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Iuliana

vineri și sîmbătă la Clui

Interes cu ^adevărat general marginea
Moritz: începe de la virsta umblatului șovăielnic...

SAINT MORITZ, 27 (prin 
telefon). In comentariile spe
cialiștilor și ale presei conti
nuă discuția asupra elemente
lor decisive în obținerea victo
riei la bob. Au fost suspectate

Floth
5.41 — 5,41 — 5,42 — 5,45 

Stadler — Schărer
5,45 — 5,45 — 5,42 — 5,44 

Zimmerer — Utzschneider
5.41 — 5,51 — 5,52 — 5,53 

Parisot — Monrazel
5,49 — 5,56 — 5.43 — 5,41 

Panțuru — Zangor
5,51 — 5,52 — 5,48 — 5,49 

De Zordo — Frassinelli
5,54 — 5,62 — 5,55 — 5,58

în urma acestui clasament, 
frînarul Josef ..Pepi“ Bader, 
chelner în Garmisch Parten- 
kirchen. a obținut ca premiu 
o tradițională. . . talangă elve
țiană, aurită.

megafoanele și documentele 
oficiale anunță timpii realizați 
pe primii 50 m. Iată însă ca 
ultimul clasament dezice in 
mare parte această opinie, care 
rămine valabilă numai în con
dițiile unui parcurs efectuat 
la perfectă egalitate. Echipa
jul elvețian Stadler-Schărer 
deține locul 2 în lista starturi
lor rapide și abia locul 9 în 
clasamentul general 1 De ase
menea, perechea franceză Pari- 
sot-Monrazel, redutabilă la îm
pingere (locul 4), dar clasată 
abia a 12-a în finalul întrece
rii. Altele trebuie deci să fie 
premisele, în primul rînd ca
pacitatea pilotului de a alege 
pe întreg parcursul linia dina-

J. F. AHEARNE: 
„De acord ca Bulgaria 
să joace în grupa B ‘

I
PERFORMANȚĂ I 

SAU ACTIVITATE1 
IDE MASĂ?

p unii profesori de edu- 
fizică, îndeosebi pentru

patinele utilajelor vest-germa- 
ne, dar s-a dovedit că gradul 
lor de curbură (deci suprafața 
de contact cu gheața) nu diferă 
de al celorlalte boburi. S-a 
crezut că elementele noi de 
construcție asigură victoria ; 
dar echipajul Floth-Bader . a 
concurat pe bobul cu care a 
fost prezent și la J.O. din 
1968, la Grenoble. Se susține 
de multă vreme părerea că vi
teza pornirii din start este ab
solut determinantă în rezulta
tul final, motiv pentru care

De ce exista un decalaj 
între rezultatele 

echipei naționale de fotbal 
și valoarea formațiilor de club?

entru 
cație 
cei aflați la începutul activi
tății în învățămînt, s-a ivit 
o dilemă ; mai exact, o falsă 
dilemă, izvorîtă din neînțe

legerea dimensiunii reale a sferei 
activității de educație fizică și sport, 
frebuie să se identifice cu perfor
manța ? Vizează ea mai degrabă atra
gerea tuturor școlarilor în practicarea 
exercițiului fizic organizat ? Sau o ase
menea activitate trebuie să implice 
existența ambelor atribute ?

Tn școală, activitatea de educație 
fizică și sport se realizează, în primul 
rînd, prin intermediul orelor de edu
cație fizică. Este calea cea mai directă, 
prin care elevii efectuează un proces 
minim de instruire. Eficiența acestor 
ore (global, ele nu depășesc 100 de 
minute) este condiționată de măiestria 
profesorului, de felul cum el reușește 
să angreneze toată clasa, lucrînd — 
cum practica înaintată o cere — pe 
grupe, 
conferă 
Numai 
nut ar 
li s-ar 
acopere integral 
educație fizică și sport, mult 
mai complexă. în cuprinsul 
ora de sport.

Desfășurată o dată pe 
aceasta se adresează celor 
dintre elevii clasei respective. In limi
tele ei se realizează (și, să recunoaștem, 
nu este de loc ușor !) pregătirea ace
lor tineri chemați să reprezinte școala 
în etapele superioare ale campionate
lor republicane rezervate elevilor sau 
în alte întreceri sportive de anvergură 
la nivelul tineretului studios. Ora de 
sport reprezintă, așadar, partea de 
performanță din activitatea ele-'ilor.

O a treia grupă o formează activi
tatea sportivă de masă, în care trebuie 
să fie angrenați elevii ce n au afini
tăți deosebite pentru o disciplină sau 
alta, dar care sînt, totuși, dornici să 
se afle prezenți în viața sportivă a 

la competiții cu circuit

pe ateliere, modalitate care 
lecției un dinamism avansat, 

că oricît de bogate în conți- 
fi aceste ore, oricîtă aienție 
acorda, ele nu vor putea să 

sfera activității de 
mai vastă, 
ei intră și
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Pîrtia din Valea Cerbului, 
de la poalele Caraimanului, a 
găzduit duminică ultima e- 
tapă a întrecerilor de' fond 
rezervate copiilor din jude
țul Prahova și dotate cu 
„Cupa Speranțelor".

Spre mîhnirea micilor 
sportivi, competiția s-a des
fășurat într-un anonimat com
plet, nici un reprezentant al 
comisiei județene de schi ne- 
fftnd la fața locului; concu- 
reftții mulțumindu-se, la sfîr- 
șitul probelor, doar cu feli
citările colegilor și antrșnori- 
lor. Această ultimă etapă a 
putut fi salvară numai dato
rită pasiunii unor foști schiori 
fruntași, actuali antrenori, 
cum sînt :. Elena Tom Zan
gor, b. Enache și V. Cara
bele. A fost nevoie ca-' ei să 
facă și pe arbitrii, pentru1 ca 
cei peste 50 de tineri sportivi 
să nu fi făcut deplasarea fără 
a lua parte la concurs. Re
zultate : 10—12 ahi fete, 1
km: 1. Dalila Cristescu (A- 
zuga) 2. Rita Ciobanu (Azuga) 
3. Luminița Popa (Teșila);

băieți, 2 km: 1. Dumitru
Crivăț (Azuga), 2. Sorin Pin- 
țoi (Azuga) 3. Mircea Tele- 
gescu (Azuga). 13—14 ani, fete, 
2 km: 1. Coralia Gheboianu 
(Azuga), 2. Maria Strămătu- 
raru (Azuga), 3. Viorica Stoi
ca (Bușteni); băieți, 3 km: 
1. Marin Teleanu (Azuga), 2. 
David Popa (Azuga), 3. Cor
nel Potroanche (Azuga). 
15—16 ani, fete, 3 km: 1. Ma
ria Tocitu (Te'șila), 2. Renate 
Kulman (Azuga), 3. Gabriela 
Oproiescu (Azuga); băieți,

Dician 
zuga), 2. Viorel Chivu

Stelian Pințoi

Handbalistele 
la Confecția vor dis
puta, alături de cele 
de la „U“ Timișoa

ra și „V“ București, 
Jocuri decisive In 
turneul de la Cluj. 
Iată, in Imaginea 
noastră, un atac al 
acestei formații, fi
nalizat dc 

Nedelcu.

99

A

U“ TIMIȘOARA IN CONFRUNTARE I
km; 1. Cristian

5 
(A- 

(Te- 
(A-șila), 3.

zuga).
VICTOR SBĂKCEA-coresp.

DIRECTĂ CU URMĂRITOARELE SALE I
L

La 13 ani, Marin Teleanu 
(Azuga) promite a deveni 
unul din hunii fondiști 

ai țării.

Distincții acordate 
unor scrimeri fruntași

Marți după-amiază a 
avut loc plenara Federa
ției române de scrimă cu 
participarea loturilor re
prezentative. Pe ordinea 
de zi — analiza activității 
competiționale pe anul 
1969.

Cu acest prilej, tovară
șul Anghel Alexe, preșe
dintele Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică 
și Sport, a adus felicitări 
scrimerilor noștri frun
tași pentru frumoasele 
succese obținute, după 
care a înmânat o serie de 
distincții:

— Titlul de maestră 
emerită a sportului flo- 
retistelor Maria Vicol si 
Ileana Drimbă ;

— Titlul de maestru al 
sportului floretistei Suza- 
na Ardeleanu si sabrerl- 
lor Constantin Nicolae si 
Dan Irimiciuc. 

Joi, vineri și sîmbătă, Sala 
sporturilor din Cluj va găz
dui cel de-al treilea turneu 
de sală — ultimul — al cam
pionatului național feminin 
de handbal. Este — dacă 
vreți — o confruntare cu ca
racter aproape decisiv. Uni
versitatea Timișoara, cam
pioană a țării, lider în ac
tualul campionat, susține la 
Cluj — înaintea etapelor în 
aer liber — disputa de vîrf 
cu principalele sale urmări
toare. Joi — cu Universita
tea București și sîmbătă — 
cu Confecția București, ele
vele prof. C. Lache vor în
cerca să obțină importante 
opțiuni asupra noului titlu 
de campioană națională. Va 
fi dificil. Ambele formații 
bucureștene s-au pregătit in-

tens pentru acest asalt la 
lider.

Mai important însă decît 
rezultatul final al acestei 
confruntări este modul în 
care cele trei echipe vor în
țelege să abordeze lupta, 
mijloacele pe care și le vor 
alege. Spre folosul hand
balului nostru ar fi ca par
tidele cheie pe care le găz
duiește Clujul să se desfă
șoare în spiritul fair-play- 
ului, să ofere iubitorilor 
handbalului din acest centru 
sportiv faze de calitate, o 
imagine a evoluției handba
lului românesc spre cele mai 
înalte poziții ale ierarhiei in
ternaționale. Pentru că nici 
in handbal scopul... nu scuză 
mijloacele !

de la
Boxerii
Wismut Gera,

in România
de box WismutEchipa

Gera va evolua la 12 februa
rie în București, unde va în- 
tîlni formația Steaua. Anul 
trecut, la Gera, victoria a re
venit localnicilor, cu scorul 
de 11—9. La 14 februarie, 
Wismut Gera va evolua la 
Constanța, unde va primi re
plica echipei locale, Farul.

Invitați din 20 dc 
dc patinaj dc

La cea de 
concursului 
patinaj artistic, 
găzduită între 12—15 martie 
de patinoarul acoperit „23 
August", au fost invitați pa
tinatori și patinatoare din 
Anglia, Austria, Belgia, Bul
garia, Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, R.F. a Germaniei, Po
lonia, Ungaria, U.R.S.S., Iu-

a IV-a ediție a 
internațional de 

care va fi

țâri la concursul 
in București 

goslavia, Norvegia, Franța, 
Danemarca, Finlanda, Italia, 
Olanda, Elveția, Suedia și 
România.
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TURNEUL INTERNAȚIONAL DE LA GALAȚI

CESKE BUDEJOVICE —BUCUREȘTI (B) 14-3
Astăzi, hocheiștii cehoslovaci intîlnesc prima noastră reprezentativă

GALAȚI (prin telefon, de Ia 
trimisul ’ nostru). Deși patinoaru
lui artificial din Galați i s-a tăiat 
panglica inaugurală cu cîteva zile 
în urmă, totuși, adevăratul x" 
botez competițional a avut 
ieri, o dată cu primul joc 
cadrul turneului internațional 
gramat în localitate.

Dată fiind participarea -rs 
din acest an la o competiție tra
dițională a hocheiului nostru, fo
rul de resort a liotărît să n-o 
mai denumească „Cupa orașului 
București", ci să-i spună simplu 
Turneul internațional. N-a făcut 
rău...

După forfaitul echipelor Polo
niei și R.F.G. II, Ia întreceri par
ticipă formațiile BUCUREȘTI A — 
de fapt reprezentativa țării — 
BUCUREȘTI B — o selecționată

jucători 
generații 

BUDEJO-

O

•4,

său 
loc 
din 

pro- 

■dusă

amorfă, alcătuită din 
aparțlnînd mai multor 
— și MOTOR CESKE 
VICE, clasată pe primul loc în 
seria secundă a campionatului 
cehoslovac.

