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O imagine surprinsă 
ieri la patinoarul ar
tificial „23 August*. Se 
lucrează intens și se 
speră că totul va fi 

gata la timp

Foto: A. NEAGU
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UN NOU STAGIU 
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(Citiți amănunte in pag. a 4-a)
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PATINATORI ROMÂNI PESTE HOTARE

Un grup de patinatori români au părăsit Iert Ca
pitala cu destinația U.R.S.S. : Beatrice Huștiu și 
Gheorghe Fazekaș vor participa ia apropiatele cam
pionate europene de patinaj artistic de la Leningrad, 
iar vltezlștiJ Crtsta Tracher șl Ioan Roșea la con
cursul sprinterilor, programat Intre 5—4 februarie, la 
Moscova.

Sportul pe meleagurile Sucevei

ENTUZIASMUL
SINGURUL GENERATOR DE SUCCESE?

Marți 3 februarie 1970Marți 3 februarie 1970

Corespondentă specială de la Aurel NEAGUi

PORTO ALEGRE, 2 (prin te
lefon, de la trimisul special al 
revistei „Fotbal”). în continua
rea turneului pe care-1 între
prinde pe continentul sud-ame- 
rican, echipa națională de fot
bal a României va întilni astă- 
seară cunoscuta echipă Inter- 
nazionale Porto Alegre. Adver
sara tricolorilor noștri, cam
pioana statului Rio Grande do 
Sul. are o frumoasă carte de 
vizită, pe care stau scrise și 
două recente victorii în fața 
Uruguayului (scor 2—0) și a 
Penarolului (scor 4—0).

In vederea acestei 
fotbaliștii români au 
simbătă și duminică, 
trenamente, ambele
de numeroși curioși, iubitori

întilniri, 
efectuat, 

două an- 
urmărite

ai jocului cu balonul rotund 
din localitate.

Antrenorul Angelo Niculeseu 
va alinia următoarea formație: 
GHIȚÂ—SATMAREANU, HAL- 
MĂGEANU. DINU, DELEA- 
NU. RADU NUNWEILLER, 
DUMITRU, NEAGU, DOBRIN, 
DUMITRACHE, LUCESCU.

Meciul se va desfășura, de 
la ora 21 (ora locală), pe sta
dionul Beira Rio, a cărui ca
pacitate este de 110 000 locuri.

Jocul cu Internazionale Porto 
Alegre va fi ultimul test al 
tricolorilor noștri înaintea me
ciului cu Peru, prevăzut 
dispute la Lima, luni 
bruarie.

Iată, în încheiere, și

să se
fe-9

o in-
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Centrele de schi-fond

pentru copii, la ora 

primelor bilanfuri

• Școala, principalul sălaș al activității de masă
• Pină unde „merg" atributele organizației 
U. T. C. ? • Ce ar trebui să cuprindă un calendar 
sportiv... • Goana după cifre — un stil de muncă 
depășit! • Cui ajută prezența unor secții-fantomă ?

Suceava, fosta Țară de Sus a Moldovei, își face tot mai 
pregnant simțită prezența în arhitectura sportului româ
nesc. De unde pînă acum eîțiva ani in satele și chiar 

în orașele județului exercițiul fizic constituia o ficțiune, acum 
se poate vorbi, cu toată convingerea, de un autentic flux 
către sport. Dar intenția acestor rîndurj nu este de a actua
liza unele succese dobîndite in ultimul timp (ele au fost rele
vate la timpul respectiv în presă), ci, mai mult de a puncta 
unele aspecte care, intr-un fel, reprezintă o frînă în dezvol
tarea mișcării sportive din acest județ.
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G. MOICEANU 
A SPUS ADIO 
CICLISMULUI...

Cu prilejul conferinței anua
le a Comitetului federației de 
ciclism — care a avut loc vi
neri la sediul C.N.E.F.S. — 
maestrul sportului Gabriel 
Moiceanu, liderul secției Dina
mo și, multă, vreme, al ciclis
mului românesc, a anunțat 
oficial retragerea sa din acti
vitatea competițională. După o 
activitate de aproape două 
decenii în ' sportul cu pedale, 
timp în care a cucerit nume
roase titluri de campion al 
României- și a realizat o suită 
impresionantă de performanțe 
în cursele internaționale. Ga
briel Moiceanu — una dintre 
cele mai reprezentative figuri 
ale ciclismului românesc, spu
ne — la 35 de ani — adio 
sportului care l-a consacrat. 
Sperăm însă că despărțirea 
nu va fi totală, că Moiceanu 
va rămîne printre activiștii 
care sprijină dezvoltarea c^ 
clismului.

Intr-o zonă a țării care 
n-a beneficiat de vreo 
tradiție sportivă era și 

firesc ca toată atenția să fie 
îndreptată către activitatea 
sportivă de masă. Și unde 
își putea găsi aceasta un 
teren mai fertil decît în 
școală ? Nu insistăm asupra 
unor rezultate remarcabile 
obținute. Trebuie însă să a- 
rătăm că s-ar putea înfăp
tui mult mâi mult, dacă în 
acțiunea de angrenare a e- 
levilor în sport s-ar clari
fica. unele responsabilități, 
plecînd de la condițiile con
crete din fiecare școală. Or, 
pînă acum nu se știe încă 
cu certitudine că organele 
U.T.C. au menirea de a acor
da mai mulț un sprijin mo-

Titus BRADEȚEANU

'Continuare in pag. a t-a)

’„CLIPA DE IARNA" LA BASCHET
/ Formațiile feminine bucu- 
rețtene din diviziile A și B 
au luat startul într-o intere
santă competiție cu handicap 
dotată cu „Cupa de iarnă". 
Iată primele rezultate : Voin
ța — IXF.S. II 55—47 (15—

19) ; Constructorul — Olimpia 
63—46 (30—30) ; Arhitectu
ra — Liceul nr. 35 24—64 
(13—39)

A. PĂPĂDIE și 
FL. SANDU — coresp.

tînără campioană na
țională de schi-fond

Foto : Victor SBARCEA, Bușteni

mondialele nordice |
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Vardanian, Averin, Asta Ge-

■>»

La cîteva clipe după aterizarea la Băneasa, de la stingă : V. Gavrikov — conducătorul lotului sovietic — 
draitite, Amelin, Laima Amelina și Jevdochia Galubkova

• Un important test înaintea europenelor • Sportivii sovietici au sosit ieri • „Ne 
vom comporta bine" — declară reputatul jucător Anatoli Amelin • Ceilalți oaspeți 
sînt așteptați miercuri • Componența grupelor la echipe • Număr mare de parti- 

cipanți la individuale

I

teresantă declarație a antre
norului Angelo Niculeseu: 
„Turneul se desfășoară în con
diții mai bune decît ne aș
teptam. Intre jocuri am be
neficiat de perioade suficiente 
pentru refacere, ceea ce a fă
cut ca și randamentul echipei 
să crească. Programul nostru 
de pregătire decurge normal. 
S-a trecut progresiv de la iar
nă la vară, datorită climei tem
perate — 18—24 de grade — 
de la Belo Horizonte. In ge
neral, sînt satisfăcut de com
portarea fotbaliștilor noștri, 
care se eliberează din ce in 
ee mai mult de tracul pe ca- 
re-1 au în fața formațiilor bra
ziliene. S-au remarcat, îndeo
sebi, pină in prezent : Sătmă- 
reanu, Lucescu, Dinu. Rădu- 
canu. Hălmăgeanu. Neagu șl 
Dumitru au o comportare de 
la un joc la altul mai bună, 
ambii fiind pe cale de titula
rizare. In schimb, randamentul 
lui Dobrin și Dumltrache va
riază".

CONFERINȚA
D-LUI MARCEAU CRESPIN

La sediul ConsUiului Na
țional pentru Educație Fizică 
și Sport a avut loc ieri la 
amiază conferința d-lui Mar
ceau Crâspin, directorul edu
cației fizice și sportului din 
Secretariatul de Stat pentru 
Tineret, Sport și Recreare de 
Pe lingă Primul Ministru al 
Franței. Cu acest prilej, dis
tinsul oaspete a vorbit despre 
procesul dezvoltării educației 
fizice și sportului francez, a 
înfățișat doctrina care stă la 
baza acestei activități.

„CUTEZĂTORII" 
URCÂNOI TREPTE!
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De campionatele euro

pene de tenis de masă, 
care se vor desfășura la 
Moscova, ne mai despart 
doar două luni. Pretutin
deni pe continent au loc 
pregătiri febrile, se orga
nizează numeroase con
cursuri de selecționare și 
verificare. Lucruri firești 
dacă ne gîndim că 
re dintre cei care 
concura în capitala 
nii Sovietice dorește 
se prezinte cît mai bine, 
să nu scape ocazia afir
mării pe care o oferă cea 
mai importantă întrecere 
continentală.

Desigur, jucătoarele și 
jucătorii de la noi nutresc 
și ei speranța unei com
portări bune. De aceea și 
antrenamentele pe care le

fieca- 
vor 

Uniu- 
să

Din noiembrie i

efectuează în prezent sînt 
deosebit de intense. Dar, 
pînă la Moscova, sportivii 
români vor mai avea de 
trecut cîteva examene, 
prilejuite de o serie de 
întreceri la care vor lua 
startul. Și internaționalele 
României, care încep joi 
la sala Floreasca și se vor 
încheia duminică seara, 
vor constitui un test ex
trem de însemnat. Iată 
unul dintre atuurile prin
cipale care — sperăm — 
va mări interesul publicu
lui ce va lua loc în cele 
patru zile de concurs în 
tribunele cunoscutei 
bucureștene.

Dintre cele șase 
de sportivi străini

săli

loturi 
care

vor evolua Ia Floreasca, 
primul a și sosit. Este vor
ba de echipele Uniunii 
Sovietice, venite pe calea 
aerului, ieri dimineața i 
soții Laima și Anatoli A- 
melin, Asta Gedraitite, 
Ievdochia Galubkova, Ge- 
gham Vardanian și Ghe- 
nadi Averin, conducător 
fiind tov. Viktor Gavrikov.

