERIN
— jud. Mehedinți.

Completarea dosarelor so- 
licitanților se face conform 
circularei Federației Româ
ne de Fotbal nr. 41.584/16. 
XII. 1969, adică : cererea ar
bitrului, fișa personală, ca
racterizarea, notele obținu
te la jocurile arbitrate, co
pie legalizată după actul 
de studii și fișa medicală.

Examenul de clasificare 
pentru categoria 1 constă 
din : examen medical (eli
minatoriu în caz că este 
inapt), probă scrisă șl

oral, la care se cere obți
nerea mediei de mini
mum 7.

PREGĂTIRILE 
ARBITRILOR 
PLOIEȘTENI

Pe stadionul Petrolul, de 3 
ori pe săptămină, arbitrii plo- 
ieșteni se pregătesc asiduu. An
trenamentele au ajuns la o 
durată de 60 de minute. Iau 
parte aproape 30 de cavaleri 
ai fluierului din orașul și ju
dețul Prahova. Ședințele de 
pregătire sînt conduse de cu
noscutul arbitru NICOLAE 
CURSARU. Printre cei mai 
sîrguincioși se numără V. 
Neacșu, Em. Vlaiculescu, M. 
Morarii. V. Gligorescu, M. Va- 
siliu. Regretabilă insă absența 
unor arbitri din lotul republi
can ca C. Dragii, N. Moroia- 
nu, Em. Păunescu. Poate că 
aceștia se vor strădui să refa
că terenul pierdut.

CUPON DE CONCURS
Numele ți prenumele i ...... i

Adresa » , . . ............................... • .

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

GRUPA A ..................................................................

GRUPA B ..................................................................

GRUPA C •

GRUPA D .ț»

2. CE ECHIPA VA CÎȘTIGĂ CAMPIONATUL MONDIAL?

ETAPA A XVI-A. 15 MARTIE 1970'
Chimia Oraș Gh. Gheorghiu-Dej — Ș.U.T. 

Galati
Electronica Obor Buc. — Șoimii Buzău 
Petrolul Berea — Dunărea Brăila 
Petrolistul Boldești — Rulmentul Bîrlad 
Metalurgistul Brăila — Locomotiva Adjud 
Ancora Galati — Unirea Focșani 
Metalul Buzău — A.S.M. Tecuci 
Gloria C.F.R. Galați — Metalul Plopeni

ETAPA A XVII-A. 22 MARTIE
Rulmentul — Electronica Obor
Dunărea — Chimia
Șoimii — Ancora
A.Ș.M. — Petrolul
Locomotiva — Gloria C.F.R.
Metalul Plopeni — Petrolistul
S.U.T. — Metalurgistul
Unirea — Metalul Buzău

ETAPA A XVIII-A, 29 MARTIE
Gloria C.F.R. — Șoimii
Metalurgistul — Petrolul
Electronica Obor —. Metalul Plopeni 
Ancora — Locomotiva
Metalul Buzău — Dunărea
Rulmentul — S.U.T.
Chimia — Unirea
Petrolistul — A-S.M.

ETAPA A XIX-A, 5 APRILIE
A.S.M. — Metalurgistul
Metalul Plopeni — Ancora
Locomotiva — Metalul Buzău
S.U.T. — Gloria C.F.R.
Șoimii — Petrolistul
Electronica Obor — Chimia
Petrolul — Rulmentul
Dunărea — Unirea

ETAPA A XX-A. 12 APRILIE
Rulmentul — Dunărea
S.U.T. — Petrolul
Metalurgistul — Petrolistul
Metalul Buzău — Electronica Obor
Ancora — Chimia
Metalul Plopeni — Șoimii
Unirea — Gloria C.F.R.
Locomotiva — A.S.M.

ETAPA A XXI-A, 19 APRILIE
Șoimii — Unirea
Electronica Obor — Locomotiva
A.S.M. — Metalul Plopeni
Chimia — Metalurgistul 
Petrolul — Metalul Buzău 
Gloria C.F.R. — Rulmentul
Dunărea — Ancora
Petrolistul — S.U.T.

ETAPA A XXII-A, 26 APRILIE
Ancora — Electronica Obor
Petrolul — Gloria C.F.R.
Rulmentul — Șoimii
Petrolistul — Dunărea
S.U.T. — A.S.M.
Metalurgistul — Metalul Plopeni
Metalul Buzău — Chimia
Unirea — Locomotiva

ETAPA A XXIII-A, 3 MAI
Metalul Plopeni — Petrolul 
Rulmentul — Unirea
Metalurgistul — Dunărea

Gloria C.F.R. — Ancora
Metalul Buzău — Șoimii 
Locomotiva — S.U.T.
Electronica Obor — A.S.M.
Chimia — Petrolistul

ETAPA A XXIV-A, 10 MAI
S.U.T. — Metalul Buzău
Petrolul — Chimia
Gloria C.F.R. — Petrolistul
Șoimii — Metalurgistul
Locomotiva — Rulmentul
Dunărea — Electronica Obor 
Unirea — Metalul Plopeni
A.S.M. — Ancora

ETAPA A XXV-A, 17 MAI
Petrolistul — Locomotiva
A.S.M. — Unirea1
Electronica Obor — S.U.T.
Metalul Plopeni — Dunărea
Ancora — Petrolul
Metalul Buzău — Rulmentul
Chimia — Șoimii
Metalurgistul — Gloria C.F.R

ETAPA A XXVI-A, 24 MAI
Gloria C.F.R. — Dunărea 
Metalurgistul — Metalul Buzău 
Petrolul — Petrolistul
S.U.T. — Metalul Plopeni
Chimia — A.S M.
Unirea — Electronica Obor 
Rulmentul — Ancora
Șoimii — Locomotiva

ETAPA A XXVII-A. 31 MAI
Locomotiva — Petrolul
Metalul Plopeni — Chimia
Metalul Buzău — Gloria C.F.R.
Unirea — Metalurgistul
Ancora — S.U.T.
Dunărea — Șoimii
Electronica Obor — Petrolistul 
A.S.M. — Rulmentul