Intîlnirea inaugurală a opus 
oaspeților formația București B. 
Partida a reprezentat un simplu 
galop de sănătate pentru ho
cheiștii cehoslovaci, cărora — 
deși au jucat foarte lejer — le-au 
fost de-ajuns doar cîteva mo
mente de forcing pentru a des
trăma apărarea și așa anemică a 
adversarilor. Formația ceho
slovacă a cîștlgat, fără eforturi, 
cu 14—3 (7—0, 3—0, 4—3). Lectura 
scorului ar putea conduce la 
impresia că în repriza a IlI-a ju
cătorii noștri s-au regăsit. O im
presie falsă. In această repriză,

avînd un avans de 10 puncte, oas
peții au avut amabilitatea să nu 
mai forțeze.

Au condus bine (un meci de 
altfel ușor) FI. Gubcrnu și Gh. 
Mureșanu. Au marcat : Sembera 
(3), Prazak (4), Vapenik, Hovora, 
Podlaha, Kveton, Rob, Helmik, 
Pouszar, respectiv Miricioiu, Fo- 
dorea și Bucur.

Astăzi, începînd de la ora 18, 
Motor întîlnește echipa A a Bucu- 
reștiului. Lipsiți în primul meci 
de un adversar care să-i solicite, 
oaspeții n-au arătat tot ce pot 
și tot ce știu. Este neîndoios, Insă, 
că știu și pot foarte mult. De 
aceea, întîlnirile cu prima noas
tră reprezentativă se anunță 
foarte interesante.

Romeo VILARA

o
•< ■: fi

clasei, a școlii, 
închis.

Un lucru este 
trei grupe de 
privite disociat, 
tonomie, ci într-o strînsă interdepen
dență, ca trei componente ale aceluiași 
tot. Dată fiind perspectiva fiecărui 
elev de a trece în orice moment de 
la o activitate de masă la una de 
performanță, este absolut firesc să fie 
eliminate granițele dintre grupe.

Evident că pentru foarte mulți din
tre profesorii de specialitate o astfel 
de organizare a muncii nu mai con
stituie o noutate. Ei au înfăptuit-o fără 
a aștepta apariția unui ucaz oficial. 
A fost o inițiativă propulsată de ex
periența acumulată, de practică și 
desigur de preocuparea de a avea în 
jur pe toți elevii, după puteri, după 
aptitudini, după talent. O generalizare 
a acestui mod de organizare a activi
tății de educație 
ideea unei depline 
trei grupe amintite, 
și de salutat — în

demn de reținut : cele 
activități nu trebuie 

ca avînd o stricto au-

fizică și sport, în 
armonii între cele 

este de așteptat — 
toate școlile.

Tiberiu STAMA
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Trei noi recorduri republicane 
la tir cu aer comprimat

Competiția de selecție des
fășurată zilele trecute la po
ligonul Dinamo pentru mem
brii loturilor reprezentative 
ia probele de tir cu aer com
primat s-a încheiat cu trei 
noi recorduri republicane. 
Astfel, sînt de notat rezulta
tele valoroase realizate de 
Veronica Stroe (în fotogra
fie) la armă 40 f poziția în 
picioare : 382 p (v.r. Mariana 
Borcea 379 p) și Petre Șan- 
dor, la aceeași probă : 386 p 
(v.r. P. Șandor 385 p), iar 
la pistol, Neagu Bratu a în
scris 382 p (v.r. G. Maghiar 
380 p).

Dacă cifrele celor trei spor
tivi sînt comparabile cu re
zultatele înregistrate pe plan 
internațional, punctajele ce
lorlalți concurenți se situează 
încă sub nivelul cerințelor.

NW»

„Prezent" lntr-o istorie atit de zbuciumată : Sir 
Stanley Kous inmînează „Zeița" președintelui Comi
tetului de organizare mexican, lui Guillermo Canedo.

■ fesM
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1908 • Congresul de la Anvers ți 
candidatura lui Jules Rimet • La 
J. O. de la Paris — primul contact 
între fotbalul european și cel sud- 
american ® Andrade, Petrone, Sca- 
rone cuceresc publicul parizian
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— „piatră de ho- 
competiție interna- 
turncul olimpic din
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Problemele altora

g De ce s-a cufundat Raid-anchetă prim citeva centre școlareîn anonimat voleiul clujean?... Calendarul sportiv al școlii
Deși Europa a descoperit, în 

v fine, atletismul pe teren aco
perit, rămîne totuși timp sufi
cient pentru rezolvarea mul
tor probleme ce nu pot fi 
soluționate în adevăratul se
zon. ~ 
torit 
pe 
R.D.
Medicină Sportivă s-au ter
minat cercetările privind fo
losirea unor preparate pro
teice și hormonale ce contri
buie la creșterea masei mus
culare a sportivilor aruncă
tori. Biochimiștii de frunte 
din această țară au găsit pre
parate care îmbunătățesc 
sinteza și metabolismul pro- 
tidic. Este remarcabil că toc
mai țara care deține oarecum 
hegemohia aruncării greută
ții și a discului (vezi rezul
tatele. de la Atena ’69) de
pune eforturi pentru a în
registra un nou salt calitativ 1 

Sovieticul Otto Grigalka 
•— vechea noastră ctinoștin- 
ță, azi antrenor, a efectuat 
recent un schimb de expe
riență
R.D.G. Grigalka consideră că 
supremația școlii est-germa- 
ne la aruncări constă în lu
crul dublu prestat de aceștia 
față de aruncătorii sovietici. 
Constatarea este cu atît mii 
surprinzătoare, cu cit îi știam 
pe sovietici ca cei mai mari 
campioni ăi volumului de 
lucru. în altă ordine de idei, 
revista de specialitate din 
Moscova, „Liogkaia atletrka" 
din septembrie ’(>9 explică 
stagnarea atletismului din 
Uniunea Sovietică, printre 
altele, prin numărul scăzut 
de antrenori de specialitate : 
ceva peste 6.000. Se preconi
zează o campanie de lungă 
durată pentru creșterea nu
mărului de specialiști.

In urma dezbaterilor apri
ge de pretutindeni, analizelor 
amănunțite, stilul Fosbury- 
Flop a fost recunoscut ca un 
procedeu tehnic rațional ce 
preziiîtă o serie de avantaje 
biomecanice. „Flop“-ul nu

Tehnicienii și organiza- 
acestui sport s-au pus 

treabă. Aflăm că în 
Germană, la Centrul de

cu antrenorii ■ din

1969 ne 
că doi dintre cei 

sulițași din toate 
finlandezii Jorma 
recordman mon-

este cu nimic inferior rosto
golirii ventrale, devenită, 
doamne, peste noapte, o teh
nică clasică. Datorită unor 
particularități (pozitive) în 
momentul bătăii, se evită 
frecventele traumatisme de 
care suferă în mod cronic 
reprezentanții rostogolirii 
ventrale.

Statistica anului 
informează 
mai buni 
timpurile, 
Kinnunen,
dial cu 92,70 m și campio
nul olimpic la Tokyo, Pauli 
Nevala (91,40 m în ’69) au 
avut un sezon bogat. Kin
nunen a avut în 31 concursuri 
rezultate peste 80 m iar Ne
vala în 42 concursuri între 
80 — 91. Aceasta într-o sin
gură vară, vară nordică, care 
durează, după o veche zi
cală, o singură duminică. 
Consider interesantă prezen
tarea unei suite de partici
pări ale atletului Kinnuhen 
în 
lit 
în 
lie
86.23 m
85.22 m
87.22 m 
83,96 m
66.24 m 
83.32 in 
8â}78 m

92,70 m 
83.76 m 
83,78 
83,68 
86.82
89.74 
82,64
85,40 m 
86,62 m
83.74 m 
84,16 m

Privind suita de concursuri
din primele 7 zile ale lunii 
iulie, ne punem întrebarea, 
do ce a tras „chiulul" în ziua 
de 5 iulie ! Așadar 18 con
cursuri în cinci săptămini, 
un record mondial, 16 con
cursuri numai în Finlanda, 
de 18 ori peste bătrînul nos
tru record național. Mă în
treb, nu fără un iz caustic, 
cîți sulițași români au avut 
18 concursuri pe tot anul

perioada în care a stabi- 
și recordul său mondial 

perioada 1 iunie — 7 iu-

m 
m 
m 
m 
m

31.06
3.06
5.06
6 06

14.06
16.06
17.06.___ _____
18.06 'Tampere — Fini.
20.06 Keuruu '
21.06
22.06
25.06

1.07
2.07
3.07
4.07
6.07
7.07

Berkeley — SUA 
Helsinki — Fini. 
Turku — Fini.
Helsinki
Vili pol a — Fini. 
I^ori — Fini, 
jfjrvâskylă — _Finl.

Fini. 
Kuortane — Fini. 
Saari jărvi — Fini. 
Rauma — Fini. 
Helsinki 
Kotka — Fini. 
Țurku 
Tampere 
Șbmero — Suedia 
Joensuu — Fini.

<

participare

că
fi dacă i-am întreba pe 
din R.D.G. cum au făcut eg 
numai zece ani să ajungă 
dețină hegemonia artlhcă-

1969, ținînd cont de dulcea 
vară de la noi care a Jucat 
șase luni. Și mă intreb de 
asemenea cum este posibilă 
organizarea a 16 concursuri 
la suliță într-o țară care are 
ceva peste 4 milioane locui- ' 
tori. Ce ar fi dacă am face 
un schimb de experiență în 
această direcție, dacă am stu- . 
dia acest fenomen ? Sau ce 
ar 
cei 
în 
să
rilor ? Așa să facem cum au 
procedat ei acum 12 ani, cînd 
Aurel Raica a aruncat ia 
Aue — R.D.G. 17,42 m, a 
doua performanță europeană 
după Jiri Skobla. Atunci, 
probabil, dacă nu chiar si
gur, toate privirile erau ațin
tite asupra lui Raica. Lor nu 
le-a fost rușine. Nici lui Otto 
Grigalka, care recent s-a în
tors în patria sa de la aceia 
Pe care acum 15 ani i-a ui
mit cu performanțele sale ia 
aruncări.

în adevăr, sînt o serie de 
probleme ale altora, mult 
frămîntate acolo, spicuite din 
revistele străine, care ar pu
tea deveni și problemele 
noastre. Ar trebui să ne ui
tăm și în grădina vecinului.

lofandci BALAȘ-SOTER

...Cu. această întrebare-temă 
am început o revelatoare 
(pentru noi) discuție cu an
trenorul echipei feminine 
Universitatea Cluj, ION 
CEBUC.

— Sper, tovarășe antrenor, 
că abordarea atît de abruptă 
a unei teme pe care dum
neavoastră o... trăiți de cîți- 
va ani nu vă pune (totuși) 
probleme de „reculegere” și 

puteți să-mi răspundeți,
pe loc, fără mari eforturi 
de memorie.

— Fără îndoială. Dacă am 
totuși un moment de ezitare, 
el se datorează unei singure 
dileme : de unde să încep ?

— Vă propun să începeți 
exact de la momentul... cu
fundării voleiului clujean în 
divizia B, ceea ce — raportat 
la prestigiul trecut al acestui 
joc în orașul dv — este si
nonim cu anonimatul. Ce a 
produs această decădere ?

— Plecarea vechii gărzi 
memorabilă valoric pe plan 
național — Fieraru, Chere- 
bețiu, Bărbuță, Adamovici, 
Agîrbiceanu etc., a lăsat în 
urmă nostalgie și... gol.

A mai rămas un Red- 
nic...

— Care și el, născut în 
Cluj, fost elev și student în 
orașul nostru, a plecat la 
Bacău.

— Așadar, fenomen de dis
pariție — firesc, conjugat cu 
unul de migrație — nefi
resc... Cum se poate oare 
explica pentru ce un fiu al 
Clujului a luat drumul Ba
căului, tocmai atunci cînd, 
ajuns la maturitate, era nor
mal să se conteze mai mult 
pe el ?

— O lipsă de preocupare 
în această direcție...

— Minim interes, proba
bil ?