Patru dintre sportivii 
sovietici ne-au mai vizitat 
pînă acum de cîteva ori: 
Laima și Anatoli Amelin, 
Vardanian și Averin. Cel 
puțin, Laima Amelina și

C. COMARNISCHI

(Continuare în pag. a 4-a)

Prin inteiviziune. de la Leningrad

CAMPIONATELE EUROPENE
ARTISTIC PE MICULPRELIMINARIILE TURNEULUI

OLIMPIC DE FOTBAL
Federația internațională 

fotbal . (F.I.F.A.) a stabilit ca 
preliminariile turneului olimpic 
să înceapă în noiembrie 1970 
și să se încheie la sfîrșitul lu
nii mai 1972. După cum se 
știe, turneul final olimpic se 
va desfășura în R.F. a Germa
niei, în orașele MUnchen, , .... , . _ .Nilrnberg. Augsburg. Passau, 1 telespectatorilor : joi a ie- 
Ingolstadt șl Regensburg. bruarie, ora 21 — proba de

de
Campionatele europene 

de patinaj artistic, ce se 
vor disputa la Leningrad 
în zilele următoare, vor pu
tea fi urmărite de iubitorii 
acestui sport de .urnă prin 
.intermediul micului ecran. 
Iată programul pe care te
leviziunea română îl oferă

DE PATINAJ
ECRAN

libere perechi ;
ora
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figuri ...
neri 6 februarie, 
proba de figuri libere 
mei ; sîmbătă 7 februarie, 
ora 22.30 : proba de dans ; 
duminică 8 februarie, ora 
1< : proba de figuri libere 
bărbați și luni 9 februarie, 
ora 22, demonstrația me- 
daliaților.
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Pornit la drum în iunie 1968 
ca un experiment timid, clu
bul .Cutezătorii", primul de 
acest fel al pionierilor din 
țara noastră,. își face tot mai 
pregnant simțită prezența 

printr-o activitate rodnică. Două titluri 
campioni naționali de juniori 

(Eduard Pană la tenis și Constantin 
Alexandrescu la orientare turistică), 
pește 20 de poziții fruntașe în compe- I 
tițiile republicane de juniori (la gim- I 
nastică, volei, tenis, turism, tir, mini- 
baschet, tenis de masă și natafie), I 
aproape 30 de trofee cucerite în di- I 
verse competiții de anvergură la ni
velul celor mat mici sportivi — iată, 
succint, bilanțul cu care „Cutezătorii" 
au încheiat anul 1969.

Poate este încă devreme să antici
păm promovarea unor membri ai 
acestui, club în loturile reprezentative 
de juniori sau tineret. Totuși, es‘e de 
relevat faptul că unele elemente în
dreptățesc de pe acum acordarea unui 
credjt moral larg : Pană, Fețeanu, 
Bîrnă, Doina lonescu, Mihaela Dimi- 
triu la tenis, Cornelia Cîrstoiu, Ga
briela Popa, Marieta Petroiu la vjoi, 
Mircea Marian, Ovidiu Sasu, Gabriela 
Predatu la tir, Cătălin Georgescu la 
atletism, Angelia lonescu, Cornel Ghiz- 
dăreanu și Adrian Radocea la natafie 
etc. Sînt sportivii aflat! permanent pe 
„panoul de onoare" al celui mai tînăr 
club românesc de performanță.

Dar, reușita „experimentului Cute
zătorii". poate fi argumentată nu nu
mai prin, rezultate, ci și printr-o spo
rire masivă a capacității de cuprin
dere a unor tineri sportivi de per
spectivă : de unde în anul înființării 
clubul conta doar pe circa 300 de 
membri, acum el a ajuns la 2 000. Nu
mărul secțiilor pe ramură de sport a 
crescut și el de la 7 inițial la 12 în 
prezent. Avem, deci, de-a face cu un 
club sportiv de mari proporții, care se 
bucurâ de condiții corespunzătoare (în 
cadrul Palatului pionierilor, unde își 
desfășoară activitatea), într-o conti
nuă extindere. Anul trecut, operația de 
triere a cuprins peste 5 000 de pionieri 
și școlari. Iar previziunile pentru 1970 
sînt aproape duble.

Chiar dacă s-ar rezuma doar la ac
tivitatea competițională, munca colec
tivului de profesori și antrenori care 
funcționează aici ar putea fi apreciata 
mai mult decît remarcabilă. Dar cadre
le didactice ale „Cutezătorilor* (28, 
dintre care doar 8 cu normă întreagă, 
ceea ce reprezintă o dificultate în plus 
și nu de neglijat I) au avut de acope
rit și o largă sferă de alte activități, 
competiții organizate pe cuprinsul mu
nicipiului București și care în 1969 au 
angrenat nu mai puțin de 25 000 de 
pionieri. Legat de acest ultim aspect 
nu poate fi omis aportul substanțial 
oferit „Cutezătorilor" de unele școli și 
comandanți de unități pionierești, mai 
cu seamă de la Școlile generale nr. 
30, 111, 150, 188 și 198 care au în
drumat către secțiile de performantă 
ale clubului pe cei mai talentați din
tre elevi.

Munca pasionată, calificată a con
ducerii „Cutezătorilor* și cadrelor di
dactice care deservesc acest club, spri
jinul direct pe care această tînără or
ganizație sportivă îl primește din par
tea forurilor de resort, pleiada inesti
mabilă de talente care există Io ni
velul fiecărei secții, iată factorii care 
ne îndreptățesc să sperăm că și în 
1970 „Cutezătorii" vor urca noi trepte 
spre performanță.

Tiberiu SÎAMA
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DIN NOU DESPRE DISCIPLINA...
Poate să pară un paradox, 

dar iarna este — totuși — 
pentru ciclism un sezon plin. 
In aceste luni de zile, cînd 
cicliștii nu se prezintă la 
startul competițiilor, se des
fășoară o vastă activitate de 
pregătire (antrenamente gre
le, la multe grade minus, pe 
șosele înzăpezite), de recon- 
diționare a materialului (pe 
nuria de biciclete îi obligă 
pe mecanicii noștri să facă 
adevărate minuni), de anali
ză a activității desfășurate 
la toate nivelelei comitet și 
birou federal, cluburi și aso
ciații, secții, antrenori, spor
tivi.

Vineri 30 ianuarie a avut 
Ioc conferința anuală a co
mitetului federației de ci
clism. Prilej de profundă a- 
naliză a modului cum spor
tul cu pedale românesc și-a 
desfășurat activitatea în anul 
1969, de trasare a jaloanelor 
pentru actualul sezon, piscu-

țiile, îndelungi, interesante, 
utile au scos în evidență 
plusurile și minusurile. Ast
fel, s-a vorbit despre:

— inițiativa bună, cu ur
mări favorabile, a schimbu
lui de experiență dintre ar
bitrii bucureșteni și cei pro
vinciali ;

— necesitatea colaborării 
dintre antrenorii loturilor 
naționale și antrenorii spor
tivilor selecționați ;

— faptul că selecția spor
tivilor la cluburi nu este ju
dicioasă, creditarea unui ma
re număr de sportivi fără 
aptitudini, obligînd secțiile 
la irosirea unei considerabile 
cantități de materiale; 
plus s-a creat un decalaj 
loric prea mare (Mircea 
hăilescu — Dinamo).

— limitarea păsurilor

REPtTIJIA GENERALĂ A „NAȚIONALELOR" P!g| ROADELE ÎNCEP 
DE EOND PENTRU JUNIORI Osii 4 ff CULESE

în 
va- 
Mi-

la 
juniori în sezonul competi- 
țional 1970 ;

— necesitatea revizuirii 
normelor de clasificare ;

¥ Metamorfoze
jLl

la poalele Ceahlăului
Reintilnirea cu voleibalistele lo

tului național se petrecea în con
diții speciale de ambele părți. O 
revedere marcată de evenimente 
de loc măgulitoare pentru com
ponentele reprezentativei, șl tra
tate ca atare de noi. Poate de 
aceea in ziua asta 
purile țetelor zărite 
hotelului „Ceahlăul" 
Neamț, deslușeam un 
discret de reținere, de

pe chi- 
în holul 
din P. 

sentiment 
_____ ___ _______ rezervă, 
amestecat cu 'vizibila surpriză pe 
care le-o producea prezența ino
pinată a reporterului în mijlocul 
lor. O gravitate cvasl-nefirească, 
atitudini ponderate, in care nu le 
recunoșteam pe multe dtntre ele, 
o metamorfoză greu de pătruns 
fn acest prim moment.

...A doua zi, în sala Ceahlăul, 
eram spectator la obișnuitul an
trenament al „tricourilor națio
nale". Nu însă singurul. La citeva 
clipe după sosirea fetelor, un 
puști cu năsucul cirn și ochi de 
catifea s-a strecurat in said, sfios 
și iscoditor, parcă surprins de 
prezența mea. Făcind popasuri 
scurte pe banca cea mai de jos 
a tribunei, s-a apropiat de mine, 
după ce șl-a luat ciocolata pe 
care fetele i-o lăsaseră în locul, 
poate, dinainte știut. Curajul l-a 
renăscut, a devenit dintr-o data 
familiar și peste măsură de vor
băreț. „L-am cunoscut pe stradă 
— tmi explică medicul lotului. 
Ellsabeta Pufulete — ne-am Îm
prietenit și de-atuncl este nelipsit 
de la sală. Fetele îșl iubesc con
secventul lor spectator, 11 tratea
ză cu atenție și mai ales cu cio
colată".

Antrenamentul începe. Sala ca
pătă aer de templu în care plu
tește gravitatea unui ritm aproape 
silențios, impus parcă de un 
acord tacit. Antrenorul principal 
dirijează exercițiile prin comenzi 
Sn surdină, abia deslușite in scir- 
țîitul înăbușit al pantofilor de 
tenis.

Din cînd In cind. antrenorul Iși 
scoate cronometrul : „Atenție, nu
mărați I" Pentru clteva clipe li
niștea este atotstăptnltoare. Fe
tele. cu degetul la gît pe artera 
care zvîcnește in ritmul pulsului 
inimii, numără in gînd pină la 
semnalul de oprire. „Are cineva 
peste... sau sub... ?“ Este sondajul 
progresiei efortului.

Mingea, așteptată cu nerăbdare, 
reintră apoi in drepturi. Pasa, 
preluarea din poziție joasă, ata
cul fără și cu blocaj, serviciul și 
primirea >ul sint clteva dintre 
elementele tehnice Înșiruite meș
teșugit de antrenori spre finalul 
lecției, care se Încheie cu o nou
tate tactică la blocaj.