ETAPA A XXVIII-A. 7 IUNIE
Dunărea — A.S.M.
Petrolul — Unirea
Ancora — Metalurgistul
Șoimii — S.U.T.
Petrolistul — Metalul Buzău
Gloria C.F.R. — Electronica Obor 
Rulmentul — Metalul Plopeni 
Chimia — Locomotiva

ETAPA A XXIX-A, 14 IUNIE
Petrolul — Electronica Obor 
Petrolistul — Ancora
S.U.T. — Unirea
Locomotiva — Dunărea
Chimia — Gloria C.F.R.
Metalul Buzău — Metalul Plopeni 
A.S.M. — Șoimii
Metalurgistul — Rulmentul

ETAPA A XXX-A. 21 IUNIE
Rulmentul — Chimia
Șoimii — Petrolul
Gloria C.F.R. — A.S.M.
Electronica Obor — Metalurgistul 
Dunărea — S.U.T.
Unirea — Petrolistul
Metalul Plopeni — Locomotiva 
Ancora — Metalul Buzău

ILEANA SILA! SE DESTÂINUIE...

• Succesul este rezultatul antrenamentului, voinței, 
dragostei de culorile clubului și al... modestiei ffi Aș 
dori să fiu prima femeie din lume care va alerga 
800 m în mai puțin de 2 minute ® Miinchenul — sper 
că îmi va aduce locul I dar și... ullimul • Atena, al 
13-lea concurs, paradoxal O Cît ckitorez soțului meu...
• Și... o dorință adresată spectatorilor

Cine nu a auzit de Ileana Silai, 
componentă a lotului național 
de la Olimpiada mexicană ? 

Multe milioane de suporteri au stat 
în fața micilor ecrane și i-au ținut 
pumnii, iar la sfirșitul cursei toți ra
dia u de fericire: atleta româncă s-a 
clasat a doua din lume. Numele Ilea- 
nei Silai se leagă de acela al orașu
lui Cluj. Spre stadionul unde se an
trena cu perseverentă interlocutoarea 
noastră ne-am îndreptat într-una din 
diminețile acestei luni cu dorința de 
a-i solicita un interviu. Cu foarte 
multă amabilitate ne-a acordat în 
după amiaza aceleiași zile cîteva mi
nute.

Dialogul s-a înfiripat ușor. Priete
noasă, modestă, blonda sportivă cu 
ochi albaștri te face să uiți că te afli 
in compania medaliatei cu argint la 
J.O. Pentru Ileana Silai acesta este 
un lucru firesc, rezultat, bineînțeles, 
al unei enorme munci și dăruiri des
pre care, din modestie, nu-i place să 
discute.

— Sîntem la început de an, poate 
ne spuneți ceva din agenda dv. com- 
petițională ?

— în primul rînd mă gîndesc la 
Balcaniadă, la meciurile bilaterale pe 
echipe cu S U.A., cu Anglia și Polonia 
care vor fi foarfe dificile, aooi la 
„Cupa Europei". întrecere tot pe e- 
chipe, unde sper să obțin rezultate

meritorii. AȘ DORI SĂ REALIZEZ 
PERFORMANTA DE A FI PRIMA 
FEMEIE DIN LUME CE VA ALERGA 
800 DE METRI IN MAI PUȚIN DE 
2 MINUTE. Deși e foarte greu... to
tuși nu e imposibil.

Vreau să mai amintesc alt mare 
eveniment prezent în planurile mele 
competiționale. Olimpiada ce va avea 
loc la Miinchen. Acolo voi lupta să 
cuceresc locul I care va fi în același 
timp și ultimul... din cariera mea 
sportivă, pe care vreau s-o închei 
cu acest concurs.

— Amintiri legate de marile con
fruntări.

— Am să vorbesc despre Atena, 
deși într-un fel nu-mi face prea mare 
plăcere să-mi amintesc. Participarea 
la „europenele" de la Atena a fost 
a 13-a întîlnire internațională la care 
am concurat anul trecut, la 10 m-am 
clasat pe locul I și deși nu sînt su
perstițioasă... Dar tot răul spre bine ! 
în urma acestei întreceri am hotărit 
unele schimbări tactice care cred că 
vor da rezultatele dorite. Ceva simi
lar am trăit în 1966 cînd s-au des
fășurat la Cluj concursurile naționale. 
Pornind ca mare favorită am ocupat 
locul IV la 800 m, iar a doua zi la 
400 m am obținut locul III. Totuși, 
paradoxal, cele mai frumoase amin
tiri mă leagă tot de Atena. Aici am 
reușit să realizez ultimul record na

țional la 800 de metri acum doi ani 
și tot aici am fost împreună cu soțul 
meu care m-a încuraiat în clipele 
grele.

— După cum mărturisiți primul su
porter este soțul ?

— Da. Și nu numai atît. Intre anii 
1960—1964 am întrerupt activitatea 
competitională. Faptul că am reluat-o 
s-a datorat în foarte mare măsură 
tovarășului meu de viață. Vă imagi
nați desigur, cît datorez soțului meu.

— Așteptam șă ne vorbiți si despre 
Mexic.

— Olimpiada este cea mai gran
dioasă întrecere sportivă a omenirii. 
Deși n-am ocupat primul loc am fost 
foarte fericită. Despre emoțiile pe 
care le-am avuț cînd am urcat pe 
podium nu pot vorbi, despre aseme
nea clipe nimic nu șe poate spune 
căci ar fi prea puțin. Un lucru mi-a 
fost clar : odată cîșțigală această me
dalie m-a obligaț la P pregătire asi
duă pențru întrecerile următoare. 
Toți sînt cu ochii pe tine, toți aș
teaptă.