— Probabil. Un moment 
asemănător s-a trăit și la 
echipa de fete. Citeva sena- 
toare de drept s-au lăsat de 
sport, altele au plecat în alte 
orașe, lăsînd în urma lor...

gol. Predilecția 
termen „fatal" 
vă întreb unde 
talentat și dor-

între împlinire și expectativa
AZI, PLOIEȘTI

MIRCEA RADU IACOBAN

CU MICROFOWL ÎN BUZWffi*)

. Așadar, nqul a fost lansat. ___
* După ce, supus probelor4* de pe' fruntare a 

pistele de încercare neo-zeelăn-«*r.'i 
deze, a fost declarat eorespunză- 
tor, iată-1 trecut în „serie“ în toate 
„halele44 din Anglia, Australia,
Franța, Republica Sud-Afrieănă 
și, bineînțeles, Noua Zeelandă,
proprietara „patentului4*. Trecerea 
rapidă la noul rugby, r'ugbyul — 
realist (căci despre el era vorba) 
constituie cea mai bună dovădă a 
valabilității lui. Iată de ce, 
cînd îl cuhoaștem, sîhtem 
să-l adoptăm și hol, pentru 
tea rezista ritmului din 
marilor performanțe, sau, 
real, pentru a fi primiți în 
nuare în această cursă a marilor 
valori. Altfel... Azurii prin exem
plul lor o pot confirma. Le-a fost 
suficient să piardă o dată „plasș“ 
plutonului și. lată-i acum, fără 
să-și găsească „pasul“, mulțumin- 
du-se să întîlnească în cel mai 
important meci al lor un „B“ al 
Franței ce le administrează de 
fiecare dată o „porție41 consis
tentă.

Cunoscînd, deci, adevărata față 
a rugbyului actual, sâ-i creăm ca
drul upei dezvoltări rapide. Iar o 
primă latură a acestui cadru o 
putem trasă NOI, îh primul rînd, 
NOI, antrenori și jucători, cei ce 
concepem și producem jocul. A 
aosit momentul să lăsăm manșoa- 
nele la cabirtă, pentru a folosi 
mai mult mîinile în acest joc al 
tuturor membrelor, după cum a 
sosit momentul ca departajările 
dintre NOI echipe, dintre NOI 
jucători, dintre NOI antrenori să 
se facă după principiul celui ce 
joacă mai mult și nu al celui ce 
greșește mai puțin. Vom obține 
astfel o rezultantă care va însem
na spectaculozitate, cuprinzătoare 
sigură a acestui mult prea mult 
așteptat rezultat. Școala jocului, 
eu toate cerințele ei, dar pornind 
In principal de la o pregătire fi
zică ireproșabilă, trecind prin la
boratoarele ce creează o tehnică 
desăvîrșită și sfirșihd printi-’-o 
disciplină tactică și de joc. va 
crea cU siguranță mult dorita 
pepinieră de jucători valoroși, 
după cum tot ea va elimina inu
tilii jocului, frînarii jocului.

Pe lingă NOI. jucători și antre
nori. VOI arbitrii sinteii cei ce 
putCțl trasa înCă o lătură a ca
drului în care se va dezvolta noul 
rugby. VOI, prin rolul vostru de 
conducători ai jocului pe o traiec
torie cît mâi puțin frintă, cit mai 
puțin întreruptă de fluierul care, 
de fapt, trebuie să supravegheze 
diryîhd. 'în nici un caz stopînd 
intiVil-, tevidents această mare cali
tate. ă jocului, continuitatea, va 
fi influențată în mare măsură de 
maniefa arbitraj, O pubere de 
acord, organizată, ar fi bineve
nită.

Ș’i pentru a da mai mult contur 
cadrului de existență a tocului 
modern, a rugb^ultli actual, tre^ 
bute să amintim această a treia 
latură a conducerii. îndrumării și 
controlului sportului în general șl 
rugbyului în special. Aș ridică 
lingă muncă, pasiune și dăruire 
la același loc ca importanță acest 
capitol al investițiilor în domeniul 
cunoașterii perfecte și la timp a 
marilor evenimente rugbyslice. 
Șocul creșterii valorice a rugbyu
lui nostru înregistrat în perioada 
contactelor cu rugbyul britanic' 
din anii 1955—56. punctat anual 
de o slhgută întîlnire Importantă 
cu Franța, a creat o inerție câ 
ne*a susținut aproape de „marii*4 
ovalului pînă acum. Așteptînd o

acum 
datori 
a pu- 
arena 

mal 
conți

dlrectA tn' maree con- 
valorilor din cadrul 
celor cinci’**;’1 stttt ab- 

diie-
••^Turneutui 
solut necesare contacte la 
rite nivele cu rugbyul insular.

Dar pînă la realizarea acestora, 
pe dît de necesare pe atît de bine
venite pot fi filmele marilor me
ciuri ale anului, cu toate avanta
jele oferite de filrii. In aceeași 
latură ă cadrului s-ar mai adăuga 
o mai bună acțiune de populari
zare și propagare a rugbyului, 
strîns legată de „clasica'4 proble
mă a programării jocurilor, ca să 
nu mai vorbim de marea dorință: 
Stadionul Tineretului să redevină 
fief al rugbyului bucureștean.

Și pentru un cadru complet, 
vom încheia cu cea de a patra 
latură, ce le include de fapt pe 
precedentele trei, aceea a specta
torilor* a iubitorilor sportului, a 
iubitorilor rugbyului. Spectatorii, 
acești prețioși susținători morali 
ai sportului prin aprecieri și ade
ziune, devin susținători inâteriali 
atunci cînd participarea lor 
jocuri devine un 
satisfacție.

Iată, deci, cum 
list i se poate

la
real prilej de

rugbyului-rea- 
crea un cadru 

real de dezvoltare pentru a ti 
mereu în pas cu viața, mereu în 
slujba vieții.

Paul CIOBĂNEL

Însoțind numeroase echipe 
de fotbal românești în cali
tate de crainic al radioului. 
Mircea Radu Iacoban a re
cepționat pe traseul peregri
nărilor sale substanța locu
rilor și întâmplărilor, deveni
tă impresie și comentariu cu 
atribut de savuroasă perso
nalitate. Micul său volum 

,,Cu microfonul în buzunar" 
(titlu de peregrin febril șimi- ■ 
țin boem) e o carte de exce
lent reportaj, un fel de șam
panie livresc.ă pentru citi 
torul sensibil la cultul fot
balului și al călătoriilor. Suc
cesul lui Iacoban nu poate 
surprinde. Un tânăr scriitor 
aflat pe spirala afirmării. în
zestrat cu acuitate vizuală, 
cu forța de a răzbate pină 
la semnificații, cu sedimentul 
de cultură care proiectează 
asupra orașelor, muzeelor și 
monumentelor lumina. înțe
lesului, era in măsură să ne 
otere niște decupaje in care 
arta se învecinează cu istoria 
șl cu sportul, trecutul cu ac- 
tuălitatea, faptul brut cu ii- 
manitatea din spatele aparen
tului.

Ne place că autorul ne 
poartă de la meciul Interna
ționale—Dinamo București la 
Bienala de la Veneția sau în 
fata Moliei Lisa: de la „mis
teriosul" eșec întâmplat la 
Ziirich, in umbra presimțită 
a colosului de la Rodos, Sti
măm, această alternare de 
planuri cu gîndul la înrîuri- 
rea ei asupra tânărului citi
tor.

Din marile meciuri de fot
bal pe care le-a transmis, Ia
coban a reținut zvîrcolirea 
sufletelor, traiectoria pasiu
nilor, a bucuriei sau dureri
lor ca mărturii mult mai cu
prinzătoare și mai trainice, eu 
drept mai legitim la ecranul 
memoriei celor ce joacă și 
trăiesc fotbalul.'

De măre interes 
ultimul capitol, o 
năuntru a actului 
sportive, plină de 
sânte care merită

î

ne pare și 
tratare di- 
transm is iei 
idei initere- 
odată și d-

ODISEEA UNUI MARE
MEDITAȚII LIMBI STRĂINE

Cooperativa „DESERVIREA" București organizează 
la sedir * cooperativei și al întreprinderilor și institu
țiilor meditații pentru învățarea limbilor străine de 
largă circulație.

Grupele funcționează în cicluri de 6 luni, diferen
țiat pentru începători și avansați.

Cooperativa garantează calitatea predărilor, me
ditațiile fiind susținute de profesori cu înaltă califi
care profesională și îndelungată experiență.

Informații și înscrieri zilnic între orele 10—17,30, 
în »ir. Filiti nr. 10, telefon : 13.54.69.

Tînărul mărșăluitor bucu- 
reștean Constantin Stan, 
în vîrstă de 19 ani 

(ceea 
căaut 
nei odioase tentative de co
rupere. Indivizi, ce par a fi 
„de meserie", au încercat să 
exploateze tinerețea sa, lipsa 
sa de experiență de viață, 
transpunîndu-1 în mizerabila 
condiție de transfug. Din fe
ricire, adevărurile vieții au 
biruit minciunile și tînărul 
sportiv a găsit curînd 
mul, firesc, spre casă.

Considerăm că nici o 
tare nu poate f-‘ mai 
vingătoare decît propria sa 
mărturisire, făcută, după re-

ce explică multe), a 
Victimă, temporar, u-

dru-

rela- 
con-

^rW

dată, așa cum propune laco- 
ban, o abordare publică.

Cartea se citește dintr-o 
răsuflare pentru tensiunea re
latării, pentru fraza zveltă, 

. pentru umorul așezat, discret 
pe la toată- încfieietțirtle. Din, 
păcate fcctura ei ne-a făcut 
să deȘCbperițh și locuti căz
nite. Intrigați, ne-am intere
sat de izvorul acestor inad
vertențe și consultând manu
scrisul autorului am desco
perit că editura intrase în el 
cu un foarfece de tuns oile, 
extirpînd un capitol, frag
mente, fraze și cuvinte nece
sare în economia cărții și 
lipind ciuntiturile cu un fel 
de pap publicistic. E un tra
tament brutal, credem, pen
tru munca unui scriitor, care 
ne amintește opacitatea ace
lorași editori, insensibilă cu 
puțină vreme în urmă, la o 
plachetă de versuri decantată 
ai.n poezia stadioanelor. Nu 
interesează, se vede, în sediul 
Editurii C.N.E.F.S., scrieri 
care ies cam mult, spre lauda 
lor, din perimetrul, lucrărilor 
de tehnică șt tactică. Se cal
că peste ele cu Crampoanele 
indiferenței. Nu-i păcat ?

Romulus BALABAN
*) Editura C.N.E.F.S.

reocupat 
la întreprin- 

roșie" din 
lucrează ca

unul dintre atleții 
„Eintracht" din 
pe Main (care a 

și el), a intrat în 
mine. Discuția am

venirea în țară, unui redac
tor al ziarului „Sportul".

Menționăm că tînărul Con
stantin Stan și-a 
locul de muncă 
derea „Flacăra 
București, tinde 
frezor în talpă.

„în luna octombrie 1969 
am fost în Elveția, împreună 
cu echipa de marș A.S.P.T.T. 
(din care fac parte), la' un 
concurs internațional orga
nizat de Societatea atletică 
din Lugano. După încheierea 
probelor, 
clubului 
Frankfurt 
participat 
vorbă cu
purtat-o mai mult prin sem
ne sau cu ajutorul dicționa
rului, eu neștiind limba ger
mană. Străinul a început 
să-mi .descrie imensele a- 
vantaje pe care chipurile 
le-aș avea dacă aș accepta 
să rămîn la clubul său din 
R.F.G. Serviciu de cel puțin

IMPRUDENT

promisiunile lui 
(așa-1 cheamă) 
ademenit să pă- 

ve- 
ne-

lui

1000 de mărci pe lună, casă 
și masă gratuite și cite și 
mai cite...

Față de 
Schuster 
m-am lăsat
răsese delegația cu care 
nisem, minat și de unele 
înțelegeri familiale.

Am urmat sfaturile 
Schuster, călătorind clandes
tin cu trenul (ascuns sub 
banca ’ compartimentului) 
pină la prima stație din 
R.F.G. unde, conform înțele
gerii, mă aștepta Schuster cu 
mașina unui prieten al său. 
M-au dus 
„fericirea" 
doar două
găzduit. i*ntr-o cameră cu alt

la Frankfurt unde 
promisă a durat 
zile. Atît am fost

— ...un alt 
pentru acest 
mă Obligă să 
era tineretul, 
nic de afirmare, pe care ori
cine îl bănuiește așteptînd în 
anticamera oricărei

— fie ea și de 
jene ?