Fetele se străduiesc din răspu
teri ca lotul să lasă bine, 
supun Irdicatiilor, date pe ton 
dezarmant de blind de conducă
torii antrenamentului. „Este 
lot unit suțletește armonios 
dispus să muncească — ține 
mă convingă dr. Pufulete la sflr- 
șit. Firește, nu s-a putut evita o 
perioadă de criză „fizică", dato
rată inactivității dintre campionat 
șl convocare, și chiar de criză 
psihică... Atunci antrenorii au 
modificat puțin programul și pe
ricolul a fost înlăturat. îmi sint 
dragi toate fetele șt le apreciez, 
dar măi cu seamă pe... O. nu. 
N-aș vrea să le supăr pe celelalte. 
Cu părerile mele pur subiective". 
Antrenamentul t-a mulțumit pe 
toți, jucătoare, conducători, me
dic șt de ce să nu o spunem, pe 
cei doi „spectatori", „șt asta din 
cauza unui... pahar cu apă" — 
observă zimblnd antrenorul fede
ral N. Sotir, reproducînd vorbele 
finale ale valetului din piesa vi
zionată în grup cu o seară 
Înainte...

se

ui

Să

șl Rodlca Popa ne distrăm pe 
cursurile de Italiană șl engleză 
„fără profesor", citim. In rest...

— ...te gindești probabil și la 
campionatele mondiale, nu ?

— Uneori, da. Și mă 
ce vom face. ----
răspuns. Aparent, totul ne 
împotrivă : timpul, moralul 
tru, adesea fragil etc. Iar 
sele pe care le-am putea 
au, deocamdată, dimensiuni 
In esență, TOTUL DEPINDE DE 
NOI.

Conversația se întrerupe In 
momentul în care celelalte fete 
Intră în sală, pregătite pentru 
un meci cu școlarii pletreni. 
Ieșeanca Aurelia Căunel primeș
te misiunea... Ingrată de arbitru. 
O rețin pentru o

— Revii la lotul 
părăsit acum un 
simți ?

— Pregătirea mă
PLACE, ESTE IDEALA, ATMOS
FERA MA eNEAMA. De-ar dura 
tot timpul 1 In ce mă privește, 
incerc perfecționarea unor exe
cuții mai dificile pentru mine: 
pasele din mișcare, plonjoanele 
japoneze...

Seara, la hotel, ne-a reunit o 
discuție Interesantă despre volei, 
despre pasiune șl stimulent, des
pre perspectivele fetelor la mon
diale. Dezbaterea, captivantă, se 
desfășoară In replică, dar nu o- 
pune reporterul unei coaliții. Iml 
plac blîndețea $1 sinceritatea 
Mioarei Dobrogeanu, realismul 
Vlorlcăi Binchecl, îmi plac Izbuc
nirile Ingenue ale Marianei Po
pescu, istețimea și sarcasmul Ro- 
dlcăi Popa, optimismul Helgăl 
Bogdan în legătură cu șansele 
la mondiale. Doar Carmen Ma
rinescu și Marla Cengher nu se 
hazardează prea mult în discu
ția vag filozofică.

De la pasiune, Ia conduita 
în vechiul lot. Fetele devin mo
fluze, subiectul jenîndu-le chiar 
pe cele aflate la prima selecție. 
Abandonăm...

La ieșire — o absentă la dis
cuție, cunoștință nouă în lot: 
rldlcătoarea dlnamovlstă Ileana 
Gheorghescu. de curînd medic 
stomatolog. Mă surprinde cu da
rul el reportericesc : pune și
răspunde singură întrebărilor, ne- 
eludînd nici un subiect care 
m-ar fl Interesat. Cind vorbește 
despre tactică, mai ales, despică 
firul in patru în timp ce ochl-1 
de un albastru scînteletor capătă 
tot mal multă vioiciune pe mă
sură ce raționamentele se re
varsă în fraze limpezi, cursive, 
parcă citite dlntr-un manual.

da. și mă întreb 
Dar nu găsesc un 

este 
nos- 
șan- 
avea 
vagi.

clipă.
pe cere l-ai 
an. Cum te

captează, ÎMI

— asigurarea sportivilor în 
concurs (I. ~
Cluj);

— faptul 
permisiunea 
antrenamente și 
pe majoritatea șoselelor (Mar
tie Ștefănescu -r Brașov);

— obligativitatea acordării 
unui sprijin substanțial dez
voltării activității de mase 
(Tănase Ignat — București);

— sporirea exigenței în or
ganizarea concursurilor ;

— necesitatea întronării u- 
nui desăvîrșit spirit de disci
plină în rîndurile alergători
lor.

Firește, acestea sînt numai 
o parte dintre problemele a- 
bordate de participanții la 
Conferința comitetului fede
rației de ciclism. Toate sînt 
importante, rezolvarea lor 
urmînd să asigure ciclismu
lui nostru reale posibilități 
de progres. Dintre ele îmi 
voi permite să insist asupra 
aceleia care pune în discuție 
disciplina în concursuri și in 
afara lor. Nivelul actual al 
sportului nostru cu pedale nu 
este în măsură să ne satis
facă. Există condiții obiecti
ve. Există însă și altele, su
biective. Printre acestea din 
urmă se numără și lipsa de 
disciplină a unora dintre ru
tierii noștri fruntași. Nume
roasele iregularități comise 
de rutieri în cursele ce se 
desfășoară în țara 
creează obișnuința repetării 
lor și în întrecerile interna
ționale ; discuțiile — de mul
te ori dispute verbale — din 
timpul concursurilor, precum 
și actele de indisciplină in
tenționate (comise îndeosebi 
Ia sosiri) au și ele un efect 
negativ asupra performanțe
lor. Toate acestea sînt prompt 
sancționate de arbitri. Mai 
sînt însă și alte acte de in
disciplină — comise în afa
ra arenei — care scapă re
gulamentelor sportive. Pier
derea timpului de 
(uneori chiar a 
lor), chiulul la 
mente și discuțiile 
piale cu antrenorii 
un climat nefavorabil activi
tății de intensă pregătire, im
plicit obținerii performanțe
lor. Exemplele oferite în se
zonul trecut de către aler
gătorii Emil Rusu, Ștefan Su- 
ciu, Alex. Pall, Mircea Vir
gil ș.a. atestă necesitatea în
tăririi disciplinei, sarcină 
care revine în mod egal an
trenorilor, cluburilor, federa
ției și — în mod deosebit — 
sportivilor.

ZemiansGhi

că nu se acordă 
să se efectueze 

concursuri

noastră

odihnă 
nopți- 

antrena- 
neprinci- 

creează

Octavian AMZA
arbitru internațional

★

După-amiază, am revenit la 
(,Ceahlăul" cu clteva minute mal 
devreme... In sală — doar Ma
riana Baga. întinsă pe o bancă 
In așteptarea colegelor. Parcă 
încearcă să descifreze ceva tai
nic Intre faldurile Înalte ale pla
fonului.

— Iți place noua „ambianță" ae 
la lot r

— Este agreabilă — așa cum 
n-a fost niciodată. Ne-am obiș
nuit repede cu noile venite si 
conduita ireproșabilă în relațiile 
dintre noi ne-a apropiat mult. 
Deși nl se cer mari eforturi. LU
CRAM DE ’PLĂCERE IN A- 
CEASTA ATMOSFERA. TotU-1 la 
superlativ.

— In at ar a antrenamentului ?
— Mergem la spectacole, ascul

tăm muzică, apoi o parte dintre 
noi învățăm pentru examene. Eu

★

O scurtă întrevedere cu antre
norii lotului înainte de plecare: 
„Am realizat, in această primă 
etapă, pe llngd pregătire, sudura 
sufletească attt de necesară echi
pei. Distanța jucătoare-antrenor a 
dispărut : LE-AM ÎNȚELES ȘI 
NE-AU tNȚELES DINTRU ÎN
CEPUT. știm cu toții că trebuie 
să facem ceva, iar începutul ni 
se pare dătător de speranțe. MA 
BUCURA AMBIȚIA FETELOR, 
ENTUZIASMUL LOR IN ACEA
STA ETAPA IN CARE PRE
GĂTIREA FIZICA — CAPITOL 
MAI PUȚIN ATRACTIV — A 
FOST PREPONDERENTA. Paralel, 
am încercat îmbunătățirea apă
rării șl în special a celei la fi
leu, unde putem fi mai ușor 
vulnerabili" (Gh. Bodescu). „Pă
cat că nu am avut mal multă 
zăpadă șl că ne-au lipsit clteva 
fete, din motive școlare sau de 
sănătate (Florentina Itu, Luda 
Dobrescu, GabriieSa Popa, Ana 
Iambnlc șl Florlca Tudora). Sper 
să le recuperăm șl să le adueem 
la nivelul celorlalte" (N. Humă). 
„SlNT MULȚUMIT DE ACTIVI
TATEA CELOR DOI ANTRENORI, 
de atmosferă și de entuziasmul 
tetelor. VA TREBUI SA FACEM 
TOTUL CA PREGĂTIREA SA 
CONTINUE LA FEL" (N. Sotlr).

...La Piatra Neamț, a în
ceput clădirea unei noi echi
pe naționale de fete 
trebuie ignorat acest 
pas... Da, Fortuna 
zlmbește deloc 
înainte de mondiale. Dar, 
strădanii susținute acum, 
chipa României poate să-i 
tte totuși seițel în grații, 
timpul mari competiții.

ji nu 
prim 

nu le 
tricolorelor 

cu 
e- 

in- 
In

Alin BARBU

COOPERATIVA „DESERVIREA44 BUCUREȘTI

ORGANIZEAZĂ PRIN METODE RAPIDE Șl EFICACE

MEDITAȚII

Costul unei ore este de 5 lei.

Cooperativa garantează calitatea predărilor, lecțiile 
fiind susținute de specialiști cu înaltă pregătire profesio
nală și îndelungată experiență.

înscrieri și informații zilnic între orele 10—17,30 în str. 
Piliți nr 10, lelefon 13 54 69.