— Un subiect la alegerea dv. ?
— De acord. Aș vorbi despre publi

cul care vine sau, mai bine-zis, care 
ar trebui să vină la marile întreceri 
atletice naționale sau internaționale. 
Nu-mi pot explica acest fenomen. 
Stadioanele noastre sînt de mujte ori 
aproape goale. îmi amintesc cu plă
cere cum în 1957 la un concurs de 
juniori, — speranțele olimpice —. 
desfășurat la București, stadionul a 
fost în întregime populat, iar toate

probele care se desfășurau simultan, 
erau urmărite cu atenție. Spre seară 
tradiționalele torte străluceau în tri
bune. în ultimul timp mă întreb cu 
îngrijorare, lipsa de spectatori să fie 
rezultatul unei slabe popularizări ? 
Sau poate o scădere a interesului ? 
Rezultatele atletice mai totdeauna 
sînt influențate și de încurajările pu
blicului.

— Ați schimba Clujul cu Bucureș- 
tiul, bunăoară ?

— Sinceră să fiu, nu. Bucureștiul 
este prea mare, prea zgomotos. Clu
jul este orașul în care m-am născut, 
în care am copilărit și pe care nu-1 
voi părăsi niciodată. Toate anotimpu
rile sînt altfel aici.

— Alte preocupări în afară de 
sport ?

— Sînt studentă în anul II la 
I.E.F.S. așa îneît o altă preocupare e 
clară. Nu avem televizor, preferăm 
să ne petrecem serile citind. Și, bine
înțeles, mă pasionează tot ce e fru
mos — arta.

— Pentru cititorii ziarului „Spor
tul", cîteva cuvinte.

— Desigur, dacă dialogul nostru ar 
fi avut loc cu cîteva săptămîni în 
urmă le-aș fi transmis tradiționalul 
„la mulți ani“. Dar cred că nici acum 
urarea nu este tardivă. Și să nu uite 
că noi, atleții, îi așteptăm să vină 
în număr cît mai mare la întrecerile 
noastre naționale și internaționale.

A. TAUTU



Miercuri și joi, la Galați

DOUĂ JOCURI ROMĂNIA-
CtSKO BUDEJOVICE

Astăzi după-amiază, pe patinoarul artificial din Galați, se 
va desfășura primul joc din cadrul turneului international. 
El va opune formația de tineret a României și echipa 

cehoslovacă Cesko Budejovice.
In continuare, programul este următorul :

Miercuri : ROMÂNIA A - CESKO 8UDEJOVICE
Joi : ROMANIA A — CESKO BUDEJOVICE (partida revanșă) 
Sîmbătâ : ROMÂNIA A — ROMÂNIA (tineret)

Jucâtorii români sînt 
autocarele. Oaspeții au 
tinua drumul la Galati

la Galați de ieri, unde 
sosit în Capitala aseară 

astăzi dimineață.

au plecat cu 
și-și vor con-

AGENDĂ
Pucurile cu care se va 
in grupele B și C ale 

dc
juca 
Campionatului 
hochei sînt de 
mânească. Ele

au trecut prin

mondial 
producție ro- 
au fost omo-

logale, după ce
expertiza severă a controlu
lui tehnic de calitate. Se 
pare că pucurile sînt bune, 
și vor fi cu atit mai bune cu

Reprezentanții Danemarcei, H. Bloch (stingă), și O. Raudholm. 
examinează pucul românesc cu care se va juca la mondiale

Șl TOTUȘI, JIMMY GREAVES
VA Fl IN MEXIC!

Nereușind să intre ta grațiile 
Iul Sir Alt Ramsey — de fapt, 
nici hu s-a străduit prea mult tn 
acest sens — Jimmy Greaves, 
golgeterul absolut al campionatu
lui englez, nu s-a putut bucura 
de victoria finală a 'World Cup- 
men-ilor, intrucît după meciul de 
debut contra Uruguayulul, n-a 
mal fost introdus ta meciurile 
C.M. din 1966.

Relațiile dintre ei nelmbunătă- 
țlndu-se de fel, Greaves nici nu 
mal figurează pe lista celor 30 de 
jucători, cu care selecționerul 
campionilor lumii abordează cam
pania mexicană. Se părea, deci, 
că celebrul atacant de la Totten
ham Hotspur nu va fl prezent 
în Mexic. Dar iată că ziarul lon
donez „Daily Mirror" organizează 
Raliul automobilistic al Cupei 
lumii și Jimmy Greaves va face 
parte dintr-un echipaj ce va pilo
ta o mașină Ford, fiind solicitat 
de Stuart Turner, directorul echi
pei Ford, pentru acest raliu să 
apere culorile firmeL

Recent, Ford a declarat că Tur
ner vrea să demonstreze, cu acest 
prilej, că este posibil să trans
formi un fotbalist de prim rang 
INTR-UN AUTOMOBILIST DE 
CLASA, miztad pe sensul său de 
echilibru, pe reacțiile rapide șl 
buna coordonare a mișcărilor.

Oare, exemplul multiplului cam
pion de schi Killy, nu este o do
vadă în acest sens ? Primele teste 
au și demonstrat că Greaves po
sedă cunoștințe automobilistice 
peste nivelul mediu. Luînd ca eta
lon superior 100 de puncte, pen
tru Roger Clark, pilotul său cel 
mai bun și acordînd 85 de puncte 
nivelului mediu, Turner i-a atri
buit lui Greaves 95 de puncte.

Vedeta Iui Tottenham Hotspurs 
are deja Ia activ cîteva antrena
mente dificile : a parcurs un te
ren cu derapaj și a pilotat, spr*« 
încercare, ALĂTURI DE CLARK, 
o mașină militară, pe pista de la 
Bagshot, din sudul Angliei.

Evident, că „racolarea" fotbalis
tului Jimmy Greaves în sportul 
automobilistic și înrolarea lui, 
pentru raliu sub culorile firmei 
Ford, alături de Tony Fall, urmă
rește un plus de publicitate pentru 
acest raliu, care va demara la 19 
aprilie de pe stadionul londonez 
Wembley, acolo unde coechipierii 
lui Greaves au dobîndlt Cupa Ju
les Rîmet și va ajunge la finiș, 
după cinci săptămîni, pe stadio
nul Azteca din Ciudad de Mexico, 
acolo unde englezii speră să-și 
reediteze succesul din 1966, tot 
fără Greaves...

Paul SLAVESCU

cit... se vor opri mai des în 
porțile adversarilor noștri.