— Tineretul, 
leiului, nu era

— O replică 
care nu știm cum s-o luăm : 
dramatic sau umoristic ?

— Realitatea a fost — pen
tru antrenorii de la 
dramatică. Producția de vo
leibaliști a liceelor clujene 
redueîndu-se la zero, ca și 
faptul că înființarea unor 
institute pedagogice, în dife
rite centre fără 
versitar, a atras 
tineret sportiv, 
un moment dat 
cadre de valoare voleibalis-

echipe
volei — du

în cazul vo- 
nicăicri...

teatrală, pe

,V“

trecut uni- 
acolo destul 
au lăsat la
Clujul fără

oa-
ex-
lu-

deprin zeci 
tinere talen- 
creștem și cu 

la

Care a fost reacția 
dumneavoastră, a antrenori
lor ?

—- După o perioadă de 
recăre derută (otnenește 
plicabilă), am pornit la 
cru de la zero.

— Cum ?
— Căutînd, 

școli, elemente 
tate, pe care le
care sperăm să revenim 
suprafață.

— Care este situația com- 
petițională a celor două echi
pe (masculină și feminină) 
clujene ?

— Ambele se află pe pri
mul loc în divizia B, dar 
locul nu spune încă totul...

M. POPESCU
r"—‘-----------------

Ce le oferă celor aproxi
mativ 2 000 de elevi organi
zația U.T.C., în speță comi
sia sportivă a Liceului nr. 2 
din Ploiești ?

...Au trecut multe zile de 
cînd clopoțelul a sunat înce
putul primei ore de clasă. 
Timp suficient pentru ca în 
domeniul activității sportive 
a elevilor, factorii respon
sabili să acționeze, iar calen
darul competițiilor sportive
să devină o realitate. Ce s-a 
făcut în această direcție ? 
Interlocutorii noștri — elevul 
Dan Mocanu (clasa 
voleibalist la Șc. sp. 
șeful comisiei sport 
luii, prof. I. Vrabie, 
rul cu problemele 
lui, M. Roșea și M. 
trescu, profesori de 
fizică — ne-au furnizat, 
fața locului, o serie de date 
interesante.

Pînă la această oră, calen
darul s-a făcut cunoscut, or
ganizația U.T.C., comisia spor
tivă, ceilalți factori adiacenți 
din școală s-au preocupat de 
îndeplinirea unor atribuții 
și obligații, în acest sens 
fiind organizate și desfășu
rate etapele de masă pe 
clase și pe școală la atle
tism, fotbal, baschet, ciclism, 
șah, handbal, tenis de masă, 
volei, patinaj și schi etc.

încă din primele zile de 
școală s-a organizat cea mai 
atractivă competiție — 
pionatul de fotbal în 
pe clase. La startul ei 
aliniat 22 de echipe. Pe 
s-au înregistrat nume sonore 
din soccerul mondial 
diantes, Juventus, 
precum și altele ca 
Racheta, Uragan etc.

Am răsfoit cu plăcere ca
ietul de programare, frumos 
ilustrat, în care am putut citi 
delegările la meciuri, numele 
arbitrilor delegați (care 
și-au confecționat chiar și 
ecusoane), procesele verbale 
ale ședințelor de analiză. 
Competiția a ajuns în mo
mentul de față in faza .sfer
turilor" urmînd ca între 
25.III—25.IV.1970 să se dispute 
turheul final.

a X-a, 
Ploiești), 
a liceu- 
directo- 

tineretu- 
Dumi- 

educație 
la

cam- 
șase 
s-au 
listă

i Estu-
Celtic,

Apollo,

O inîțiativ® interesantă nț 
s-a părut amenajarea sălii 
de club, locul unde elevii au 
posibilitatea să desfășoare în
treceri la tenis de masă și 
șah. Profesorul de matema
tică, E. Onofraș, a organizai 
aici secția de șah, invitînd 
săptămînal pentru a ie des
tăinui elevilor 
acestui sport, 
sportului G. 
P. Diaconescu.

Secția de turism a liceului 
în colaborare cu comitetul 
orășenesc U.T.C. a organizat 
în primele zile ale vacanței 
o excursie în împrejurimile 
orașului, unde a fost progra
mată o mare competiție de 
schi și patinaj viteză.

O frumoasă activitate, le
gată, firește, de calendarul 
sportiv al școlii o desfășoară 
prof. , Mircea Dumitrescu, 
care a reușit — un lucru rar 
întîlnit — să organizeze un 
adevărat campionat de volei 
interclase, la fete. Vitrina cu 
trofee sportive și panourile 
de aflșaj la zi ne dezvăluie 
încă o latură a frumoaselor 
îndeletniciri ale elevilor li
ceului din Ploiești.

Spațiul nu n? îngăduie 
decît să mai amintim că la 
acest liceu învață numeroși 
elevi fruntași — componen
tele echipei de tetratlon și 
pentatlon școlar, campioană 
națională și car© a reprezen
tat pentru prima oară țara 
la pentatlonul internațional 
din Polonia și R. D. Ger
mană, Veroniea Anghel,- 
campioană la 100 m plat, 
Liana Ghițescu, campioană 
Ia înălțime, Daniela Dumi
trescu, campioană la arun
carea mingii de oină șl 
mulți alții.

Am amintit toate cele de 
mai sus, întrucit considerăm 
că începutul, așa cum a fost 
făcut aici, constituie o pildă 
și, în același timp, Iasă deja 
să se întrevadă bilanțuri 
spectaculoase.

din tainele 
pe maeștrii 
Radovici și

Gheorghe DINU

1

Condiții excelente de întrecere

TUȘNAD, 27 (prin telefon 
de la trimisul nostru).— Luni 
la prînz s-au încheiat toate 
pregătirile în vederea dispu
tării finalei campionatelor re
publicane de patinaj viteză, 
găzduite pe inelul de gheață 
al lacului Ciucaș.

Ultima problemă rezolvată 
a fost aceea a reparării por
țiunii de gheață de la una 
din turnante, unde din cauza 
unor crăpături apa lacului 
tindea să inunde la suprafa
ță. Acum, însă, după toate 
măsurile luate de organiza
tori întreaga lungime a pis
tei se prezintă în condiții op-

sportiv, după care mi s-a 
spus că trebuie să mă mut, 
căutîndu-mi cameră cu chi
rie, Timp de trei săptămini 
am’ stat fără serviciu, între- 
ținîndu-mă din micile și u- 
militoarele împrumuturi de 
la Schuster. (Menționez că 
el însuși, originar din R.D.G.. 
și-a . părăsit țara, fugind m 
Suedia și apoi în R.F.G.).

Abia prin intermediul an
trenorului clubului din Frank
furt pe Main am găsit de 
lucru ca electromecanic la 
firma A.E.G. Eram plătit cu 
4 mărci pe oră, reținîndu- 
mi-se însă din salariu 30c/n 
pentru impozit și asigurări 
sociale. N-am stat aci decît 
cinci săptămini. De fapt, nu 
neîndeplinirea promisiunilor 
m-a decepționat și nici cîști- 
gul puțin, nesatisfăcător, m-a 
decis să plec.

Primele două-trei zilemi-au 
fost suficiente pentru a-mi 
da seama de marea greșeală 
pe care am făcut-o. Făgă
duielile lui Schuster au fost 
minciuni, determinate fără 
îndoială de intenția de a 
mă corupe. Nu puteam 
dormi nopțile, rătăceam pe 
străzi și mă simțeam foar
te însingurat, 
să 
a
întoarcerii 
cercările lui Schuster de a 
mă convinge să nu mă În
torc au fost zadarnice. Banii 
de tren nu mi-au ajuns de
cît pentru biletul pînă la 
graniță. N-am să 
odată bunătatea 
român care mi-a 
taț — fără să-mi 
car adresa
ca să ajung la București, 
unde 
soția 
încă 
Acum
pot să spun că nicăieri pe 
lume nu-i mai bine".

time de concurs. La aceasta 
contribuie și timpul excelent. 
Mercurul termometrului se 
menține sub 0, cerul este se
nin. așa că totul anunță po
sibilități bune pentru obține
rea de performanțe înalte. 
Așa cum ne asigură și ar
bitrul principal al campio
natelor, tov. Valeriu Marchie- 
vici, de data aceasta nu vor 
lipsi nici materialele atît de 
necesare bunei desfășurări a 
întrecerilor • tabla de numă
rătoare a turelor, pistoale de 
start, razuri cu burete etc.

vjnalele viteziștilor, care 
vor reuni la start pe cei mai 
buni specialiști din țară ai 
acestei discipline sportive, 
programează întreceri la ca
tegoriile de seniori, juniori 
și copii. în foile de concurs 
sînt înscrise peste 100 de 
nume, printre care și dețină
torii titlurilor ediției trecute. 
Sînt reprezentate 9 cluburi 
și asociații sportive i Con-

Am# hotărît 
lucrez numai pentru 

strînge banii necesari 
acasă. Toate în»

Uit nici- 
vameșului 
împrumu- 
ceară mă-

banii necesari

mă așteptau părinții, 
mea cu copilul care 
nu împlinise un an. 
sînt din nou acasă și

structorul București, Dinamb 
București, Agronomia Cluj, 
Agrementul București, Dinamo 
Brașov, G.S.M. Cluj, Invăță- 
mintul Sibiu, Avîntul Miercu
rea Ciuc, Mureșul Tg. Muryș 
Patinatoarele se întrec 
distanțele clasice de 500 
1000 m, 1500 m, â00() m; 
patinatorii vor da lupta 
500 m, 1500 m, 5000 m 
10.000 m.

Primul start, mîine (n.r. 
azi) la ora 9,30. Aștep
tăm cu interes rezultatele pa
tinatorilor 
dintre care 
în concurs 
la întreceri
gheață de peste hotare, ceea 
ce le-a consolidat desigur 
pregătirea.

pe
m. 
iar 
pe

Și

noștri fruntași, 
mulți se prezintă 
după participarea 
pe pistele de

Tr. IOANIȚESCU

ÎNTOTDEAUNA PE FAZA/
MEREU
IN MIJLOCUL 
ACȚIUNII,
CU
UN TELEVIZOR

miraj-

RECOM.

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

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

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

(3437)
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Politehnica Galați: numeroase 
partide amicale

Studenții gălățeni și-au re
luat pregătirile în ziua de 
14 ianuarie, efectuînd zilnic 
cîte două antrenamente (unul 
în sală și altul in aer li
ber). Antrenorul P. Rădu- 
lbscu a prevăzut ca pînă la 
25 februarie antrenamentele 
să aibă loc la Galați și la Te
cuci. Primul meci amical va 
âvea loc la 1 februarie, în

NU RESEMNARE 
CI PREGĂTIRE INTENSĂ 

LA STIINTA BACĂU
După cum a rezultat din 

discuțiile purtate la ședința 
de ahaliză a clubului Știința, 
studenții băcăuani nu sînt 
de loc resemnați cu situația 
pe care o au în clasamen
tul categoriei B, seria I. 
După ce s-au arătat Cau
zele care au determinat evo
luția necorespunzâtoare din 
tur (unele abateri la o parte 
din jucători, insuficienta pre
gătire moral-volltivă și teh-

compania divizionarei A Pe
trolul Ploiești.

De ia 25 februarie studenții 
gălățeni vor merge la Băile 
Herculane, lirmînd să susțină 
pină la reluarea campion» 
tului alte 10 partide amicale.

Nil EXISTA DEI ACHE ...
- PREOCUPĂRI MULTILATERALE ALE FEDERAȚIEI ROMÂNE DE FOTBAL -

Cine își închipuie că în această perioadă — cind trei 
loturi reprezentative se află peste hotare, iar echipe de club 
16-au urmat sau sînt pe cale să le urmeze în turnee pregă
titoare — F.R.F, își permite o etapă de relache, se înșeală 
profund. Nebănuite și îmbucurătoare probe care pledează 
pentru existența unei activități multilaterale, vizind sectoare 
de real ititerOs, ne-a oferit ieri ÎON BALAȘ, vicepreședinte 
al F.R.F., care ne-a împărtășit preocupări, probleme la' zi, 
inițiative și soluții noi la probleme mai vechi ale federației.
Iată o fugară trecere în revistă 
de vicepreședintele F.R.F. :

® în viitorul imediat, an
trenorii federali var inlrc- 
prinde un control profesional 
Ia toate cele 16 diviziona
re A. Ce indici vor fi veri
ficați ? Nu-i „divulgăm", diii 
motive lesne de înțeles...

a principalelor noutăți oferite

STITUI OBIECTUL UNEI 
ANALIZE „SUB LUPA", în 
februarie, într-o plenară a 
comitetului federal. Tot 
atunci se va analiza turul 
campionatului diviziei A și 
activitatea fotbalistică de 
masă.