(3493)

• Cunoscutul boxer cra- 
iovean, Mihai Goanță, a spus 
adio sportului pe care l-a 
practicat mai bine de 15 ani. 
El este acum antrenor la 
Centrul școlar Electroputere 
și se ocupă de pregătirea ju
niorilor. Goanță, alături de 
frații Dumitru și Vasile Fîn- 
tînă, face parte din noua ge
nerație de antrenori craio- 
veni, de numele cărora se 
leagă multe speranțe.

• Baza sportivă a uzine
lor „7 Noiembrie” din Cra
iova este sportivă numai cu 
numele. Aici, în fiecare sîm- 
bătă au loc matinee dan
sante. Și, cînd te gindești

ENTUZIASMUL
(Urmare din pag. I)

ral activității echipelor re
prezentative ale școlii ; în 
schimb ele dețin prioritatea 
în ceea ce privește întocmi
rea și îndeplinirea calenda
rului intern, organizarea 
competițiilor pe clase și in- 
terclase, că asemenea între
ceri trebuie să fie inițiate 
în raport direct cu existența 
unei 
toate 
apare 
ța I), 
tot parcursul

Se acționează încă timid 
în direcția dezvoltării și spri
jinirii unor sporturi aplica
tive, în dezacord flagrant cu 
aptitudinile, cu aspirațiile, cu 
dorințele elevilor (fenomenul 
este prezent mai mult la ni
velul organizațiilor de pio
nieri). Pentru o orientare 
mai adecvată, în pas cu 
realitățile, cu cerințele, co
laborarea dintre școală și 
organizațiile de tineret, por
nind de sus in jos, se im
pune să fie REALA, 
MANENTA 
junul unor 
f Tendința 
pluralitate 
evidențiază 
consecințe) 
sportive din întreprinderi și 
instituții, alt sector major de 
vitalizare a activității spor
tive de masă. La „Chimia"

baze materiale (nu la 
ramurile sportive, cum 

pretutindeni tendin- 
cu etape eșalonate pe 

anului școlar.

PER- 
și nu doar în a- 
momente festive, 
de a organiza o 
de competiții se 
îngrijorător (prin 
și în asociațiile

RÎȘNOV, (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

Repetiția generală a cam
pionatelor naționale de fond 
pentru juniori a fost, sub mai 
toate aspectele, foarte reușită. 
Sîmbătă, pe un traseu ales de 
fostul campion Constantin Vlă- 
dea, s-au disputat întrecerile 
individuale. Schiorii au tre
buit să răspundă unor solici
tări complexe. Pirtia a cuprins 
porțiuni de plat, unde s-au va
lorificat fuleul și tehnica aler
gării, și porțiuni de urcuș, 
unde trebuia dovedită, în spe
cial, rezistența acumulată la 
antrenamente. Tn plus, coborî- 
rile prin pădure, din care 
unele destul de dificile, au 
arătat fondiștilor importanța 
unor procedee tehnice elemen
tare și le-au demonstrat că, în 
mod paradoxal, unele curse de 
fond se pot cîștiga în cobo- 
rîre.

Desfășurate pe Valea Cetă
ții, cu punct de plecare și 
sosire în fața complexului 
care și-a transformaț porecla 
în renume (Accapulco), curse
le au fost aproape integral în 
ochii și sub valul de încura
jări și aplauze ale localnicilor, 
care lăsaseră Rîșnovul pustiu. 
Foarte bine, s-ar putea repli
ca, a fost un concurs frumos. 
Dar unde sînt rîșnovertii în 
clasamente, mai ales la bă
ieți ? Nu se văd, - răspundem 
noi, deoarece clasamentele tre
buie interpretate. Citind nu
mele celor din frunte, trebuie 
știut că dacă în dreptul lor 
scrie A. S. Armata, Dinamo 
sau chiar Energia Brașov, cea 
mai mare parte dintre spor-

tivi sînt tot fiii Rișnovului.
Duminică s-au disputat șta

fetele. Timpul nu a fost la fel 
de favorabil ca în ajun. 
Moina venită peste noapte a 
muiat zăpada, dar i-a îndîrjit 
pe organizatori care, cu se
rioase eforturi, au adus ză
padă pe traseu, au amenajat 
pirtia, asigurînd condiții bune 
pentru copiii care de-abia aș
teptau startul.

Din aceste și alte conside
rente, credem că încredința
rea organizării finalelor cam
pionatelor naționale de juni
ori orașului Rîșnov este o 
răsplată și, poate, chiar un 
drept.

CLASAMENTE: junioare I 
3 km : 1 — Maria Andrei 
(Rîșnov) 14 t 47, 2. Virginia 
Cristoloveanu (Rîșnov) 14:53, 
3 — Elena Ilie (Rîșnov)
16 :07 ; junioare II 5 km :
1 — Luminița Gheorghiesi
(Rîșnov) 23 :56, 2 — Ma
riana Bădescu (Tractorul) 
26:55, 3 — Elena Chi-
per (Rîșnov) 29:07 ; juniori 
II 5 km: 1. — F. Forica 
(Energia Brașov) 22 1 22, 2 — 
S. Tomoș (Energia) 22 : 23, 3 — 
N. Gîrniță (Energia) 22 : 23 ; 
juniori I 10 km: 1 — I. Tudor 
(A.S.A.) 39 : 54, 2 — N. Dudu 
(Dinamo) 40 :01, 3 — N. 
Cristoloveanu (A.S.A.) 40 : 36; 
3x3 km junioare: 1 — Rîș
nov I 45 121, 2 — Rîșnov II 
46 :42, 3 — Șc. Sp. Energia 
48 1 57 ; 3x5 km juniori: 1 — 
A. S. Armata 1 h 00145,
2 — Șc. sp. Energia I 
1 h 02 :28, 3 — Șc. sp. Ener
gia II 1 h 03 1 30.

Mihai BIR A

Cind, cu ani în urmă, au 
început să ia ființă centrele 
de schi-fond pentru copii, s-au 
auzit multe voci care spuneau 
că ,tau este cazul, nu este să
nătos să ceri performanțe la 
10—12 ani etc". Iată, însă, că 
după o perioadă destul de 
scurtă, aceste păreri au fost 
infirmate, iar schiorii fondiști 
de vîrstă foarte mică au în
ceput să apară ta aproape toa
te județele țării, în care există 
condiții de practicare a schiu
lui.

A treia ediție a campionate
lor naționale ale copiilor, dis
putată duminică, a demonstrat 
cu prisosință utilitatea centre
lor, a arătat că mulți dintre 
acești tineri sportivi, peste 
3—4 ani ar putea deveni per
formeri în toată accepțiunea 
cuvîntului. La Azuga am vă
zut mini-schiori fondiști cu o 
tehnică bună în alergarea pe 
schiuri, cu o voință și o dîr- 
zenie care, ta general, caracte
rizează pe cei maturi. Mițlți 
dintre aceștia vor avea, sîntem 
siguri, nu peste mult timp, un 
cuvînt greu de spus și ta com
petițiile importante ale junio
rilor și seniorilor.

Dacă pină acum cîțiva ani, 
cînd vorbeam de schi, înțele
geam Valea Prahovei și Bra
șovul, iată că, la ultimul cam
pionat al copiilor, supremația 
celor doi „titani" ai schiului 
autohton a fost amenințată de 
sportivi din județe în care 
schiul a prins viață — cu ade
vărat — doar de cîțiva ani. 
Din județul Harghita, prof. 
Anton Elekeș, a prezentat cîți
va sportivi cu reale perspec-

tive. Dintre aceștia, Iosif Ta- 
maș a demonstrat că la vi
itoarele competiții poate ajun
ge pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului de premiere. Din 
județul Suceava, prof. Rodica 
Pall a trimis în întrecere ci
teva elemente foarte bine do
tate.

Pentru munca depusă pină 
acum, merită felicitări deose
bite antrenorii : Elena Tom 
(Azuga), V. Carabela (Teșila), 
N. Mârtoiu (Brașov). Ei au 
prezentat ta concurs mulți 
sportivi înzestrați pentru fond 
care, îndrumați și în conti
nuare cu aceeași dragoste și 
pasiune, vor putea ridica tot 
mai sus valoarea schiului nos
tru nordic. Mimi Gîrbăcea, Ro
dica Comănici, Maria Tocitu, 
Ana Bădescu, Elena Rîmbu, 
Dumitru Crivăț, Gh. Bădescu, 
Gh. Pelin, Ion Cimpoia, Cristi
an Dicianu, Moise Gîrbăcea și 
Marin Deleanu sînt doar cîți
va care bat la porțile marii 
performante.

Deci, sămînța aruncată cu 
puțini ani în urmă, prin în
ființarea centrelor de schi-fond 
pentru copii, a început să ro
dească și se speră ca, peste 
cîțiva ani, recolta să fie de
osebit de bogată.

P. IOVAN

VYSOKE

TATRY —

Vedere panora
mică a ,,teatru
lui de operații" 
a apropiatelor în
treceri mondiale.

GAZDA CAMPIONATELOR MONDIALE DE SCHI
PftTM DISCIPLINELE NORDICE

Cehoslovacia va fi, în cti- 
rînd, gazda schiului mondial 
de fond și sărituri, în această 
țară disputîndu-se campionatul 
lumii pe anul 1970.

Imensul efort de moderni
zare a Tatrei, ta triunghiul

că la Craiova se simte acut 
lipsa bazelor sportive.

• După cum am mai a- 
nunțat, LA 12 FEBRUARIE 
VA AVEA LOC ÎN CAPI
TALĂ MECIUL DE BOX 
STEAUA — WISMUT GERA 
(R. D. GERMANA). Oaspeții 
vor sosi la București în ziua 
de 10 februarie, cu următo
rul Iot: Martin Siegfried, 
Malik Gunther (cocoș), 
Schueler (pană), Knips Jur
gen. Blume (semiușoară), 
Sattler Gerhardt (ușoară), 
Wegner, Hans Ullrich, Ra
min (semimijlocie), Beer 
Rainer, Freund (mijlocie 
mică), Voigtlander Jurgen 
(mijlocie), Pogel Karl, 
Sachse Gerd (semigrea). Ma
joritatea pugiliștilor germani 
au încrucișat mănușile, a- 
nul trecut, la Gera, cu bo
xerii militari.