Organizatorii s-au îngrijit 
să aibă un număr suficient, 
pentru că — potrivit tradi
ției — pucul sărit peste man
tinelă rămîne drept amintire 
spectatorului care l-a cules. 
Uneori această amintire nu 
este tocmai plăcută, cum i 
s-a întimplat confratelui nos
tru Dimitrie Cailimachi, care 
Ia J.O. de la Grenoble a re
cepționat un asemenea puc 
în arcadă și se mindrește cu 
o... cicatrice.

■ Echipa Ungariei și-a de
finitivat programul întîlnirilor 
de verificare dinaintea cam
pionatului. La 6 și 8 februa
rie, hocheiștii maghiari vor 
susține, în sala Tivoli din 
Ljubljana, o dublă întîlnire cu 
formația Iugoslaviei, iar la 
10 și 11 februarie, la Buda
pesta, cu aceea a Danemar
cei. Ambele echipe vor pleca 
a doua zi spre România, fiind 
așteptate în 12 februarie, la 
Galați.

■ Medicul lotului român, 
dr. Virgil Ignat, ne-a comu
nicat ieri, înaintea plecării 
spre Galați, „buletinul de 
sănătate" al echipei. Jucătorii 
se simt excelent. Eduard 
Pană (fractura falangei a 
doua a policelui drept, în 
decembrie) are traumatismul 
consolidat, face antrenamente 
de patinaj și pregătire fizică 
generală. Anton Biro (frac
tura cotului sting, in decem
brie) și-a reluat antrenamen
tele, efectuează un program 
de gimnastică medicală pen
tru refacerea musculaturii. 
Un rezultat excelent au dat 
exercițiile izometrice.

■ Trei membri ai lotului 
reprezentativ au de susținut 
înaintea examenului mondia
lelor, examene la facultate. 
Iulian Florescu este student 
în anul II la Drept, Eduard 
Pană. în anul II la I.E.F.S., 
iar Aurel Moiș în anul III 
la medicină. Tuturor — suc
cese în ambele confruntări !

■ In vederea transmiterii 
jocurilor din grupa C a cam
pionatului mondial, televiziu
nea face o repetiție joi după- 
amiază, urmînd să dea în 
direct repriza a lll-a a jocu
lui România A — Cesko Bu
dejovice. Un prilej pentru te
lespectatori de a face cu
noștință de la distantă cu 
noul patinoar.

BOBERII ROMÂNI-O PREZENȚĂ CERTĂ
(Urmare din pag. 1)

Horst Floth e de o seamă 
cu Panțuru, ammdoi fiind năs- 
cuți în 1934. Acești bărbați ti
neri, de 35 de ani — care nu 
au barba de 42 cm lungime a 
«cernitului octogenar Giovanni 
Bianchi, ce poate fi întîlnit pe 
străzile stațiunii —, sînt în 
mod paradoxal considerați a ti 
„elita bătrînă" a bobului mon
dial. La această apreciere au 
contribuit multele ierni de cînd 
el colindă puținele piste de 
bob europene, de cînd se in- 
tilnesc, mereu între ei, cel 
vreo 80 de boberi fruntași ai 
lumii, cînd la Cortina, cînd la 
Cervinia, cînd la St. Moritz, 
în așa fel Incit se cunosc in
tim cu hotelierii, cu vinzăto- 
rii de magazine din stațiuni, 
cu oficialitățile locale, apelind 
la un limbaj comun, numai de 
el știut. De pildă, nimic nu e 
mai caraghios decît conversa
ția aproape firească a Iui Didi 
Focșeneanu cu Toshihisa Na
gata pentru un schimb de in
signe. Veți înțelege și mai 
bine uimirea și mîndria noas
tră cînd muncitorul român Ion 
Panțuru din Sinaia — sub pri
virile blînde ale directorului 
uzinei sale, Aurel Boghici 
(vicepreședintele F.R.S.B.) —
poartă convorbiri într-o ita
liană impecabilă eu elvețianul 
Jean Vicki sau cu austriacul 
Werner Dellekarth. Nu mal e 
băiețelul de la Comarnic, nici 
numai strungarul sau maistrul 
de la Sinaia ; acum e unul din 
marii piloți de bob ai lumii, 
respectat, curtat, consultat, in
diferent dacă i se spune Jean 
sau John, Panduru sau Pan- 
tzuru. Acest om de munte — 
care nu se simte în largul său 
decît între „munteni" — și-a 
creat faima nu numai pe te
meiul talentului, ci și al mun

cii și al privațiunilor. Cu mult 
timp înainte de concurs, ni
meni nu-1 vede punînd picătură 
de alcool în gură. De mai bine 
de o lună s-a lăsat de fumat. 
Iată imaginea parțială a celui 
despre care Eugenio Monti — 
ca prieten și fost adversar — 
are numai cuvinte de laudă. 
Cînd l-am Întrebat, la Taverna 
Steffani, ce sfat i-ar da iul 
Panțuru ca pilot, „II Rosso 
Volante" („Roșcovanul zbură
tor’7) a răspuns cu două pro- 
pozițiuni pe care Ie conside
răm un omagiu : 
are nevoie 
tot atit de 
e de făcut

In cursul 
evocată și 
Panaitescu. 
bit celebrul chirurg 
John Emery (fost 
mondial la bob de 4 
care i-a tratat — cu 
bilă solidaritate sportivă — 
contuziile de pe față. De marți, 
Dragoș Panaitescu va fi din 
nou alături de tovarășii săi pe 
marginea pistei de concurs. 
Lipsa sa de la startul întrece
rilor a fost regretată, intrucît 
tînărul desenator tehnic bucu- 
reștean, cel mai tînăr pilot al 
C.M., a realizat la antrenamen
te timpi cu totul excepționali, 
lunea trecută fiind întrecut pe 
pistă numai de echipajul proas
pătului campion mondial 
Floth ! Performanța a fost re
marcată și Bob-Clubul din St. 
Moritz i-a conferit, hors- 
concours, Iui Panaitescu o me
dalie ce reprezintă nu o con- 

o recunoaștere, o 
’ “ să-l stl-

sa

„Panțuru nu 
de sfaturi. El știe 
bine ca și mine ce 
pe pistă".
cocktail-ulul a fost 

absența lui Dragoș 
Despre el ne-a vor- 

canad.ian 
campion 
In 1965), 
admira-

solare, ci 
distincție in măsură 
muleze în activitatea 
tică viitoare.