• SE ANUNȚA, de ase
menea, O INTERESANTA

F. C. ARGEȘ - SELECȚIONATA GHANEI 
2-2 (1-2)

Tn continuarea turneului pe care il întreprinde in Ghana, 
echipa F. C. Argeș a întilnit. pe stadionul central din Accra, 
in prezența a 30 000 de spectatori, selecționata țării gazdă, 
cișiigătoarea celei de-a doua ediții a „Cupei Africii". După 
un joc viu disputat, însoțit in ultimele 15 minute de o ploaie 
ecuatorială, meciul s-a terminat cu un rezultai de egalitate : 
2—2 (1—2). Golurile au fost marcate de Owusu (min. 3 și 11) 
pentru Ghana, și Jerean (miri. 25) și Radu (min, 76) pentru 
F. C. Argeș.

Următoarea partidă a fotbaliștilor piteșteril este progra
mată pentru joi, la Kurna&i.

® Un nou val de trans
ferări, solicitate fără te
meiuri legale (a se citi : 
fără dezlegări).

• Am aflat că federația 
va scoate în viitorul apro
piat (la Editura C.N.E.F.S.) 
două lucrări de reală utili
tate : „Regulamentul de func
ționare a secțiilor dc fotbal" 
(in care sînt definitiv sta
bilite raporturile juridice 
între factorii care activează 
în fotbal) și „îndrumătorul 
metodic pentru Instruirea 
copiilor și juniorilor" (lucra
re de mult așteptată, instrui
rea copiilor desfășurindu-se 
la ora actuală după criterii 
mai mult sau mai puțin 
empirice).

® Tot în curs de apariție 
se află și o carte medicală 
Cu profil fotbalistic : „Prac
tică medico-sportivă în fot
bal" — autori dr. D. Tomes- 
cu și dr, N. Stănescu.

O CAMPIONATUL DE TI- 
NERET-REZERVE VA CON-

ȘEDINȚA DE ANALIZA 
CU ARBITRII DIVIZIO
NARI, ÎN URMA CĂREIA 
VOR AVEA LOC „MIȘ
CĂRI DE TRUPE" (de la 
„B" la „A" și invers), CA 
EFECT AL ARBITRAJE
LOR PRESTATE ÎN 
TOAMNA.

® Se vor reorganiza, „pe 
ici, pe colo, prin părțile 
esențiale", diverse comisii și 
colegii (colegiul de antre
nori, comisia de propagandă, 
colegiul de arbitri etc.) cu 
activități inegale...

® Se va stabili exact pla
fonul (circa 4—5 milioane) 
subvențiilor pe care F.R.F. 
Ic va acorda centrelor de 
copil și juniori.

• VA APARE UN REGU
LAMENT (stipulînd aspecte 
noi) DE CALIFICARE. A 
VANSARE, CLASIFICARE A 
ANTRENORILOR.

Ce părere . aveți ? Nu-i așa 
că Ia F.R.F. nu este relache ?

M. P.
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u trecut, iată, 40 dc ani dc cind, în îndepărtata Americă 
dc Sud, la Montevideo, s-â desfășurat primul campionat 
do fotbal al lumii ’

CO minunată poveste au scris in tot acest timp eroii, mai 
mari sau mai mici, ai celor opt ediții. Dar, înainte de a o vă 
relata, intr-un SERIAL de 8 episoade, ni se pare util și inte
resant să reamintim cîte ceva din preistoria campionatului 
monchal, cunoscută nouă din presa vremii, și anume : CIND 
și CUM s-a născut o întrecere de o asemenea anvergură 7 
CIS’E au fost deschizătorii de drumuri, CUI să i aducem pri
nosul nostru de recunoștință pentru opera țâră de care fotba
lul n-ar fi devenit poate „sportul rege“, cucerind pașnic, înce
tul cu încetul, întregul mapamond sportiv.

nică a echipei), s-a trecut la 
elaborarea și punerea în 
practică a Unui plan de mă
suri.

Programul de pregătire a 
început încă de la 5 ianua
rie (o dată cu sfîrșitul Vă» 
cănței universitare). în pe
rioada 13 ianuarie—13 fe
bruarie, pentru pregătirea 
fizică generală, programul 
prevede 6 antrenamente săp- 
tămînale (2 la sală și 4 în 
âer liber) — ultimele avînd 
loc în pitorescul parc „Ghe- 
răbțti", din apropierea ora
șului.

Începînd de la 29 ianuarie 
se va trece la jocuri de ve
rificare, în compania unor 
formații divizionare ca Di
namo Bacău. Politehnica Iași, 
Otelul Galați, Letea Bacău 
ș.ă. în total, vor aVea loc, 
pînă la reluarea campiona
tului, 10 asemenea meciuri.

Cu excepția portarului 
Enăchescu, care a cerut 
transferul, lotul de jucători 
rătnîne același.

Conducerea tehnică a echi
pei a fost completată — ală
turi de antrenorul C, Costi- 
nescu fiind ădUs profesorul 
Ion Rus, președintele cole
giului dă antrenori din Bacău.

GH. DALBAN, coresp.

PROGRESUL - 
TEHNOMETÂL 3-2 (1-1) 

ten, ne stadionul din str br. 
Staicovlcl, Progl-esul Bucii reni ă 
dispus de Tehnometâl cit 3—2 

prin golurile mar-ale de 
Neaeșu și Șoangher (2). In cursul 
meciului, antrenorul V, Slâncules- 
cil â rulat ihlfegiii lol.

PAVEL PEANA, coresp.

JUNIORII ROMÂNI AO PLECAT LA VIAREGGIO

Fază

Ieri s-a deplasat în Italia, 
pe calea aerului, lotul junio
rilor români care va lua par-

CUPON DE CONCURS
Numhle și prenumele t .......

de ătăe lă un antrenament al 

te la turnfeul international de 
la Viareggio.

După cum se știe, juniorii 
români au mai fost, de-a 
lungul anilor, invitați (de 
cinei ori) la acest turneu dar, 
de fiecare dată, cariera lor 
în competiție a fost efeme-

juniorilor 

ră, înclieiftdu-se, invariabil, 
după primul tur.

O curiozitate : la actualul 
turneu, echipa juniorilor ro
mâni, care va juca sub nu
mele de Steaua, va întîlni 
formația care a eliminat-o

pînă aebm de trei ori, pe 
Internaționale Milano.

Adăugind faptul că la acest 
turneu participă, do regulă, 
autentice echipe de tinerei 
sarcina juniorilor noștri apa
re, și de data aceasta, ex
trem de dificilă sub raportul 
calificării în turul II.

„Oricum — ne spunea an
trenorul lotului. Gheorghe 
Ola — dubla întilnire cu ca- 
deții lui Inter va însemna 
un test util pentru repre
zentativa română de juniori, 
a Cărei alcătuire se definiti
vează, cu acest prilej, în ve
derea dificilelor jocuri din 
preliminariile turneului 
UiE.F.A. . Orice rezultat ar 
obține la Viareggio, juniorii 
români se vor întoarce dc Ia 
acest turneu eu un plus de 
experiență, și acesta este 
principalul aspect care ne 
interesează".

Iată lotul care ă tăcut de
plasarea : Purcaru (Metalul 
Tr. Severin), Franc (Victoria 
Cărei), Dobrău (Dinamo 
București), Sătmăreanu (Cri- 
șul) , Deheleănu (Steaua), 
Hhjnal (A.S. Afiliata Tg. Mu
reș), Sameș (Steaua), Sandu 
Gabriel (Metalul București), 
Vișan (C.F.R. Cluj), Boluni 
(Qhimica Tîrnăveni), Vlad 
(Steaua), Helvei (Victoria 
Cărei), Ghergheli (Unirea 
Cristur), Năstase (Progresul), 
AtodirCsei (U.T.A.) și Gligo- 
rie (Steatiă).

imbătă 21 mai 1&04. O zi obișnuită de primăvară, dar 
pentru istoria fotbalului piatră de hotar. La Paris, In 
str. Saint-IIonore nr. 229, la sediul „Uniunii societăților 
franceze a sporturilor atletice", se creează Federația in

ternațională de fotbal. Erau prezenți, ca membri fondatori, un 
belgian, un spaniol, un danez, un german, un olandez, un el
vețian, un suedez și un francez. Președinte a fost ales francezul 
Robert Guerin, iar vicepreședinți,' olandezul Hirselimann și 
elvețianul Schneider.

Anglia, unde se juca fotbal de multă vreme („Football Aso- 
ciation“ fusese constituită în 1863) s-a eschivat de la importan
tul eveniment, intrind in rîtidurilc F.I.F.A.-ei, de altfel fără 
mare convingere, cu o întîrziere de un an și jumătate, mai 
precis la 10 decembrie 1905.

Intre altele, statutul tîhărului for internațional stipula feă 
„el singur are dreptul să organizeze o competiție mondială d« 
fbtbal“. Cei opt au elaborat, de urgență, un regulament, dar 
au amînat pentru mai tîrziu execuția unei idei atît de gran
dioase. Oricum, zarurile fuseseră aruncate. Prima competiție in
ternațională cu caracter oficial va fi organizată în anul 1903, la 
Londra, cil prilejui celei de a IV-a ediții a Jhri)tdlor Olimpice 
moderne. La turn eu au participat dOar cinci ecliine reprezen
tative : cele ale Angliei, Danemarcei. Olandei. Suediei și Fran
ței, care se vor clasa în această ordine.

Anglia termină in frunte și la cel de al doilea lurrtetl olim
pic desfășurat patru ani mai tîrziu, la Stockholm, intr-o com
panie ceva mai selectă și mai numeroasă : 11 țări participante, 
toate din Europa.

in cauza primului război mondial. Următoarele jocuri 
F olimpice au avut loc după opt ani, în 1920, la Anvers.

La turneul de fotbal au participat Jl echipă. )n filială 
Belgia — Cehoslovacia, ultima formație s-a roil'iis de pe 

teren, la scorul de 2--0, în min. 43. in urma Unor incidente 
violente, care au dus Ia invadarea spațiului de joc de către 
public și... jandarmi. O atmosferă prea propice n-a domnit nici 
in timpul Congresului F I.F.A. care a avut loc. de Usemohea, la 
Anvers. F.I.F.A, număra acum 16 ani dc existență șl controla 
24 de asociații naționale. Războiul făcuse sâ si» nască in cadrul

ei disensiuni. Chestiuni delicate provocasem Incidente și la 
precedentul congres, ținut în decembrie 1919. la Bruxelles, in 
cursul căruia se ajunsese să se vorbească chiar tir 0 dizol
vare. Tot ai linei, asociațiile britahit e, iu h ume cu Anglia, au 
demisionai în bloc. Ele se vor reintegra EJ.F.A.-ei abia in 1921 
pentru a demisiona, din nou, cinci ani mal liizili.

șl totuși (in pofida disensiunilor de orilin politic, survenite 
îdtre reprezentanții țărilor aliate și cel al Germaniei si Aiistro- 
Ungariei) congresul de la Anvers, a evocat din nou proiectul 
unei vaste competiții mondiale. Cei mai inflălărați promotori 
erau Jules Rimet și Henri Delaunay, președintele și, respectiv, 
secretarul general al Federației franceze de fotbal.

l I

Adresa; ...... . ..............................

I • 1 s 1 r ; ; i t , J . ;
I. CE ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU 

SFERTURILE DE FINALA (reaminiim : din fiecare grupă 
se chlitlcâ primele DOUA CLASATE)?

iJi R U P .........,.s,...

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

GRUPA C

GRUPA D ............................................................................

2. CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL ?

O NOUA FORMULA 
UA TRAGERILE LOTO 

OBIȘNUITE
De vineri 6 febrUârie 1970, 

la tragerile LOTO obișnuite 
se aplică -=- săptăminal —• o 
noua formulă tehnică, care ofe
ră participanților mari avan
taje.

Participarea se face ca și în 
prezent, o variantă simplă 
fiind formată din 3 numere 
diferite din 90, iar taxa de 
participare fiind de 2 Iei pen
tru extragerea I și de 5 lei 
pentru extragerile I și a II-a.

Participantul care joacă la 
ambele extrageri are dreptul 
de premiere, fie lă extragerea 
I de 9 numere, fie Ia extrage
rea a II-a de 7 numere, fie 
lă ambele extrageri care tota
lizează 16 numere extrase (a- 
dică cu 2 numere din extrage.-

LOTO -
PRONOSPORT

rea 1 plus 1 număr din extra
gerea a II-a, sau 1 număr din 
extragerea I plus 2 numere 
din extragerea a II-a).

începlnd tot cu această trage
re se. atribuie săptăminal in 
număr NELIMITAT : autotu
risme DACIA 1 100, MOSKVICI 
408, SKODA 1 000 MB la ale
gerea participantului, excursii 
peste hotare și numeroase pre
mii in fâafii.

• Astăzi și mîine sînt UL
TIMELE ZILE în care vă mai 
puteți procura biletele pentru 
tragerea LOTO de vineri 30 
ianuarie 1970. Procurați-vă din 
vreme biletele.

« Tragerea Pronoexpres de 
astăzi va avea toc hi București 
in Bălă Clubului Finanțe Bănci 
din strada Doamnei nr. 2 cu 
începere de la ora 10. Trage
rea vă fi radiodifuzată după 
care va urma un film artistic. 
Intrarea liberă.
PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 4 DIN 

25 IANUARIE 19‘0

CATEGORIA I (13 rezul
tate) : 5,4 variante a 16.671 
lei ; CATEGORIA a II-a (12 
rezultate) : 148,6 variante a 
727 lei ; CATEGORIA a IlI-a 
(11 rezultate) : 1.378, 4 varian
te a 118 lei.

Csț ongresul de la Anvers a decis să pună candidatura lui 
Jliles Rimet pentru funcția ile președinte aJ F.I.F.A,, că 

^succesor al englezului woolfall, decedat în după ce
prezidase acest organism internațional din atiul 1908. Se 

hotărîse să se voteze prin corespondență, astfeh că. la 1 mar
tie 1921, Jules Rimet a tost ales președinte al F.I F.A.-cl ih ftibd 
oficial.

Principiile „Cupei mondiale» fuseseră adoptate la 31 august 
1920 la Anvers, dar toate problemele pe care le ridica orgăiii-

Programul returului campionatului diviziei C—seria a Hl-a, ediția 1969-1970
ETAPA A XVl-a, 15 MARTIE 1970

Celuloâa Călăfași-MăȘihi unelte
București

Delta Tulcea-Laromet București
Unirea Minăstireâ-I.M.U. Medgidia
Petrolul Videle-I.T. Constanța 
Electrica Constănța-Olimpia Giurgiu 
Cimentul Medgidia-I.C.A.B. Afcuda 
Tehnometâl București-S.N. Oltenița 
Voința București-Mariăa Mangalia

ETAPA a xvil-a, 22 MARTIE

Măriha—Cimehtul
Mașini unelte—Electrica
I.C.A.B.-—Delta
Lă'fbmet—Celuloza
S.N.O.—Petfblul
I.M.U.M.—Voință
Olimpia—U n i rea
I.T.C.—Tehnometâl

ETAPA A XVIIi-a, 29 MARTIE

Electrica—Delta
Tehnometâl—I.M.U.M.
Olimpia—Mașini unelte
Unirea—Marina
Voința—I.T.C.
Celuloza—S.N.O.
Petrolul—I.C.A.B.
Cimentul—Lăromet

ETAPA A XIXa, 5 APRILIE

Petrolul«“Marina
Cimentul—Olimpia 
Voința—Tehnometâl 
S.N.O.—I.M.U.M.

Laromet—Mașini Unelte
I.C.A.B.—Electrica
I.T.C.—Unirea
Delta—Celuloza

ETAPA A XX-a, 12 APRILIE

Unirea—Voința
Electrica—Celuloza
Lărohlet—Petrolul
Mari na—Tehnometâl
I.M.U.M.—Delta
Olimpia—I.T.C.
Mașini unelte—Cirftentul 
I.C.A.B.—S.N.O.

ETAPA A XXI-a, 19 APRILIE
Tehnometâl—Deltă
Oii mpiă—Petro) ul
I.T.C—Cimentul
Voința—I.C.A.B.
Celuloza—Unirea
S.N.O.—Laromet
Marina—Electrica
I.M.U.M.—Mașini unelte

ETAPA A XXII-a, 26 APRILIE
Cimentul—S.N.O.
Deltă—Voința
Electrica—I.M.U.M.
Mașini unelte—Marina
Petrolul—Tehnometâl 
Celuloza—I.T.C.
Laromet—Olimpia
Unirea—I.C.A.B,

ETAPA A XXIII-a. 3 MAI
Electrica—I.T.C.
MarinațjjQlimpia

Tehnometâl—Laromet
I.C.A.B.—Celuloza 
Cimentul—I.M.U.M.
Unirea—S.N.O.
Mașini uneîte-Voința 
Delta—Petrolul

ETAPA A XXIV-a, 10 MAI

I.C.A.B.—Laromet
♦I.T.C.’—Mașini unelte 

Celuloza—Cimentul 
Voință—Petrolul 
S.N.O.—Electrica
Olimpia—Delt
I.M.U.M.—Marina 
Tehnometâl—Unirea

ETAPA A XXV-a, 17 MAI

S.N.O.—Olimpia
Celuloza—Marină
Laromet—I.M.U.M.
Cimentul—Tehnometâl
Delta—I.T.C.
Mașini unelte—I.C.A.B. 
Petrolul—Unirea
Electrica—V oința

ETAPA A XXVI-a, 24 MAI

I.M.U.M.—Celuloza
Petrolul—Mașini unelte 
Voin ța—Ci meritul 
Marina—Laromet
I.C.A.B.—Olimpia
Tehn ometal —E1 ectrica
I.T.C—S.N.O.
Unirea—Delta

ETAPA A XXVlI-a, 31 MAI
Delta—Cimentul
I.M.U.M—Petrolul
Tehnometâl—Mașini unelte 
Unirea—Electrica
Voința—Laromet
I.T.C.—I.C.A.B.
Olimpia—Celuloza
S.N.O.—Marina

ETAPA A XXVilI-a, 7 IUN ’
Laromet—I.T.C.
Marina—Delta 
I.C.A.B—I.M.U.M.
Mașini unelte—S.N.O. 
Ci men tul—Unirea
Olimpia—Tehnometâl 
Electrica—Petrolul
Celuloza—Voința

ETAPA A XXlX-a, 14 IUNIE
Unirea—Mașini unelte 
Petrolul—Cimentul
Electrica—Laromet
Marina—I.C.A.B.
Tehnometâl—Celuloza 
I.MU.M.—I.T.C.
Voința—Olimpia
Delta—S.N.O.

ETAPA A XXX-a, 21 IUNIE
Olimpia—T.M.U.M.
S.N.O.—Voinț
I.T.C.—Marina
Laromet—U rl i rea
Cimentul—Electrica
Cel u I oza—Petrol u I
Mașini unelte--Delta
1 .C . A .B .—Tehnometâl.

zarea unei asemenea competiții — în special fefeie tinanciarc 
erau departe de a fi fost rezolvate.

Patru ani mai tîrziu, cu ocazia J.O. din 1924, organizate Ia 
Paris, proiectul pare să fie, în siirșit, adoptat. /Vcest al patrulea 
turneu olimpic de fotbal a constituit un eveniment senzațional, 
el reunind 22 de participant și mareînd, totodată, prima luare 
de contact intre fotbalul european și cel american. Printre 
formațiile angajate figurau echipele Statelor Vniie și Uruguay- 
ului. Acest fotbal Uruguayan a fost marea revelație și invhtgă- 
torul probei. în 15 zile, virtuozii Andrade, Petrone, Scârbne, 
Romano, Castro, au cucerit marele public parizian, întrecînd, 
rînd pe rînd — și cu fee eleganță ! -- Iugoslavia cu 7—0, Sta
tele Unite cu 3*~0, Franța eu 5—-1, Olanda cu 2~1, și, in fi
nală, Elveția cu 3—0 ’

Marele succes de popularitate, sportiv și financiar, al aces
tui turneu olimpic a suscitat asemenea ecouri in întreaga lume 

------a COpStj1Ujt 0 asemenea remarcabilă mărturie a uhi- 
,Cupe mondiale** părea

sportivă, h uuusiAiu.il „ ________ _ . —
yersalilății fotbalului, incit ideea unei 
să iasă din domeniul utopiei.

La Congresul din 1926, Jules Rimet propune Comitetului 
executiv al F.I.F.A. crearea unei comisii îhșărcinatfe să 
studieze un regulament complet al întrecerii. Comisia, 
reunită Ia Zurich în februarie 1927, susține • ideea unei 

competiții internaționale deschisă echipelor reprezentative ale 
diferitelor țări, fără să se țină seama de statutul particular ai 
jucătorilor, profesioniști, amatori, sau de altă natură, țările 
care reCunoscuscră profesionismul și care în consecință riu 
puleâu să participe la turneul olimpic (unde nu puteau să pre
zinte cea mai bună echipă) au fost printre cele mai calde sus
ținătoare ale acestei idei. Ne referim, printre altele, Ia Austria, 
Ungaria și Cehoslovacia. Proiectul a fost primit cu entuziasm 
și adoptat (cu 25 de voturi contra 5), după doi ani, la Congresul 
de la Amsterdam. Prima comisie de organizate a Cupei Mon
diale era formată. Ea se compunea din trei membri : francezul 
Delaunay, germanul Linnemann și austriacul Hugo Meisl, pă
rintele spiritual al faimosului „Wunderteam“ care va face sâ 
se vorbească despre el, puțin mai tîrziu.

Dar cui să i se încredințeze organ’zarca primei edilii a Cu
pei Mondiale ? Existau cinci candidate : Italia, Spania, Olanda, 
Suedia și Uruguay, in sprijinul candidaturii sale, mica RepU^ 
blică Sud-Americană (numărînd abia două milioane de loc i- 
tori) a valorificat două argumente de greutate. Ihai iutii du
blul său titlu de campioană olimpică (in 1924» »a Paris, și 1928, 
la Amstertlani) și mai apoi faptul că ea sărbătorea în iunie 
1930 centenarul independenței sale. „Campeonato del Mundo*' 
intra deci în cadrul festivităților prevăzute pentru aceasta oca
zie.

(Va urma)

uuusiAiu.il


Președintele L. /. H. C. și-a dat acordul

a campionatului mondial
Echipa Bulgariei va juca în grupa 6 Învingători

J.F. Ahearne transmite urări de succes competiției»
Redacția a luat ieri legă

tură telefonică cu dl. J. F. 
AHEARNE, aflat în conva
lescență la locuință să de pe 
Piccadilly Street din Londra.

Urîndu-î o reluare cit mai 
grabnică a laborioasei activi
tăți pe care o desfășoară în 
această lume agitată a ho
cheiului, i-am cerut preșe
dintelui L.I.H.G. răspunsul 

întrebarea privind parti

ciparea echipei Bulgariei pe 
locul vacant rămas în gru
pa B a campionatului mon
dial.

„Absolut dc acord, a spus 
dl. Ahearne. Bulgaria este o 
echipă tînără, de perspecti
vă, reprezentînd o țară care 
face eforturi lăudabile pentru 
lărgirea geografiei sportului 
nostru. Nu mă indoiesc că 
jucătorii ci se vor strădui săta

Aspect dintr-un meci Canada

corespundă Integral onoarei • 
care li se face“.

Am aflat, în continuare, ® 
că Liga Internațională de 
Hochei pe Gheață nu a ajuns © 
încă la un acord cu „Euro
vision" în privința clauzelor © 
financiare pentru transmite
rea de la Galați și Bucu- © 
rești — în direct — a unor 
jocuri din grupele B și C ale © 
campionatului. Societatea nu 
a răspuns la o scrisoare ® 
transmisă de L.I.H.G. Proba
bil, însă, că se va ajunge la © 
o înțelegere.