• La ședința Biroului Con
tinental European, de la 
Madrid, reprezentantul fede
rației maghiare a citit un ra
port privind stadiul pregăti
rilor pentru europenele de 
juniori de Ia Miskolc. S-a 
hotărit ca la această compe
tiție arbitrii să nu mai fie 
numiți de AIBA, ci să fie 
desemnați de fiecare țară, 
pină la 15 mai.

urbanistic Strbska Pleso, Stary 
Smokovec și Tatranska Lom- 
nica, concretizat prin cele 33 
de șantiere și însumînd inves
tiții de clteva sute de milioane 
de coroane, a intrat ta faza fi
nală.

Vysoke Tatry are o nouă 
față. Mintea și mina creatoare 
a omului au adăugat frumu
seții neobișnuite a acestor 
locuri podoaba unor noi con
strucții urbanistice și sportive.

Prin destinație, în primul 
rînd atrag atenția instalațiile 
sportive : stadionul săriturilor 
care cuprinde trambulina gi
gant de 90 m și cea nor
mală de 70 m, ambele încinse 
de un inel de beton al tri
bunelor. Complexul trarpbuli- 
nelor se prezintă ochiului ca 
o construcție suplă, înaripată, 
sugerînd aspirația omului spre 
înălțimi, într-o arhitectură ori
ginală și modernă ce contras
tează plăcut și surprinzător 
cu relieful natural.

Stadionul de fond are 200 m 
lungime și 30 lățime, mărginit 
pe laturi cu tribune separate 
pentru spectatori, oficiali și 
presă. Amplasat în pădure, 
prin dimensiunile sale creează 
impresia de grandoare, ca și 
posibilitatea priutică a unei 
desăvîrșite organizări a pro
belor de fond și ștafete. De 
pe această arenă pornesc toate 
pîrtiile de fond (bărbați și fe
mei) care, după ce rătăcesc 
peste colinele dimprejur, în- 
crucișîndu-se între ele la ni
vele diferite cu ajutorul unor 
pasarele metalice, se întorc șl 
se istovesc, în aceeași cîmpie 
a stadionului, din care au ple
cat.

Pîrtiile de fond au fost re
alizate la altitudinea medie de 
1350 m, pe un relief frămîntat, 
în care alternează frecvente 
coboriri și urcușuri. Șerpuind 
printre brazi și molizi, traseul 
este ferit deopotrivă de sărutul

moleșitor al soarelui ca și de 
furia vîntului.

Pîrtiile nu sînt monotone, 
ci, dimpotrivă, variate, cu nu
meroase schimbări de direcții 
și de profil, uneori bruște, ceea 
ce modifică parțial însuși ca
racterul probelor de fond. Deși 
alergarea pe schiuri este Îna
inte de toate o chestiuni de 
rezistență a organismului, va
riațiile terenului constring pe 
alergător la un ritm mai alert, 
dinamizează cursa și solicită 
tehnic mai mult pe concurent

Pentru primirea oaspeților, 
Vysoke Tatry contează ta cele 
trei stațiuni amintite pe 12 000 
de paturi, din care cea mai 
mare parte reprezintă con
strucții recente. Noul centru 
de’ presă, hotelul F.I.S., pala
tul comunicațiilor, instalațiile 
auxiliare de calcul și afișare 
garantează reușita organiza
torică și viteza retransmisiei.

Accesul în regiune a fost 
ușurat de substanțiale prefa
ceri. Șoselele au fost lărgite, 
anumite bucle eliminate și, 
unde a fost necesar, s-au con
struit lucrări de artă.

La Strbske Pleso s-a ridicat 
o nouă gară, iar linia ferată 
obișnuită spre Poprad, via 
Smokovec, a fost dublată de o 
linie ferată cu cremalieră, mai 
scurtă și mai directă.

Aerodromul din Poprad, mă
rit considerabil, este capabil să 
primească — după numai o oră 
de zbor de la Praga — avioane 
turbo-propulsate, de capacitate 
medie.

Pentru Vysoke Tatry au mai 
rămas puține zile pină ce vor 
sosi primii oaspeți. Vom ști a- 
tunci că ceasul marii întreceri 
a venit, vom afla pe învingă
tori și învinși. Dar, indiferent 
de victorie, vom înțelege încă 
o dată că sportul a mai des
chis o cale : a înțelegerii, cu
noașterii, prieteniei și coope
rării între oamenL

, SINGURUL GENERATOR DE
(președinte, Eugen Stănescu), 
cea mai importantă unitate 
industrială a județului, ca să 
folosim un singur exemplu, 
figurează nu mai puțin de 
6 discipline cu așa-zisă ac
tivitate competițională, cînd 
în realitate nu există con
diții nici măcar pentru rea
lizarea unui calendar adec
vat la jumătate din acest nu
măr ! ? în general se dă o 
falsă interpretare noțiunii de 
activitate sportivă, se alear
gă după cifre care nu se 
realizează niciodată, fapt care 
degenerează într-o dezinfor
mare pe întreaga scară.

Trebuie spus totodată că 
în alegerea unor ramuri spor
tive nu se valorifică sufi
cient condițiile naturale ale 
județului. Suceava, care are 
un relief deluros și montan, 
cu zăpezi care se mențin 
mai bine de 5 luni pe an, 
ar putea să aibă o pîrtie 
larg deschisă schiului,' a ce
lui de fond mai ales, turis
mului. în special în dome
niul schiului de masă reali
zările sînt cu mult în urma 
posibilităților.

Chiar și în sfera activită
ții sportive de performanță 
se manifestă o orientare gre
șită, în contradicție cu re
comandările date (nu o 
dată !) de CNEFS. Concret : 
se caută extinderea rețelei 
de secții pe ramură de sport 
și nu consolidarea celor e-

xistente. Și astfel, printr-o 
largă operație de plantare, 
apar secții-fantomă, cum este 
cea recent înființată la Su
ceava (lupte), fără a fi e- 
xistat o argumentare care să 
pledeze pentru o asemenea 
inițiativă.

Dimpotrivă, pentru învio
rarea activității de perfor
manță ar. fi mai degrabă ne
cesar să se reanalizeze sec
țiile existente, să se vadă în 
ce măsură ele prezintă efici
ență și perspective. Poate că 
unele dintre ele ar putea fi 
restrînse. în orice caz nu se 
poate tolera risipirea de for
țe, ■ de bani și de antrenori 
în unități așa-zise de perfor
manță, numai de dragul de 
a raporta cifre fără nici o 
semnificație !

în fine, și în direcția ba
zei materiale se fac simțite 
o serie de neajunsuri. Este 
foarte adevărat că județul 
Suceava nu dispune încă de 
o salbă de construcții spor
tive de anvergură, stadioane 
și săli de sport. Imaginați-vă 
însă că nici bazele sportive 
extistente nu se bucură de 
îngrijirea corespunzătoare, 
multe dintre ele avînd o în
fățișare deplorabilă ! Așa 
stau lucrurile la Cîmpulung 
Moldovenesc, unde stadionul, 
cîndva unul dintre cele mai 
frumoase din nordul țării, se 
află într-o stare de eviden
tă degradare. Un alt stadion,

SUCCESE?
cel din Rădăuți, suferă an 
de an cîrpăceli care nu reu
șesc să-i redea profitul do
rit. Iar Ia Fălticeni stadionul 
este în primejdie de a fi 
dezafectat prin proiectarea 
unor cvartaluri de locuințe. 
Asta se întîmplă și pentru că 
toate stadioanele sus-aminti- 
te nu au un stăpîn, un per
sonal de întreținere, ceea ce 
face ca ele să fie un fel de 
toloacă pe care poate trece 
oricine, nestingherit! ? Și 
culmea este că în pofida u- 
nor astfel de realități CJEFS 
Suceava (președinte, prof. 
M. Moldovan) sînt solicitate 
Biroului CNEFS alte și alte 
construcții sportive, noi a- 
menajări care implică in
vestiții de milioane — un pa
tinoar artificial, un complex 
sportiv, o trambulină etc. Ce 
garanții există că astfel de 
construcții noi nu vor avea 
soarta celor existente ?

Iată citeva aspecte aflate 
ia ordinea zilei, care ar pu
tea însemna tot atîtea pri
lejuri de reflecție pentru cei 
care răspund de destinele 
sportului sucevean. Fiindcă 
nu-i suficient să manifești 
entuziasm față de ideea pro
pășirii sportului, să prefigu
rezi — doar în discuții — 
noi și noi dimensiuni in a- 
cest important domeniu so
cial-cultural. mai trebuie și 
orientare, muncă metodică, 
spirit gospodăresc.

DE PRIN TARĂ 
ADUNATE

• La Federația 
de atletism sosesc, 
săptămânal, cu o 
regularitate exem
plară, rezultatele 
unor concursuri
organizate la Brăila. Amănun
tul trebuie consemnat, mai 
ales ținînd seama de faptul 
că, pină nu de mult, în acest 
oraș nu se mai practica a- 
proape deloc atletismul. Fap
tul se datorește muncii neo
bosite a antrenorilor Ion Mo- 
roiu. Ion Leu, Constantin Dră- 
gan. Constantin Vastardis și 
Viorel Seitan, precum și a 
tuturor profesorilor de edu
cație fizică. Ei s-au ocupat in
tens de recrutarea de ele
mente talentate din cele 28 
școli generale, 5 licee, 3 licee 
tehnice și 5 școli profesiona
le. Beneficiari ai unei săli co
respunzătoare, ai unei piste 
de atletism, — sprijiniți con
tinuu de Consiliul județean 
pentru educație fizică și sport 
(președinte Vasile Manea) — 
atleții din Brăila își pot des
fășura în voie activitatea. 
Concursurile săptămânale or
ganizate de comisia munici
pală, se bucură de o partici
pare numeroasă. Dorința an
trenorilor este ca la fiecare 
întrecere să se prezinte cit 
mai multi concurenți, pentru 
a avea de unde alege vii
torii performeri.