în aceste condiții, 
riile și tristețile ei, 
spune că delegația sportivilor 
români nu trece neobservată la 
St Moritz.

bobis-
cu 
se

bucu- 
poate

DOUBELL
IN FORMA

YORK, 26 (Ager- 
Cu prilejul unui 
de atletism desfă- 

Albuquerque, aus- 
Ralph Doubell a

NEW 
pres). — 
concurs 
șurat la 
tralianul
realizat cea mai bună per
formanță mondială în proba 
de 1 000 yarzi cu timpul de 
2:05,5. Pînă în prezent, cel 
mai bun rezultat mondial îi 
aparținea lui Snell cu 2:06,0. 
In cadrul aceleiași reuniuni, 
atleta Cathy Hammond a 
realizat pe 600 yerzi timpul 
excelent de 1:22,7.

ALT RECORD
LA ALMA AT A

ALMA ATA, 26 (Agerpres).
Cu prilejul unui concurs in
ternațional de patinaj viteză 
desfășurat la Alma Ata. sue
dezul Hasse Boerjes a reali
zat in proba de 500 ni tim
pul de 38,87. Acest rezultat 
este mai bun decît actualul 
record mondial al probei.

XrXriftâ

VETEKAN-NEVETERAN,
CARDO „PANCHO" GONZALES 
A DEBUTAT STRĂLUCIT în „se
rialul" contra marelui Rod Laver. 
Invlngîndu-1, la Madison Square 
Garden din New York, ia capitul 
a 5 seturi. In fotografie — fazi 
din meci (tn prim plan, cu spa
tele, Gonzales).

LA C. M. DIN

Dupâ un meci excelent:

HAJDUK SPLIT - U. R. S. S. 3-1!
BELGRAD (prin telefon).— 

De 20 de ani, iubitorii de 
fotbal din Split nu au văzut 
un meci atit de frumos ca

ficare la Casablanca cu for
mația cehoslovacă Slovan 
Bratislava. La capătul unui 
joc echilibrat, scorul a fost

compania echipei locale Unl- 
versitario. Fotbaliștii brazi
lieni au obținut victoria cu 
scorul de 4—0 (2—0). Două

cel dintre Hajduk Split și 
selecționata U.R.S.S., termi
nat cu victoria surprinzătoare : 
3—1 (1—1) a formației iugo
slave.

Cei 20 000 de spectatori au 
urmărit, pe un timp splen
did, un meci de zile mari, 
in care ambele echipe au în
cercat totul pentru a obține 
victoria.

De la Hajduk Split, o echi
pă foarte tînără (media de 
vîrstă 21 de ani), s-a remar
cat Holțer, cel mai bun de 
pe teren, care a reușit să-l 
anihileze pe celebrul Bișeveț. 
Echipa U.R.S.S. a jucat bine 
in ansamblu, dar nu a putut 
obține un rezultat mai va
loros în fața unei echipe 
dezlănțuite. Unii dintre ju
cători, ca Afonin, Nodia și 
Serebriannikov. nu au evo
luat Ia valoarea lor și nici 
cel mai bun fotbalist al 
U.R.S.S. pe anul 1969, Mun- 
tian, nu a fost la înălțime. 
Cel mai bun jucător al so
vieticilor a fost portarul Ru
dakov ; bipe au jucat Șeșter- 
niov, Asatiani și Hurțilava. 
Golurile au fost marcate de 
Jerkovici (min. 35), Baievici 
(min. 63), Ivkovici (min. 80), 
respectiv, Puzaci (min. 41).

Iată formația U.R.S.S. : 
Rudakov (Kavazașvili), Dzo- 
dzașvili, Hurțilava, Afonin, 
Kaplicini (Șesternev), Sere- 
breannikov, Muntian, Asa
tiani, Bișeveț, Puzaci, Nodia.

Ivo GORAN

egal : 1—1 (1—1). Golul gaz
delor a fost 
mouss (min. 
oaspeților a 
Modar (min.

marcat de Ba-
16), iar punctul 
fost realizat 
42).

TURNEE
IN AMERICA DE SUD
• Echipa braziliană F. 

Santos a evoluat la Lima

puncte au fost înscrise de 
Pelă.

a

FRANȚA

de

C. 
în

• La Vina del Mar (Chile) 
s-a disputat meciul amical 
dintre echipa locală Everton 
și o selecționată a Cehoslova
ciei. Victoria a revenit oaspe
ților cu scorul de 4—2 (2—0).

CAMPIONATE
SPANIA. — ta etapa a 20-a, A- 

tletico Madrid a pierdut In depla
sare (0—1) în fața echipei Mallor
ca. iar Atletico Bilbao a învins 
cu 1—0 pe Elche. Alte rezultate : 
Granada — Sevilla 5—0; Saragossa
— Sabadell l—0; Celta Vigo — Va
lencia 1—0; Real Madrid — Pon- 
tevedra 2—1: Las Palmas -* Co
runa 0—1; Barcelona — Real So- 
eiedad 2—1. In clasament conduc 
formațiile Atletico Bilbao și Atle
tico Madrid cu cite 28 p urmate 
de Real Madrid — 27 p etc.

PORTUGALIA. — Scorul etapei 
a 16-a a fost realizat de echipa 
Setubal, care a întrecut cu 7—1 
formația Braga. Alte rezultate : 
Sporting — Tomar 3—0; F.C. Porto
— C.U.F. 2—0; Varzim — Acade
mica 2—2; Guimaraes — Leixoes 
2—0. Partida dintre echipele Ben
fica Lisabona șl Belenense « a 
Întrerupt In minutul 43. Clasa
ment : 1. Sporting — 2S p; 2. Beu-

fica — 21 p (un meci mai puțin), 
3. Setubal — 20 p etc.