Președintele și-a exprimat © 
regretul că, din motive de 
sănătate, nu va putea fi pre- • 
zent la București în timpul 
întrecerilor, dar intenționea- © 
ză să viziteze România anul 
acesta, în vară. ©

In încheiere, dl. Ahearne 
a transmis succes deplin tur- © 
neelor din grupele B și C,
pe care le socotește deosebit ® ® 
de importante pentru desti
nul hocheiului, și mari per- © 
formanțe reprezentanților Ro
mâniei.

Competiția internațională 
sărituri cu schiurile dotată 
„Marele premiu al Națiunilor” 
a programat cel de-al treilea 
și ultimul său concurs pe tram
bulina de la Cortina d’Am
pezzo (celelalte două manșe 
s-au disputat la Chamonix și 
Saint Moritz). Victoria i-a re
venit cunoscutului campion 
cehoslovac Jiri Ra.ska. El a to
talizat 234 p (81 și 82 m), fiind 
urmat de compatrioții săi 
Hoehnl — 229,4 p și Rydval 
— 228.2 p. în clasamentul pe 
națiuni primul loc i-a revenit 
Cehoslovaciei cu 9 951 p, ur
mată de Iugoslavia — 1 786,3 p, 
Italia — 1 764,2 p și Franța — 
1 707,2 p.

AL NAȚIUNILOR

SĂRITORII CEHOSLOVACI

Post — din nou

in lume

campion european
Disputat pe velodromul aco

perit din Anvers, campionatul 
european profesionist de semi- 
fond cu antrenament mecanic 
s-a încheiat cu victoria olan
dezului Peter Post, care și-a 
apărat cu succes titlul cucerit 
anul trecut. El a parcurs în- 
tr-o oră 62,690 km, fiind ur
mat în clasament de cicliștii 
belgieni Verschueren și Deloof. 
Daler (Cehoslovacia) a ocupat 
locul șase, iar Mogens Frey 
(Danemarca) locul nouă.

BASCHETBALIȘTII IUGOSLAVI 
LOCUL I LA BAMBERG

Turneul masculin de bas
chet de la Bamberg a fost 
cîștigat de Iugoslavia, care a 
învins în meciul decisiv cu 
82—77 (43—39) selecționata

R.F. a Germaniei. In partida 
pentru locurile 3—4, formația 
Austriei a dispus cu 73—55 
(38—30) de selecționata se
cundă a R.F. a Germaniei.

CONCURSUL DE SCHI DE
PRAGA, 27 (Agerpres). — 

Proba masculină de slalom 
special din cadrul concursu
lui internațional de schi de 
la Spindleruv Mlyn (Ceho
slovacia) a fost cîștigată de 
sportivul cehoslovac Milo- 
slav Sohor, cronometrat în 
cele două manșe cu timpul 
total de 93,96. Pe locurile ur-

LA SPINDLERUV MLYN
mătoare s-au clasat 
cui Flekl —94,33 și 
Stoikov — 96,73. Schiorul ro
mân Alexandru Bogdan a o- 
cupat locul 7 cu 101,64.

Proba similară feminină i-a' 
revenit sportivei austriece 
Ingrid Neubauer în 100,44, 
urmată de cehoslovaca Darina 
Matousova — 102,44.

austria- 
bulgarul

„Urtain“ are proiecte ambițioase
Antrenorul de box Renzo 

Casadei, care-1 pregătește pe 
„greul" spaniol Jose Manuel 
Ibar „Urtain", a declarat zia
riștilor că în caz că elevul 
său îl va învinge pe vest- 
germanul Peter Weiland și 
va cuceri centura continenta
lă îi va depune candidatura la 
titlul mondial. Casadei a a- 
rătat că „Urtain" este capa-

înfrunte oricînd, la 
sau la New York,

bil să-l 
Madrid 
pe Joe Frazier, actualul cam
pion al lumii. „Urtain*’ este 
neînvins în carieră (25 de 
meciuri cîștigate înainte de 
limită).

Echipa R. F. a Germaniei vizează
locul I la București

Cine a fost o dată în „A", 
nu Joacă cu plăcere în 
„B”... Deși reprezenta
tivei de hochei a R.F. 
a Germaniei grupa A, 
in care a participat de 

multe ori, i-a sortit totdea
una un loc codaș și amintiri nu 
tocmai vesele. Acum, ne în
cercăm din nou șansele în ca
tegoria secundă.

Firește, hocheiștii vest-ger- 
mani se vor strădui să cuce
rească primul loc la București ! 
Dar. obiectivul propus nu se 
poate realiza tocmai ușor, pen
tru că în capitala României 
prima favorită este, indiscuta
bil, echipa S.U.A'., care a re
fuzat grupa formațiilor de eli-

tă, preferind să vină în „B“. 
„Mai bine fruntaș la sat, decit 
codaș Ia oraș" — sună o zi
cală nu lipsită de înțelepciune. 
Apoi, grupa B poate fi o ex
celentă trambulină de lansare. 
Omogenitatea și spiritul de e- 
chipă se pot forma mai bine 
Intr-o companie mai echilibra
tă decit în fața unor formații 
extrem de puternice,' unde 
principalul și (poate) unicul 
scop al hocheiștilor de peste 
ocean ar fi fost evitarea înfrîn- 
gerilor la scoruri astronomice.

Iată-ne, deci, în aceeași gru
pă . cu S.U.A., România,. Elve
ția, Norvegia, ca să nu amin
tesc decit echipele cele mai 
puternice. Va fi — după păre-

rea mea — o luptă extrem de 
dură, agitată și interesantă, 
în care fiecare joc trebuie a- 
bordat cu maximum de serio
zitate. Gazdele, de pildă, pot 
furniza o mare surpriză, ca și 
formațiile Elveției sau Nor
vegiei.

Pregătirile echipei R.F. a 
Germaniei au început încă din 
septembrie 1969, în cadrul cam
pionatului național. 12 echipe 
își dispută întîietatea, urmînd 
ca la sfîrșitul acestei luni și 
la începutul lunii februarie să 
aibă loc turneul final, la care 
vor participa 8 formații. Bine
înțeles, toți jucătorii din lot 
fac parte din prima ligă.

Echipa reprezentativă a sus
ținut în acest sezon numeroa
se jocuri, dintre care unele 
le-a încheiat cu rezultate re
marcabile : 6—4 și 3—6 cu
Finlanda, 2—1 și 6—6 cu Elve

ția, 7—0 și 4—4 cu 
Iugoslavia, 
rul 
este 
țional Ernst 
wein, 
îndrumare 27 de ju
cători. El urmează să 
stabilească pînă la 1 
februarie pe cei 19 

care vor pleca la București. 
Trautwein 
lot 
(de 
ma 
(de 
se 
rilor, . .
alții, pe tinărul Kunnahackl 
(19 ani), un talent cu mari 
perspective. Majoritatea jucă
torilor din lot aparțin echipei 
campioane E.V. Fussen (8) și 
formației E.V. Landshut (6). 
După terminarea campionatu
lui, între 10 și 19 februarie, lo
tul va pleca intr-un cantona
ment in Elveția, la Davos.

Arthur UNSER 
redactor la S.I.D.

pe
120 ort 
echipă) 
100 ori 
remarcă 

și a 
pe

Acolo unde va fi

©

Botafogo
învingătoare

C.C.E.“ la volei

Mai candi- 
sovietică și 
1974, eam- 
se va des- 
Germaniei,a

mai tîrziu în în plină desfășurare

Olimpiada albă 72
_ ____ ...... . . i care va avea

au început cu rivnă pregătirile pentru găz-

Antreno- 
reprezentativei 

fostul interna- A 
Traut- • 

care are sub _

a menținut în 
Leonhard Waith 
selecționat în pri- 
și pe Ernst Kopf 

internațional), care 
prin tăria lovitu- 
promovat, printre 

tinărul Kunnahackl 
un

MOSCOVA, 27 
— Cu prilejul 
curs atletic de sală dis
putat la Moscova, sporti
vul sovietic Serghei Mos- 
panov a stabilit cea mai 
bună performanță europea
nă a sezonului pe teren 
acoperit în proba de să
ritură în înălțime cu 2,15 
m. Un rezultat bun a rea
lizat și sprintera sovietică 
Olga Klein, cronometrată 
in proba de 400 m cu tim
pul de 57,0 (de asemenea, 
cea mai bună performanță 
europeană a sezonului). 
Alte rezultate : săritura cu 
prăjina: Maliutin — 5,00- 
m ; săritura în lungime: 
Zubkov — 7,46 m; 100 m; 
Armanov — 10,6.

(Agerpres). 
unui con-

Organizatorii celei Go a Xl-a Olimpiade albe, prima 
loc intr-o țară asiatică, i... 1... . . ... .2
duirea celei mai mari sărbători a gheții și zăpezii. Lucrările progre
sează rapid în Sapporo, capitala insulei Hokkaido, cea mai nordică 
din arhipelagul japonez, acolo unde in. zilele lui februarie ’72 se va 
întîlni elita mondială a schiului și patinajului. Sint în curs de execuție 
lucrările din cad-rul a 14 șantiere de construcție din oraș și împreju
rimile sale. O dată cu topirea zăpezii, așteptată pentru mijlocul lunii 
aprilie, aceste lucrări își vor accelera ritmul.

Sportivii vor lua startul în cele 35 de probe ale Jocurilor Olimpice 
de iarnă pe baze situate într-un perimetru apropiat de satul olimpic 
pe o rază de 10 km. Singura distanță mai mare va fi aceea ducînd la 
pîrtiile de pe muntele Eniwa, situat la 30 km de Sapporo. Alte pîrtii, 
cele de slalom, vor fi amenajate la muntele Teine, iar la Miyano va 
fi ridicată uriașa trambulină pentru săritori. Una din construcțiile 
cele mai impunătoare va fi desigur aceea a pistei de patinaj viteză 
de la Makomanai, unde sînt prevăzute tribune puțind adăposti 50 000 
de spectatori.

In cele două fotografii alăturate — transmise de agenția PANA- 
Tokio — putem vedea aspecte de la șantierele de construcție de la 

Sapporo. Dreapta: așa arată schelăria viitoarei pîrtii de bob de la mun- 
tele Teine, acolo unde desigur vor lupta și boberii români ; sus : mem
bri ai Comitetului olimpic japonez vizitează șantierele.

După victoria fotbaliștilor români
< Victoria selecționatei României (1—0 cu Atletico) 

a fost comentată favorabil de presa de specialitate 
din Sao Paulo și Rio de Janeiro. Ziariștii au relevat 
în cronicile lor că fotbaliștii români posedă o con
diție fizică ce le permite să joace în același ritm timp 
de 90 de minute. O impresie excelentă a lăsat funda
șul Sătmăreanu, care 
bun plasament și joc

s-a remarcat printr-un foarte 
de intercepție.

TOSTAO -

APT DE JOC !
jucător 

: fotbal 
fusese 
ochiul 
reluat 

antrenamentele, de- 
monstrînd o serioa
să poftă de joc. In 
urma unui consult 
medical, care a a- 
vut loc ieri, Tostao 
a fost găsit apt de 
joc și se va înca
dra în naționala 
braziliană pentru 
turneul final al C. 
M. Vestea că Tos
tao va juca a fost 
primită cu o mare 
satisfacție de ama
torii jocului cu ba
lonul rotund din ța
ra sa. (In imagine, 
Tostao manifestîn- 
du-și bucuria după 
ce a înscris un gol).

Celebrul 
brazilian de 
Tostao, care 
operat la 
drept, și-a

Corespondență specială din Israel

SPERANȚE INTR-O COMPORTARE ONORABILA
Echipa Israelului care s-a 

calificat pentru turneul fi
nal ' al 
este aproape 
a jucat, acum un an, împo
triva României la Tel Aviv. 
De altfel, fotbaliștii români 
ne-au furnizat și acum cîteva 
zile, prin selecționata olim
pică, un criteriu serios de 
apreciere a valorii noastre, 
chiar dacă nu a mai fost 
vorba de reprezentativa na
țională. Cîteva schimbări și 
încercarea unor noi jucători 
se va fi dovedit binevenită.