• Consemnăm o veste de
osebit de îmbucurătoare. Ele
vii da liceu efectuează, zil
nic, două antrenamente. Lu
crurile se petrec la Cluj, în 
grupa antrenorului Gheorghe 
Biro. E vorba de doi compo- 
nenți ai lotului național de 
juniori : Tiberiu Szekeli și 
Nicolae Sacaci. Pentru a rea
liza performanțe deosebite, ei 
au un program de activitate 
zilnică în așa fel întocmit, 
îneît dimineața de la 6 la 7 fac 
primul antrenament, apoi se 
duc Ia cursuri. După-amiază 
se odihnesc și își fac lecțiile 
iar spre seară, pe la orele 18, 
execută al doilea antrena
ment

• Mai mulți antrenori 
bucureșteni ne-au sesizat des
pre modul cum se organizea
ză concursurile, în munici
piul București. Astfel, pen
tru a se pune „ordine" în 
lucruri, s-a stabilit limitarea 
la 3 participanți, de fiecare 
club, a numărului de atleți 
care pot fi înscriși la un con
curs. O asemenea măsură, 
credem, ar putea fl eficace 
numai pentru cluburile din 
provincie, unde există doar 
cite o sală de atletism. La 
București, însă, aceasta nu 
face decît să îngrădească par
ticiparea la concursuri. In 
schimb, alte hotărâri luate de 
organizatorii din municipiul
București {comisia de atle
tism), anume de a nu se per
mite startul celor care nu 
prezintă actele respective 
sînt, după părerea noastră, 
foarte bune.

• Este necesar să se des
chidă larg porțile sălilor și 
pistelor pentru toți cei care 
doresc să îmbrățișeze atletis
mul (așa cum se întîmplă la 
Timișoara. Cluj, Brașov, Tg. 
Mureș), fără nici o stavilă.

★
O situație bizară s-a înre

gistrat în ziua de 26 ianuarie 
la sala „23 August". Nicolae 
Perțea a fost admis la sări
tura în înălțime, dar in a- 
fară de concurs, în timp ce 
Șerban loan nu a fost ad
mis la lungime, spunîndu-i-se 
că poate fi acceptat doar la 
Înălțime ! Dacă amîndoi par
ticipau hors concours, de ce 
asemenea restricții ?

Este evident progresul rea
lizat de către comisia muni
cipală de atletism, care a 
realizat un adevărat tur de 
forță, organizînd săptămînal 
concursuri Ia mai multe săli, 
lucru fără precedent Tra
gem însă serhnalu] de alar
mă : sprijiniți concursurile și 
prin liberalizarea drepturilor 
de participare 1

N. M.
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| Ancheta spoRTLL | pe Ie există un decalaj
între rezultatele echipei naționale

și valoarea formațiilor de club?

LA ARAD,
DIALOG ANTRENORI - JUCĂTORI...

ciți la cluburi, rugați chiar, 
în numele performanței, și ei 
se obișnuiesc să fie așa șt 
in teren. Nu i-am crescut in 
spiritul răspunderii directe 
și imediate. Ce-i drept, nici 
concurență prea mare n-au 
in cadrul cluburilor. Noi a- 
veam neapărată nevoie de cî- 
teva intărituri după cîști- 
garea campionatului și n-am 
putut să le luăm".

La Arad, ancheta noastră privind decalajul dintre rezultatele echipei națio
nale și valoarea formațiilor de club a căpătat accente particulare. în primul dato
rită conului de. umbră pe care o tradiție glorioasă îl aruncă asupra actualei divi
zionare A și, apoi, faptului că U.T.A., campioana națională „en titre1' nu și-a ono
rat cartea de vizită tocmai în anul celor mai bune rezultate obținute de repre
zentativa țării. Nu ne-am propus însă să abordăm tema acestei anchete numai prin 
prisma acelui 0—8 care, la timpul cuvenit, și-a primit explicațiile.

Incercînd să deslușească cauzele obiective ale acestui decalaj, dincolo de 
argumentele subiective ale echipei campioane, au răspuns anchetei foștii interna- 
J10naV Andreî Mereea, Nicolae Dumitrescu, Ion Reinhardt, din „echipa de aur" a 

aradeni> actualmente antrenori la U.T.A. și jucătorii Iosif Lereter și 
Mircea Petescu care, in vara trecută, au îmbrăcat fiecare tricoul de campion, iar 
în decursul carierei lor și pe cel al reprezentativei, țării.

ANDREI MERCEAi „După 
părerea mea, principala cau
ză a diferenței nete care 
desparte rezultatele echipei 
■naționale de cele ale forma
țiilor de club constă în nu
mărul redus al jucătorilor 
valoroși, la nivelul cluburi
lor divizionare A. Majorita
tea jucătorilor din prima ca
tegorie n-au un bagaj teh
nic suficient care, la rin- 
tlul său, grevează concepția 
de joc. Și nu mă refer la 
corectitudinea stopului, pa- 
sei, preluării sau șutului în 
condiții de antrenament, de 
kinogramă, nejenați de ni
meni, ci în condițiile jocu
lui modern, bazat pe viteza 
de execuție. Și dacă in cam
pionat acești jucători cu „ca
lități" statice o mai scot la 
capăt (se poate vorbi de un 
nedorit echilibru valoric, in

acest sens, in divizia A...), 
în meciurile internaționale 
intercluburi carențele ies la 
iveală, ei nereușind să se 
adapteze rapid la diversita
tea situațiilor de joc".

IOSIF LERETER : „Sub
scriu integral acestei opinii, 
adăugind că, după părerea 
mea, jucătorii nu acoperă 
cerințele diviziei naționale

LOTO-PRONOSPORT
3 ZILE

FINA LA INTRODUCEREA 
NOII FORMULE LA LOTO

Incepînd cu tragerea de vi
neri 6 februarie 1970, la toate 
tragerile Loto obișnuite se in
troduce o nouă formulă teh
nică.

în fiecare Băptămînă parti- 
cipanții vor avea ocazia ca pe 
lingă premiile obișnuite în 
bani, să cîștige autoturisme și 
excursii peste hotare.

Tragerea Loto de vineri 6 
februarie a.c. atribuie în nu
măr NELIMITAT! autoturis
me DACIA 1100, MOSKVICI 
408 și SKODA 1000 M.B. la 
alegerea participantului ; ex
cursii în U.R.S.S. pe itinerarul 
București — Kiev — Soci, du
rata circa 15 zile; excursii în 
CUBA cu avionul, durata cir
ca 14 zile ; premii în numerar 
de valoare variabilă și premii 
fixe in bani.

De menționat că pentru pri - 
ma dată se cîștigă și cu 3 nu
mere din cele 16 numere ex
trase i la extragerea I și a II-a 
(adică cu 2 numere din extra
gerea I și un număr din ex
tragerea a II-a sau cu 1 nu
măr din extragerea 1 și 2 nu
mere din extragerea a II-a).

Amănunte la agențiile Lo
to-Pronosport.

• Astăzi este ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor la 
concursul Pronoexpres de 
miercuri 4 februarie 1970. 
Tragerea va avea loc la Bucu
rești în sala Clubului Finanțe 
Bănci din str. Doamnei nr. 2 
cu începere de la ora 19. Ea 
va fi radiodifuzată după care 
va urma un film artistic. In
trarea liberă.
UN NOU PREMIU DE 100 000 

LEI LA PRONOEXPRES
Premiile concursului Pronoex

pres nr. 5 din 28 Ianuarie 1970 
sînt următoarele :

EXTRAGEREA I: Categoria I : 
0,5 variante a 100.000 lei; a II-a : 
168,9 a 1155 lei ; Categ. a IH-a : 
4.161,7 a 35 lei.

EXTRAGEREA a n-a : Categ. 
A : 3,2 variante a 39 122 lei; Categ. 
B : 237 a 528 lei; Categ. C i 4.330,1 
a 29 lei.

Premiul de 100.000 lei a fost dș- 
tigat de participantul BRAZDAU 
ION din Ploiești; pe un bilet jucat 
50%.

LERETER

A; din aproape 300 dacă a- 
vem 100 care să atingă sau 
să depășească nivelul mediu 
cerut de fotbalul modern".

N. DUMITRESCU : „Acest 
raport deficitar la nivel di
vizionar se repercutează, și 
in cadrul echipelor noastre 
fruntașe. Fără a încerca o 
împărțire strictă și ■ poate ar
bitrară, cred că deținătoarea 
titlului de campioană națio
nală sau cîștigătoarea „Cu
pei României", din ultimii ani 
și in primul rînd U.T.A.., nu 
pot declara mai mult de 
500/n din efectivele lor drept 
apte pentru confruntări in
ternaționale de anvergură. Și, 
in asemenea condiții, cu un

picior de oțel și unul de lut, 
este imposibil să te afirmi in 
soccerul european. Doar tn- 
tîmplarea te poate plasa pe 
o traiectorie fericită. In 
schimb, la echipa națională, 
unde bruma de jucători va
loroși a fost mai bine selec
ționată și instruită ca in 
alți ani, rezultatele bune nu 
ne-au mai ocolit și ele nici 
nu pot fi puse pe seama ha
zardului. Din puținul pe ca- 
re-l avem, cu muncă, dă
ruire și calm am ieșit la su
prafața adevăratei perfor
manțe. Vorbind insă de se
lecția judicioasă a lotului 
național, dintre jucătorii tu
turor echipelor divizionare, 
cu concursul neprecupețit al 
cluburilor, mi-aș permite o 
analogie: ce bine ar fi dacă 
fiecare club din divizia A ar 
putea să selecționeze pentru 
lotul său jucătorii apți din 
echipele de categorii inferi
oare din vecinătate, fără ca 
acestea să se opună promo
vării..."

MIRCEA PETESCU” i „Nu 
știu in ce măsură putem 
vorbi de echipa națională ca 
o emanație de excepție a e- 
chipelor divizionare. In fond, 
orice asemenea reprezentati
vă constituie un grup de ex
cepții, al jucătorilor cei mai 
valoroși intr-un moment dat. 
Esențial mi se pare, însă, 
că în ultima perioadă selec
ția n-a mai fost intimplă- 
toare, că s-a păstrat aceeași 
osatură a echipei, că pregă
tirea temeinică și climatul 
moral bun și-au dat mina 
cu o generație dispusă la 
luptă, cu orice sacrificiu.

Toate acestea au și dat 
posibilitatea ca echipa na
țională să renunțe la para
vanul unui palmares cîrpit 
cu adversari nesemnificativi, 
abordind echipe de prim 
rang; deci încredere și un 
plus de experiență interna
țională. In schimb, echipele 
de club iau ce le „pică".