FRANȚA. — In etapa de dumi
nică : Bastia — Angers 3—1; Metz
— St. Etienne 1—2; Rennes — Rou
en 1—1; Red Star — Sochaux 
1—0; Nantes — Ajaccio 6—0; An- 
goulfeme — Valenciennes 6—1; Se
dan — Lyon 1—0; Marseille — Nt- 
mes 4—0. Meciul Strasbourg — 
Bordeaux a tost amlnat. In cla
sament conduce detașat St. Eti
enne cu 32 p, urmată de Marseille
— 24 p.

BELGIA. — După 19 etape con
duce echipa Standard Llfcge cu 29 
p. urmată de La Gantolse — 27 p. 
Etapa s-a soldat cu următoarele 
rezultate : Waregem — Anderlecht 
1—1 : Beerschot — Scharbeek 3—1; 
St. GUloise — F.C. Liege 3—1; F.C. 
Bruges — Lterse 4—1; St. Truiden
— Ostende 1—0; Standard — Be- 
rlngen 5—3; La Gantolse — Char
leroi 4—1; Racing White — Beve- 
ren 0—0.

CONCURSUL DE SCIII
DE LA PAMPOROVO

MAROC — SLOVAN 
BRATISLAVA 1—1

Reprezentativa Marocului 
susținut un meci de veri-

SOFIA, 26 (Agerpres). — 
Concursul internațional de 
schi de la Pamporovo (Bul
garia) a continuat cu desfă
șurarea probelor de slalom 
uriaș. La feminin, victoria 
i-a revenit sportivei bulgare 
D. Dimitrova, cronometrată 
în 1:40,08. Schioarele românce 
M. Sandu și E. Marcoci au 
ocupat locurile trei și cinci 
în 1:50,08 și respectiv 1:57,05. 
în proba masculină, pe pri-

mul loc s-a clasat francezul 
R. Arpin cu 1:51,56.

Au început și întrecerile 
concursului de fond. în proba 
feminină de 10 km, cîștigată 
de N. Vasilieva (Bulgaria) cu 
37:49,8, sportiva româncă Mar
cela Leampă s-a clasat pe 
locul patru cu timpul de 
40:35,4. Proba masculină, de 
30 km, s-a încheiat cu vic
toria lui Sutcher (R. D. Ger
mană) cronometrat cu timpul 
de 1 h 40:01,6.

HANDBALIȘTII IUGOSLAVI
VIZEAZĂ O MEDALIE

Handbaliștii iugoslavi se pregătesc pentru cel de-al 5-lea 
asalt dat medaliei de aur a campionatelor mondiale. In 
cele patru încercări de pînă acum ei au promis unul din 
cele trei „metale". Întotdeauna înaintea începerii campio
natelor mondiale ei obțineau rezultate bune în meciurile 
amicale, învingeau echipele favorite, dar cînd trebuiau 
să confirme și oficial calitatea lor, speranțele ce se pu
neau in ei, atunci cu regularitate nu justificau pronosticu
rile experților. La toate campionatele mondiale, începînd 
încă din 1958, echipa națională a fost condusă de selec
ționerul Ivan Snoj. Mina dreaptă la ultimul campionat 
mondial i-a fost Irislav Dolenec. Selecționerul Snoj a reu
șit în 1958 să ocupe locul 8, în 1961 (după ce au fost în
vinși de norvegieni) a împărțit locul 9—12, în 1964 locul 
6, iar în 1967, in Suedia, s-a

însemnat pentru ceilalți 
handbaliști un semnal și 
un îndemn de felul cum 
trebuie să lucreze.

VEDETELE ECHIPEI

oprit pe locul 7,

Anul acesta ambițiile echi
pei naționale 
la cucerirea 
medalii. „AM 
TU MIJI ȘI CU CEA DE 
BRONZ.. SÎNT CONVINS CA 
ACEST PLAN ESTE REA
LIZABIL. Un avantaj pentru 
noi îl constituie și felul cum 
este alcătuit programul tur
neului final. Principalii ad
versari sper SA-I INT1LNIM 
NUMAI ÎN SPRE FINAL", 
— ne spunea selecționerul I. 
Snoj.

Candidații pentru a îmbră
ca tricoul cu stema țării la 
campionatele mondiale din a- 
nul acesta au fost stabiliți cu 
aproape doi ani în urmă. De 
un an și jumătate echipa se 
pregătește asiduu. Nu de 
mult s-a întors dintr-un lung 
turneu in R. F. a Germa
niei unde într-un șir de în
tîlniri a învins de cinci ori, 
o 
o

merg pînă 
uneia

FI
CU

dintre 
MUL-

dată a terminat nedțcis și 
dată a pierdut.

Cel mai mare succes din 
acest turneu se consideră 
a fi VICTORIA ÎMPOTRI
VA EXCELENTEI ECHI
PE CEHOSLOVACE. Ce-i 
drept, s-a jucat după sis
temul „turneu fulger" (de 
două ori cîte 15 minute), 
dar și în astfel de condi
ții victoria obținută cu 
scorul de 6—4 înseamnă 
curaj și întărește încrede
rea.

BRUNO ARCARI SE PREGĂTEȘTE

LOTUL IUGOSLAV
La campionatele mondiale 

ce se vor desfășura în Franța 
între 26 februarie și 8 martie 
vor pleca următorii jucători i 
Arslanaghici,_ Mervar, Kostici, 
Milcovici, 
șekovici, 
Zagmeștar, 
bănici, Lavrnici, Popovici, 
Krstici, Bugarski și Karalici. 
Acești jucători vor încerca 
ca în întîlnirile cu naționa
lele Cehoslovaciei, Japoniei și 
S.U.A. să-ș! asigure un loc 
fn sferturi. de finală. Aici îi 
vor aștepta cei mai buni din 
grupa „D“ în care favoriți 
sînt Danemarca, Ungaria, Po 
Ionia —, după părerea specia
liștilor iugoslavi. Trecînd pes
te toate aceste obstacole jucă
torii noștri vor ajunge în se
mifinale, adică în elita hand
balului mondial.