Dar, de anul trecut pînă 
acum, selecționata Israel a 
pierdut posibilitatea de a-1 
folosi pe căpitanul ei, Reu- 
ven Young, plecat în S.U.A., 
pentru studii. în același timp, 
însă, echipa s-a întărit prin 
reîntoarcerea apărătorului 

Daniei Primo, care a jucat 
timp de doi ani în liga pro
fesionistă din S.U.A.

în anul 1969, Israel a sus
ținut 13 partide internațio
nale, cîștigînd 6, pierzînd 3 
și obținînd 4 rezultate de e- 
galitate. Sezonul 1969 a de
butat cu o prețioasă victorie 
asupra selecționatei divizio
nare a României (1—0, la 
Iaffa), Young fiind cel ce a 
marcat golul, în min. 2. După

C. M. de fotbal 
aceeași care

aceea, am primit vizita e- 
chipei Suediei, care, deși lip
sită de aportul jucătorilor 
profesioniști, a cîștigat cu 

în prima partidă, iar 
cîteva zile, folosind 

rezervele, a pierdut cu

3—2 
peste 
toate 
1—0.

Cea mai bună partidă a 
fotbaliștilor israelieni a fost 
meciul nul (3—3) realizat la 
Iaffa în compania echipei 
Greciei. A urmat un „duș 
rece" : formația de „speranțe" 
a Italiei ne-a întrecut cu 
2—0, pentru ca, apoi, repre
zentativa noastră să obțină 
un rezultat de egalitate 
(1—1) în compania Austriei. 
In mai. Israel a întrecut, la 
Atena, echipa de speranțe a 
Greciei (3—1), dar imediat a 
pierdut partida susținută, la 
Stockholm, 
diei (1—3) 
meci egal 
olimpică a 
Au urmat
cadrul preliminariilor C.M. : 
Israel — Noua Zeelandă 4—0 
și 2—0, Israel — Australia, 
1—0 și 1—1. Aceasta din ur
mă, disputată la Sydney, a 
reprezentat punctul final al 
calificării pentru Mexic.

Vedetele echipei sînt cei 
doi „spieg" : căpitanul for-

în compania Sue- 
și a realizat un 
(1—1) cu echipa 
R.F. a Germaniei, 
patru partide în

30 de arbitri la C. M

care au avut loc la Ciudad 
de Mexico, s-a comunicat câ 
Iugoslavia este una din cele 
mai serioase candidate la or
ganizarea în 1982 a campio
natului mondial, 
dează federațiile 
spaniolă. In anul 
pionatul mondial 
fășura în R.F. 
iar patru ani 
Argentina.

Luna viitoare, F.I.F.A. va 
desemna 30 de arbitri care 
vor conduce meciurile tur
neului final din Mexic. In 
cadrul ședinței care va avea 
loc la Paris în zilele de 14 
și 15 februarie se vor alege 
9 arbitri aparținînd țărilor 
calificate, 3 din Mexic și 18 
din țări care nu s-au califi
cat pentru turneul final. Ar
bitrii 
și 30 
xico,

vor participa, între 24 
mai, Ia Ciudad de Me
la o seminarizare.

turnătoarele

campionate mondiale
Cu prilejul lucrărilor dife

ritelor organe ale F.I.F.A.,

Helenio Herrera
nu a fost acreditat

ca ziarist
F.I.F.A. 

ția presei 
că nu a acceptat cererea an
trenorilor I-Ielenio Herrera și 
Juan Carlos Lorenzo de a 
urmări turneul final al cam
pionatului mondial de la Ciu
dad de Mexico în calitate de 
ziariști, trimiși speciali ai u- 
nor cotidiene din 
pot fi prezenți la 
turiști, dar nu ca 
creditați ai presei

a anunțat Asoeia- 
sportive din Italia

Roma. 1 
turneu < 
ziariști i 
italiene.

jiFază din cel de al doilea joc dintre echipele Israelului 
Australiei disputat la Sydney

mației, Mordechai Splegler, 
și Grora Spiegel. Totul de
pinde de forma lor și atunci 
cînd ei joacă bine, toată e- 
chipa... joacă bine. In apă
rare, cei doi fundași centrali, 
David Primo și Zvi Rosen, 
sînt, se pare, cei mai în 
formă.

De 18 luni încoace antre
norul echipei este Emanuel 
Schaeffer. Formația, a de
cis el, trebuie să adopte un 
stil pe care l-am putea numi 
„vest-german“, cu marcaj in
dividual strict și cu utiliza
rea unui măturător în spatele 
liniei apărătorilor.

deDupă meciul din ziua 
27 ianuarie (n.n. Israel 
Olanda), în programul 
selecționatei Israelului figu
rează jocul din martie, de pe 
teren propriu, cu echipa Pe
rului, antrenată de Didi.

Nimeni nu-și face iluzii, 
calificarea în sine fiind de 
fapt considerată - 
că pe drept cuvînt 
formanță. Asta nu 
însă, că nu se va 
pentru o evoluție
în îndepărtatul Mexic...

- credem
— o per- 
înseamnă, 
face totul 
onorabilă

Michel LERNON

in „hexagonal44
Iu cadrul turneului hexa

gonal de la Ciudad de Me
xico, Botafogo a întrecut cu 
3—0 (1—0) formația Guadala
jara.

Garrincha în Europa
Cunoscutul fotbalist brazi

lian Manuel „Garrincha" 
Dos Santos a sosit la Roma 
Fostul internațional brazilian, 
acupi în vîrstă de 37 de ani,
a declarat că este încă în 
formă și poate juca în orice 
echipă europeană. „In ultimul 
sezon, cu echipa Flamengo, 
am înscris 14 goluri — a spus 
Garrincha. Mi-ar place să joc 
la Juventus", a mai adăugat 
el. Se pare însă că oferta 
cea mai sigură pînă în pre
zent este cea a unei formații 
suedeze din divizia a Ii-a...

In întrecerea masculină de 
volei pentru „C.C.E.", for
mația vest-germană S.V. 
Miinster a dispus (în meci 
retur) de echipa finlandeză 
Kajastus Haemmenlinna cu 
3—2 (6, 7, —9, —15, 12), cali- 
fieîndu-se pentru turul ur
mător. La Pireu, echipa lo
cală Olympiakos a întrecut 
formația turcă Muhafizgugu

Ankara cu 3—2 (—4, 10, 14, 
—12, 6), dar voleibaliștii oas
peți, învingători în meciul 
tur cu 3—1, s-au calificat 
pentru faza următoare a 
competiției.

Campionatele europene

Antrenamentele echipajelor de 4
de box din 1971

la Madrid
(Urmare din pag. 1)

mică ideală de urmat cu „to
najul” bolidului său, în tem- 
po-ul cel mai rapid pe care 
panta burlanului de gheată 
îl permite.

Cu aceasta, explicațiile nu 
sînt însă epuizate. Brutarul din 
Ohlstadt, Wolfgang Zimmerer, 
ne-a oferit cîteva detalii su
plimentare ; „De mare impor
tantă este faptul ca bobul să 
nu mai fie considerat sport de 
sezon. Pregătirea noastră atle
tică a început din timpul anu
lui, iar din noiembrie ne-am 
instalat pe pista de gheață ar
tificială de Ia Konigsee (des
tinată săniuțelor), unde am 
putut efectua aproape 200 de 
coboriri de antrenament, fără 
a neglija, firește, exersarea 
vitezei de start. De asemenea, 
interesantă a fost colaborarea 
antrenorilor noștri cu psiholo
gii. în intenția de a ne pregăti 
științific. Ei și-au dat multă 
osteneală să ne sugereze și să 
ne faciliteze obținerea unei 
maxime concentrări. Că 
reușit, se vede mai ales 
performanța colegului i 
Floth, recunoscut ca 
extrem de emotiv".

Toate acestea sînt valabile, 
firește, și pentru boburile de 
4, care și-au început antrena-

au 
în 

meu 
un om

mentele luni, în mijlocul unui 
interes cu nimic mai scăzut de- 
cît în zilele 
prezentat la 
paje din 13 
vor rămîne 
delegațiile
S.U.A., Franței, Italiei și R.F. 
a Germaniei vor trebui sâ se 
decidă — după aceste selecții 
ad-hoc — la doar două din 
cele trei echipaje pe care le 
rodează. în tabăra noastră se 
încearcă cea mai bună formulă 
de echipaj care să-l secondeze 
pe Panțuru. Sint rodați la frî- 
nă, pe rind, Nicolae Neagoe, 
Ion Zangor și Dumitru Foc- 
șeneanu, singurul om stabil din 
mijlocul echipajului fiind tî- 
nărul mecanic al telefericului 
din Sinaia, Dumitru Pascu. 
Excelent se prezintă la antre
namente echipajul spaniol al 
lui Baturone, care și luni și 
marți a coborît sub 1:17,0. 
Același lucru l-a reușit marți 
doar echipajul lui Zimmerer. 
Rezultatul lui Panțuru (cu Zan
gor la frînă) reprezintă al 
5-lea timp al zilei de marți 
(1:17,25), în imediata apropie
re a americanilor Fred For
tune (1:17,16) și Lamey (1:17,23). 
încurajator este timpul de 
start al echipajului român 
(5.44). întrecut doar de formația 
italiană (compusă exclusiv din 
frînari !) a lui De Zordo (5,43).

de concurs. S-au 
start 31 
țări. De 
doar 25,

Angliei.

de echi- 
miercuri 
intrucit 

Japoniei.

O telegramă sosită la re
dacție ne anunță că viitoarea 
ediție a campionatelor euro
pene de box va avea loc în 
anul 1971 la Madrid. Această 
hotărîre a fost luată cu pri
lejul lucrărilor Biroului euro
pean, care au avut loc în ca
pitala Spaniei. Urmează ca 
organizatorii, de comun acord 
cu A.I.B.A., să stabilească da
tele de desfășurare.

TURUL CICLIST AL SPANIEI;

19 ETAPE, NICI O ZI
DE PAUZĂ!

, Turul ciclist internațional 
ăl Spaniei va începe la 23 a- 
prilie și va dura pînă la 12 
mai. Competiția măsoară 
3509 km, împărțiți în 19 e- 
tape, fără nici o zi de odih
nă ! Startul se va da de la 
Cadix,_ urmînd ca sosirea să 
se facă la Bilbao. Competiția 
va debuta cu o etapă ..pro
log" pe distanța de 5 km 
contracronometrului.

TELEX- TELEX- TELEX- TELEX
Austriacul Ilans Orsolics și-a 
păstrat centura de campion eu
ropean profesionist al categoriei 
semimijlocle, ' ’ "
k.o. în rundul 8 
Klaus Klein, la

12—10, 4—6, 8—6 cuplul Winnie
Shaw, Kathy Harris.

învlngîndu-l prin 
pe vesl-germanul 
Viena.

In 
de 
de
Crealy l-a eliminat cu 6—3, 9—11. 
8—6. 3—6, 8—6 pe Taylor, iar Ashe 
cu 6—3, 8—10, 6—3, 2—1 (abandon) 
pe Ralston. In semifinalele femi
nine de dublu, Kerry Melville șl 
Karen Kiantzke au învins cu

semifinalele 
simplu din 
tenis „open'

probei masculine
„internaționalele" 

i“ ale Australiei,

Donald Fain (Anglia) șl-a dat de
misia din funcția de secretar ge
neral al federației " ”
de atletism, funcție 
țlnut-o timp de 17

rundul 5 pe pugillstul Jack O'Hal
loran, care avea un avantaj de 
10 kg. Foreman este neînvins în 
carieră.

Internaționale 
pe care a de- 
anl.

„Greul” american 
man (campion olimpic In 1968) a 
obținut al lo-lea succes ca profe- 
slonist învingîndu-1 prin k.O. In

........... ..... 1 R ... i ij i

George Fore-

Englezul Clifton a cîștigat finala 
probei de simplu din „internațio
nalele" de tenis pe teren acoperit 
ale Bavariel, întrecindu-1 cu 6—3, 
1—6, 6—3 pe suedezul Zahr. Proba 
feminină l-a revenit englezoaicei 
Virginia Wade, învingătoare in fi
nală cu 6—2, 6—4 în fața compa
trioatei sale Joyce Williams.