ION REINHARDT i „Jucă
torii noștri sînt prea dădă-

PETESCU

IOSIF LERETER : „Pînă 
acum am vorbit numai des
pre jucători, ce-i drept, alfa 
și omega fotbalului, dar n-aș 
vrea să se creadă că aceștia 
sînt singurii vinovați de su
părătorul decalaj care exis
tă intre rezultatele echipei 
naționale și valoarea forma
țiilor de club. Antrenorii,

oare, n-au nici o vină ? Nu 
de puține ori pregătirea este 
stereotipă, monotonă, neți- 
nind cont de individualita
tea jucătorilor. Uneori, pur 
și simplu, iți vine să-ți iei 
lumea-n capi"

ANDREI MERCEA: „Este 
foarte adevărat că individua
lizarea antrenamentului ră- 
mîne deseori pe conspectul 
lecției. Pe mine, ca antre
nor, trebuie să mă interese
ze ca jucătorul să fie în ple
nitudinea forțelor în ziua 
meciului și nu justificarea u- 
nei munci de o săptămînă. 
Ca fost jucător și ca antre
nor am o singură optică: 
pofta de joc = forma spor
tivă a fotbalistului. Și la e- 
chipa națională am constatat 
această poftă de joc la toate 
intîlnirile sale din ultimul 
an. Nu același lucru îl pot 
spune insă despre echipele 
noastre de club. Rapid, 
Steaua și... U.T.A. Și nici O- 
rientarea acestora în joc nu 
demonstrează maturitate. 
Deși contactul cu fotbalul a- 
vansat este mult extins, ma
joritatea jucătorilor noștri 
divizionari bat pasul pe loc 
datorită instruirii defectuoa
se. Aceștia nu știu cind să 
acționeze la turația maximă, 
să folosească posibilitățile e- 
chipei. Adică nu folosesc o 
circulație rațională a mingii, 
pe care echipa națională o 
are deja, datorită maturității 
jucătorilor săi.

De aceea cred că nivelul 
fotbalului nostru se află pe 
undeva la mijloc, între re
zultatele de vîrf ale echipei 
naționale și cele minime ale 
formațiilor de club".

desene de Al. CLENCIU

DE LA 3-8, LA 3-2!
® Neșansa sud-americanelor Uruguay și Brazilia 

® Cind intervine geniul zveltului Schiaffino...

• Unqaria-Brazilia, un meci cu scintei4 continuat 

și in drumul spre vestiare • Șutul lui Rahn 

catapultează balonul in plasa nefericitului Grosicz

Stăpîne la ele acasă, în 1950, sud-amerlcanele Uruguay și 
Brazilia au fost nevoite, patru ani mal tîrzlu, să se în
cline în fața „coaliției europene". Au avut; este drept, 
și neșansa de a cădea; rînd pe rînd; la distanța de un 

tur, pe mina puternicei echipe a Ungariei, irezistibilă pînă 
aproape de finișul acestei pasionante întreceri a ediției elve-
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MECIURI AMICALE
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CUPON DE CONCURS
Numele ți prenumele: .......

Adresa : ............................................... ....

1. 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 ......................................................................

2. CE ECHIPA VA CÎȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL ?

Publicăm în continuare 
scurte relatări de la parti
dele amicale disputate du
minică.

CEAHLĂUL p. neamț — 
CONSTRUCTORUL P. 
NEAMȚ 5—1 (3—0). Joc viu 
disputat, cu toate că terenul 
a fost acoperit de zăpadă. 
Au marcat i Filip (min. 35 și 
37), Negustoru (min. 41), Bai- 
cu (min. 55), leneși (min. 
58), respectiv Nistor (min. 
64). (C. Nemțeanu, coresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA — U.M. 
TIMIȘOARA 1—1 (1—0). Pri
mul meci de verificare la 
Timișoara. Cei doi antrenori 
au rulat 30 de jucători, care 
au arătat o pregătire fizică 
corespunzătoare. Autorii go
lurilor i Floreș pentru C.F.R., 
Covaci pentru U.M.T. (P. Ar
can, coresp. principal).

Șl LA MEDIAȘ’ 0 ECHIPĂ
FEMININĂ DE FOTBAL

De curînd, pe lîngă asocia
ția Gaz metan Mediaș a fost 
înființată o echipă femin’nă 
de fotbal. Antrenorul echipei 
este prof. Edmond Enekeș.

După cum ne-a relatat ing. 
Alexandru Săbău, la antre
namentele efectuate pînă în 
prezent s-au evidențiat Eli- 
sabeta Dumbreanu, Maria 
Noian și Maria Tăpălagă.

U.T.A. — U.T.A. (tineret- 
rezerve) 9—3 (2—1). Joc bun, 
mai ales în repriza secundă, 
cînd s-au marcat multe go
luri. La U.T.A. sînt doi ju
cători noi i Harșani — fost 
la Crișul (a primit dezlegare 
de la echipa orădeană) și 
Dobai — fost la Metalurgis
tul Cugir. (St. Iacob, coresp. 
principal).

A.S.A. TG. MUREȘ (tineret- 
rezerve) — VIITORUL TG 
MUREȘ 4—2 (0—0). Golurile 
au fost înscrise de Fazekaș 3, 
Suciu, respectiv Nyiri 2. (1. 
Păuș, coresp. principal).

DUNĂREA GIURGIU a a- 
vut doi parteneri de antre
nament. Iată rezultatele în
registrate de Dunărea i cu 
C.F.R.I.T.A. (două reprize a 
35 minute) 3—0 ; cu selecțio
nata de juniori a orașului 
Giurgiu (2x20) 2—2. în pro
gramul de pregătire a echi
pei Dunărea mai figurează 
meciuri amicale cu Steaua, 
Rapid, Progresul București, 
Sportul studențesc, S. N. Ol
tenița. Steagul roșu Brașov. 
(Tr. Barbălată, coresp.).

Hearts Accra-F.C. Argeș 
2-1 (2-1)

ACCRA, 2. Continuîndu-și 
turneul în Ghana, echipa de 
fotbai F.C. Argeș a jucat la 
Accra cu formația locală 
Hearts. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 2—1 
(2-1).

în meci retur

INTERNAZIONALE MILANO-STEAUA 1-0 (1-0)
VIAREGGIO, 2 (prin tele

fon). Echipa de juniori Steaua 
a susținut, pe stadionul din 
Montecatini, partida-retur cu 
Internazionale Milano, din ca
drul turneului internațional de 
fotbal. Tinerii italieni au reu
șit să termine învingători a- 
cest meci, cu rezultatul de 
1—0 (1—0), și să se califice în 
turul următor al competiției.

Jocul s-a desfășurat mai mult 
în partea de teren a echipei 
Internazionale, însă juniorii 
români n-au reușit să înscrie. 
Gazdele au pus accentul pe a- 
părare și au contraatacat des
tul de rar. De altfel, unicul 
gol a fost realizat printt-un 
contraatac, finalizat de Kog- 
lund, în min. 38.

PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI C-SERIA A Vlll-a, EDIȚIA 1969-1970
ETAPA A XVI-A, 15 MARTIE 1970
Vitrometan Mediaș—Tractorul Brașov 
Oltul Sf. Gheorghe—Met. Copșa Mică 
Minerul Bălan—Chimia oraș Victoria 
Chimica Tîrnăveni—Torpedo Zărnești 
Unirea Cr. Secuiesc—Viit. Gheorghieni 
Colorom Codlea—Chimia Făgăraș 
Lemnarul Odorheiul Sec.—Av. Reghin 
Carpați Brașov—Medicina Tg. Mureș

. ETAPA A XVII-A, 22 MARTIE
Avintul—Unirea 
Torpedo—Colorom 
Metalul—Carpați 
Medicina—Vitrometan
Chimia oraș Victoria—Lemnarul 
Tractorul—Oltul
Chimia Făgăraș—Chimica
Viitorul—Minerul
ETAPA A XVIII-A, 29 MARTIE

Torpedo—Lemnarul 
M inerul—Tractorul 
U nirea—Chimica
Chimia Făgăraș—Metalul
Avintul—Colorom
Carpați—Chimia oraș Victoria
V itrometan—V iitorul 
Oltul—Medicina

ETAPA A XIX-A, 5 APRILIE
Chimica—Medicina 
Metalul—Avintul 
Tractorul—Torpedo 
Viitorul—Oltul
Chimia oraș Victoria—Chimia Făgăraș 
Colorom—Minerul
Unirea—Carpați 
Lemnarul—V itrometan

ETAPA A XX-A, 12 APRILIE
Torpedo—Metalul
Oltul—Chimfa oraș Victoria
Chimia Făgăraș—Lemnarul 
Medicina—Tractorul
Carpați—Viitorul 
Avintul—Vitrometan
Colorom—Chimica
Minerul—Unirea

ETAPA A XXI-A, 19 APRILIE
Medicina—Minerul
Metalul—Colorom
Unirea—Oltul
Chimica—Carpați
Tractorul—Chimia Făgăraș 
Lemnarul—Viitorul
Vitrometan—Chimia oraș Victoria 
Avintul—Torpedo

ETAPA A XXII-A, 26 APRILIE
Chimica—Lemnarul
Minerul—Avintul
Carpați—V itrometan
V iitorul—Metalul
Torpedo—Unirea
Chimia oraș Victoria—Tractorul
Oltul—Chimia Făgăraș
Colorom—Medicina

ETAPA A XXIII-A, 3 MAI
Viitorul—Chimia oraș Victoria
Carpați—Tractorul
Medicina—Torpedo
Vitrometan—Oltul

Avintul—Chimica 
Metalul—Unirea 
Lemnarul—Colorom 
Chimia Făgăraș—Minerul

ETAPA A XXIV-A, 10 MAI
Colorom—Carpați 
Torpedo—V itrometan 
Chimia Făgăraș—Viitorul 
Unirea—Medicina 
M inerul—Lemnarul 
Oltul—Chimica
Chimia oraș Victoria—Avintul 
Tractorul—Metalul

ETAPA A XXV-A, 17 MAI
Oltul—Torpedo
Metalul—Minerul
V itrometan—Colorom
Chimica—Chimia oraș Victoria 
Carpați—Avintul
Lemnarul—Medi cina
Unirea—Chimia Făgăraș 
Viitorul—Tractorul