Dar că nu va fi ușor și sim
plu acest lucru, îl știe toată 
lumea. Toți' își aduc aminte 
foarte bine de înfrîngerea na
ționalei iugoslave la trofeul 
Tașmajdan în întîlnirea cu 
Japonia, deși se consideră că 
astfel de accidente nu se vor 
repeta.

Seriozitatea șl disciplina 
conducătorilor echipei nați
onale precum și a jucători
lor reiese și din faptul că 
doi dintre 
handbaliști 
din echipa 
tru faptul 
disciplinați 
să ducă la 
cinile. Scoaterea din lot a 
cunoscuților handbaliști 
Vidovici și Draghicevici a

Lazarevici, 
Horvat, 

Pokrajac,

Jac-
Lazici,

Pri-

cei mai buni 
au fost scoși 
națională pen- 
că nu au fost 
și nu au vrut 
îndeplinire sar-

(Urmare din pag. 1)

mea cînd Bruno era amator. 
El are un frate care a făcut, 
de asemenea, box. Este mai 
înalt ca el și se mișca bine 
pe ring. Dar nu prea li plă
cea să se antreneze. Venea 
la sală fără nici o tragere de 
inimă. într-o seară a venit și 
Bruno cu el, ba l-a poftit să 
încrucișeze, puțin, mănușile 
araindoi. După un scurt schimb 
de pumni, 
plaseze un 
în bărbia

Bruno a reușit să 
upercut de stînga 

fratelui său triml-
țîndu-1 la podea. Urmarea a
fost că Bruno a devenit un
obișnuit al sălii în timp ce
fratele său s-a mulțumit să

devină suporterul cel mal în
flăcărat al 
frate.

De atunci, 
pregătește cu 
ștlinciozitate, 
și chiar după cele mai grele 
întîlniri nu-și îngăduie un re- 
paos mai lung de 6—7 zile.

L-am întrebat dacă așteaptă 
meciul cu încredere tn victoria 
sa. Mi-a răspuns astfel: „Adl- 
gue e campion, deci trebuie 
să-l respect. Totuși, nu cred 
că ua reuși să treacă de mine. 
Nu m-am simțit niciodată in
tr-o formă mai bună. Am îm
plinit, de curînd, 28 de ani și 
mecanismul meu atletic a ajuns 
la turația maximă. Iată de' ce 
cred că, In seara zilei de 31 
ianuarie, voi fi noul campion

înzestratului său
Bruno Arcari se 
o exemplară con- 
s?ară de seară

mondial la mijlocie ușoară. 
Îmi spuneți că scrieți despre 
mine intr-un ziar din România, 
îmi amintesc că am boxat a- 
colo, ca amator. Aș putea să-mi 
exprim o dorință ? Aș vrea să 
mai revin in această țară șl 
dacă este posibil să susțin un 
meci amical, si fac o demon
strație. Vi rog si scrieți asta".

Ceea ce am șl făcut. Cu pu
țin timp Înainte de cel mai 
important meci din cariera lui, 
Bruno Arcari și-a exprimat 
dorința să revadă România 
toarte probabil, în postura 
campion mondial. Nu este,
rește, decît o dorință care, 
fără îndoială, va face plăcere 
prietenilor români.
Genova, ianuarie

și, 
de 
fi-

liv-uui; L P. „inlurmnțU", sir. Btezulauu ar. M—28> BucurejH

Vedetele principale ale e- 
chipei sînt jucătorii Milko- 
vici, Horvat, Zagmeștar și Po
krajac. Milkovici este și acum 
„regizorul" tuturor acțiuni
lor echipei și el are rolul pe 
care l-a avut cîndva cunoscu
tul handbalist român Ivănes- 
cu ‘ Horvat este unul dintre 
jucătorii cu cea mai mare ex
periență. S-a făcut cunoscut 
atunci cînd a jucat pentru 
selecționata lumii în întîlni
rea cu Cehoslovacia. Jucăto
rul cu cea mai mare forță în 
aruncarea mingii este Zag
meștar, Pokrajac, 
mare specialist în declanșa
rea contraatacurilor.

Echipa are trei portari foar
te buni, dar totuși lipsește ex- 
traclasa, cum a fost, de exem
plu, PORTARUL ROMAN 
REDL. Din această cauză 
principiul de bază al națio
nalei Iugoslaviei este; A 
MARCA UN GOL MAI MULT 
DECÎT ADVERSARUL.

$1 TOTUȘI, 
RUG BY ȘT I I 
FRANCEZI CIȘ- 
TIGA... Se pare 
că, după un lung 
șir de insuccese, 
căutări, experien
țe (unele nu prea 
plăcute), purtăto
rii ecusonului cu 
cocoșul galic s-au 
„regăsit". Iată o 
fază din meciul 

Franța — Irlan
da, disputat pe 
stadionul Colom- 
bes 
care 
juit 
doua
„Turneul 
cinci" 
francezii).

►fiind un

ULTIMELE PREGĂTIRI
A rămas cev.a mai mult de 
lună pînă la primele întîl- 

care vor decide noua 
de handbal a 

Dup'ă întoarcerea din 
în R. F. a Ger- 
jucătcrij au primit

o 
niri 
campioană 
lumii, 
turneul 
maniei 
un concediu scurt. S-au reu
nit din nou la 21 ianuarie la 
Zagreb unde continuă antre
namentele și pregătirile în 
sala Treșnevka, în care sa- 
brerul român Drîmbă a fas
cinat pe amatorii acestui 
sport din Zagreb. Aici, la Za
greb, naționala iugoslavă va 
susține și ultimele meciuri de 
pregătire: cu Franța și R.F 
a Germaniei.

Următoarea etapă o consti
tuie pregătirile de la Bel
grad de unde handbaliștii iu
goslavi vor pleca la Toulouse. 
spre a susține primele întîl- 
niri, care după toate planurile 
și dorințele, vor asigura lupta 
în continuare pentru una din
tre medalii.

Drago MAROVICI 
„Sportske Novosti" Zagreb

PREGĂTIRILE HANDBALISTILOR FRANCEZI
• Echipa „A“ — învinsă la Belgrad

e Selecționata secundă— învingătoare la Paris
BELGRAD (prin telefon). - E- 

chipa de handbal a Iugoslaviei a 
demonstrat un joc de înaltă va
loare, tnvingind tără drept de 
apel echipa Franței cu 29—13 
(16—5). Cițiva dintre jucătorii iu
goslavi au jucat excepțional : 
Zagmeștar, Pokrajac, Lavrnic, Po 
povicl. Selecționerul Ivan Snoj a 
declarat după tntilnlre că este 
mulțumit de jocul prestat, dar nu 
se aștepta la un scor atit de ca
tegoric. Formația Iugoslaviei: Ros- 
tic, Mervar, Horvat (5). Prlbanlc 
(3), Pokrajac (5), Popovic (1).

Bugarskl, Milkovlc (1). Zagmeșțar 
(11), Lavrnic (3), Kîrstic, Faifric. 

Înaintea plecării spre Franța, 
Iugoslavia va lntilni selecționata 
R.F. a Germaniei într-o ultima 
verificare.

★
PARIS, 26 (Agerpres). — La 

Paris s-a disputat meciul interna
tional de handbal masculin dintre 
echipa Luxemburgului și selecțio
nata secundă a Franței. La capo
tul unui joc echilibrat, handba 
liștii francezi au terminai Invin 
gători cu scorul de 18-16.(11-10).

din Paris, 
le a prile- 
gazdelor a 
victorie în 

celor 
(în alb —

7H£T- ÎHfX- TELEX- TELEX
Campionatul masculin de handbal al Scandinaviei, disputat 
în Suedia, la Malmii, a fost ciștigat de echipa Danemarcei cu 
4 p din 3 meciuri, urmată în clasament de Suedia — același 
punctaj în același număr de meciuri, dar golaveraj inferior 
de Norvegia 
ultima zi 
16—12.

a

ta

— idem și de Finlanda — 0 p. De notat că în 
competiției Norvegia a învins Danemarca cu

La Sydney, 
Jiei, sferturile 
meciuri de ni: 
vins pe Okker cu 6—1, 3—6, 4—6, 7—5, 
combe cu 19—17, 20—18, 4—6, 6—S, iafr 
6—3, 4—6, 6—4, 6—3.

i campionatele Internaționale de tenis sopen“ ale Austra- 
de finală ale probei masculine de simplu au prilejuit 

are interes șl de o rară spectaculozitate. Crealy l-a în- 
-------- Ralston l-a întrecut pe New- 

Ashe a dispus de Ruffels cu 6—8.

■
La Moscova a început în- 

tîlnirea internațională de șah 
dintre selecționatele femini
ne ale U.R.S.S. și Iugoslaviei. 
După disputarea partidelor 
din primul tur, scorul este 
2—0 in favoarea șabistelor 
iugoslave. Katia Jovanovic! 
a învins-o pe Tatiana Zalu- 
tovskaia, iar Tatiana Vuiano- 
vici a ciștigat la Natalia Ko- 
nopleva. Celelalte partide, 
printre care Milunka Lazare
vici—Nona Gaprindașvili și 
Tatiana Belamarici—Alia Kuș- 
nir s-au

Proba de dublu mixt din cadrul 
campionatelor Internationale de 
tenis pe teren acoperit ale Bava- 
rlei a fost cîștigată de cuplul 
Nelle Truman (Anglia), Barclay 
(Franța), care a dispus în finală 
de perechea britanică Joyce Wil
liams, Lloyd cu 5—7, 6—4, 6—2.
Intr-una din semifinalele probei 
masculine de dublu, Barclay. 
Hombergen (Belgia) au întrecut 
cuplul suedez. Zahr, Johansson 
eu 6—3, 6—1.

întrerupt.

In cea de a 24-a ediție a con
cursului internațional de schi 
(probe nordice) „Memorialul Bez- 
rouk", In Cehoslovacia, Anna Un
ger (R.D. Germană) a ciștigat 
proba de 5 km tn 17:24,81, iar 
compatriotul el Lesser pe cea de 
15 km tu 40:00,83.

olimpicâ de patinaj artistic, americanca Peggy Fleming, a 
se va căsători cu Gregory Jeakins, fost campion al 3.U.A.

Camploana
anunțat că ________ ____ =
Cuplul soților Jenkins va evolua^ 
profesioniste.

Campionatul masculin de handbal 
al R.D. Germane, desfășurat la 
Magdeburg, a fost ciștigat de e- 
chlpa S.C. Magdeburg, tavlngătoa- 
re tn finală cu 20—14 (11—7), In 
fața formației A.S.K. Vorwaerts 
din Frankfurt pe Oder.
Tentsmanul maghiar Gulyas l-a 
Învins ta finala turneului de la 
Allahabad (India) pe Indianul Akh
tar All cu 6—4, 6—2, 8—3. De re
marcat că învinsul îl eliminase 
tn semlîlnale pe Metrevelî.

raCicloerosui Internațional de
Kdln i-a revenit Iul Roit Wolfs- 
hohl (R.F. a Germaniei). Favori-

artistic, americanca Peggy Fleming, a 

anul viitor, ta cadrul unei trupe 

tul principal, Eric de Vlaeminck 
(Belgia), a abandonat după două 
ture din cauza unei cAzăturl.■
Concursul Internațional de sări
turi cu schlurile desfășurat pe 
trambulina de la Relt im Wlnkl 
(Bavaria) a luat stîrșlt cu victoria 
polonezului Jan Kawulok cu 203,5 
P (72,5+74 m).■
Tradiționalul cros Internațional de 
la San Sebastian (Spania)' a fost 
ciștigat de atletul englez Mike 
Tagg, cronometrat fn 30:35,1. Tu
nisianul Gammoudl, campion 
Umple în 1968, a ocupat doar 
cui 8.

0-
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vncilistul vest-german Gerhard Plaskowskl șl-a păstrat centura 
campion european al categoriei mljlocle-mică, dlspunlnd prin K.o. 
rundul 8 de francezul Jean-Baptiste Rolland.

de 
tn
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