ETAPA A XXVI-A, 24 MAI
Vitrometan—Chimia Făgăraș 
Torpedo—Carpați
Medicina—Metalul
Lemnarul—Oltul
Tractorul—Unirea
Chimia oraș Victoria—Colorom 
M inerul—Chimica
Avintul—Viitorul

ETAPA A XXVII-A, 31 MAI
Colorom—Oltul
Minerul—Vitrometan 
Avintul—Tractorul 
Chimica—Metalul 
Torpedo—Viitorul 
Carpați—Lemnarul 
Unirea—Chimia oraș Victoria 
Chimia Făgăraș—Medicina

ETAPA A XXV1II-A, 7 IUNIE / 
Tractorul—Chimica 
Medicina—Avintul 
Viitorul—Colorom 
Chimia oraș Victoria—Torpedo 
Chimia Făgăraș—Carpați
Oltul—Minerul 
Metalul—Lemnarul 
Vitrometan—Unirea

ETAPA A XX1X-A, 14 IUNIt
Chimia oraș Victoria—Metalul 
Coloro m—U n irea
Torpedo—Chimia Făgăraș 
Carpați—Minerul 
Vitrometan—Chimica 
Viitorul—Medicina
Avintul—Oltul
Lemnarul—Tractorul

ETAPA A XXX-A, 21 IUNIE
Oltul—Carpați
Metalul—Vitrometan
Medicina—Chimia oraș Victoria 
Chimica—Viitorul
Minerul—Torpedo
Tractorul—Colorom 
Unirea—Lemnarul 
Chimia Făgăraș—Avintul

(Aceeași neșansă — va remarca cineva, cu subtilitate șl 
profunzime, după partida finală — pe care a avut-o... Ungaria 
cînd i-au apărut pe ^tablou"; una după alta, ca adversare echi
pele Braziliei, in sferturi; șl Uruguay ului, în semifinale).

★

Drumul parcurs de campioana mondială „en titres a fost 
destul de contradictoriu s la început, o victorie; dificilă, 
cu 2—0, in fața Cehoslovaciei,- apoi un igalop de sănă
tate" (7—0) In compania unei naive echipe a Scoției ; In 

continuare, echipa uruguayană a fost nevoită să apeleze la 
geniul zveltului Schlafflno pentru a putea trece, In sferturi, de 
Anglia Iul Stanley Matthews; după care a urmat memorabilul 
meci cu Ungaria.

„Semifinala Ungaria — Uruguay (4—2) — va scrie un cro
nicar al vremii — a constituit pentru mine jocul cel mai complet 
din întregul turneu mondial ’54. Satisfacțiilor de ordin tehnic, 
foarte ridicat, 11 s-a adăugat elementul emoțional, declanșat, la 
o temperatură și mai ridicată, prin cele două goluri înscrise de 
interul Uruguayan Hohberg, In ultimul sfert de oră al jocului". 
Abia în prelungiri, cînd fotbaliștii uruguayeni se aflau la capă
tul forțelor, Sandor Kocsls, a „semnat decizia". înscriind două 
goluri cu capul. In stilul său acrobatic șl eficace. Intr-adevăr, 
condiția fizică a coechipierilor lui Schlafflno s-a dovedit a li 
insuficientă pentru o asemenea probă de forță șl rezistență 
cum a fost turneul final din Elveția. Dar la acest punct nevral
gic In pregătirea fotbaliștilor uruguayeni au venit să se adauge 
și alte evidente carențe privind organizarea de ansamblu a 
locului, precum șl manevrele colective.

★

Cu un tur înainte, în sferturi, cealaltă Analistă de la Rlo 
de Janeiro, echipa Braziliei, furnizase șl ea un. meci pa
sionant tn compania Ungariei, marea favorită a turneu
lui. , '

Deși conduși cu 2—0 din startul partidei (adversarul înscri
sese prin Hldegkutl și Kocsls). fotbaliștii brazilieni n-au depus 
armele șl au redus handicapul datorită punctului marcat din 
penalty de către DJalma Santos.

Astfel, relansat; jocul a avut în continuare o desfășurare 
echilibrată, purtînd amprenta angajamentului fizic. Nu o dată 
combatanții au depășit limitele admise de regulament, din 
care cauză, pentru a mai liniști spiritele, arbitrul englez ElliS 
l-a invitat pe Bozsik și Nilton Santos să părăsească terenul.

In min. 61, fotbaliștii unguri au reușit din nou să se des
prindă de partenerul de joc, dar, după numai patru minute. Ju- 
linho, aripa dreaptă braziliană, a marcat lmparabil, făcînd iarăși 
să plutească suspense-ul deasupra cochetei arene Wandorf, din 
Berna.

Abia cu două minute înainte de sfîrșltul partidei, Kocsls 
va reuși să risipească emoțiile coechipierilor săi, înscriind, tot 
printr-o lovitură de cap, cel de-al patrulea gol.

Brazilia, marea Învinsă a finalei de pe Maracana, părăsea 
competiția înainte de vreme. N-o va face însă cu demnitate (spre 
deosebire de Uruguay, care tot aici în Elveția pierduse titlul 
„en grand seigneur"), ci apelind la Întreg arsenalul mijloacelor 
nesportive, prezente atit In cîmpul de joc (mai ales In finalul 
meciului, cind spectrul întringerii li determinase pe o parte 
dintre fotbaliștii brazileni să-și piardă controlul nervilor), cit și 
In drumul spre... vestiare. .

„Parcă revăd tocă — scria un martor ocular al penibilelor 
Incidente petrecute la stadionul Wandorf — manifestările la 
care s-au dedat, la sflrșitul „memorabilului" Joc Ungaria — 
Brazilia, suporterii brazilieni care au reușit să pătrundă in te
ren. In accese de furie, aceștia impărțeau cu dărnicie. In stingă 
șl In dreapta, lovituri de picioare chiar și... polițiștilor, in timp 
ce alte gruptiri, rămase tn tribune, agitau cu gesturi largi stea
gurile cu verde și galben pe care era înscrisă deviza „Ordem 
e Progresso” (n n — Ordine și Progres).

★

a sosit și ziua finalei Ungaria — R-F. a Germaniei. I>a 
/A. numai 8 minute de la Începutul paradei (exact ca in 

A A. Jocul Ungaria — Brazilia), tabela de marca) arăta 2—0 
în, favoarea fotbaliștilor unguri, ea urmare a golurilor 

tnscrise, rapid, de Puskas (ce Iși făcuse reintrarea în formație) 
și Czlbor. Se părea că fotbaliștii maghiari. Învingătorii Brazi
liei și Uruguayului, au intrat pe teren pentru a îndeplini o 
simplă formalitate, cum de altfel se petrecuseră lucrurile In 
aceeași partidă, disputată In . grupe, cind Ungaria cîștlgase eu 
severul scor de 8—3.

Dar startul s-a dovedit a A înșelător. Echipa vest-gerrnană i 
(care, Intre timp, intrecuse In sferturi pe Iugoslavia și în semi
finale pe Austria) și-a regrupat liniile, a dat semnalul con
traatacului, reușind să înscrie și ea două goiuri în 8 minute 
(Morloek — min. 10, Rahn — min. 18).

„Contrați, dezorientați — notează un contrate — fotbaliștii 
unguri au pus un genunchi pe pămtnt, și. In pofida cltorva 
strălucite, dar fugitive sclipiri, nu vor mal pute» recupera in 
întregime, pină la sfirșlt. Resortul lor de echipă seducătoare 
șl invincibilă este desfăcut. Fiecare din acești geniali atacanțf, 
care altădată păreau să se găsească din plăcere pe traiectoria 
mingii, nu mal puteau să clnte acum, „en solistes", partitura 
lor. Pe fruntea de aur a iul Kocsls. sau In fuleul magic al 
strategului Hidegkuti, mingile nu mal aveau precizia milime
trică...".

*

Șl timpul curge, curge, purtlndu-1 deasupra valului pe 
băieții lui Sepp Herberger. Au mai rămas de jucat nu
mai 6 minute...
Vor A prelungiri ? Nu I In min 84, interul dreapta ai , 

formației vest-germane Rahn. un înaintaș cu joc simplu dar , 
cu un șut care catapultează balonul, înscrie punctul victorios 
In poarta nefericitului Grosicz. Pentru prima oară de la deschi
derea turneului final, echipa Ungariei este condusă. Ea va A 
condusă și In următoarele... ultime șase minute. Pentru prima

.,KI»WUU)o

învinsă, chiar în 
trebuit să fle In-

oară. după patru ani, eehlpa Ungariei este 
ziua In care mal mult ca niciodată ea ar A 
vingătoare...

Desene de MATTY j
(ua urma)



RODRIGUEZ Trimisul nostru special laC.M. de bob, VICTOR BĂNCIULESCU/ transmite:

VREMEA COMENTARIILOR AJUTATE
DE STATISTICI A SOSIT

IA CHARLEROI

Floth 
bob 2), 

timpi 
1:13 I

de 
peste

de către e- 
țări se da- 
rînd gradu- 
(pe pîrtii

„URTAIN“
ISABELLE MIR (FRANȚA), în

vingătoare în slalomul de la Gar- 
misch Partenkirchen (in fotogra- . 
fie, în timpul probei), și-a adju
decat atît locul 2 în combinata 
alpină a celei de a 35-a ediții a 
clasicei „Arlberg-Kandahar“, cit și 
puncte serioase care o apropie de 
compatrioatele ei din fruntea 
clasamentului „Cupei Mondiale".

NCA UN K.O.!

(PE „PORSCHE 917") 
ÎNVINGĂTOR LA DAYTONA
Cursa automobilistică de 24 

le ore de la Daytona Beach 
Florida) a fost cîștigată de 
chipajui Pedro Rodriguez 
Mexic)—Leo Kinnunen (Fin- 
anda). pe o mașină ,,Porsche 
17“. învingătorii au realizat 
> medie orară record : 185,858 
an. Au urmat în clasament 
echipajele Siffert (Elveția) — 
{edman (Anglia) pe ,.Porsche 
I17“„ Andretti (S.U.A.) —
ckx (Belgia) pe ,,‘Ferrari" etc.

„Omnium“-ul de la Charle- 
■oi a fost cîștigat de ciclistul 
>elgîan Eddy Merckx cu 3 p, 
irmat de Braeke (Belgia) și 
Simondi (Italia) cu cîte 7,5 p. 
vlerckx s-a clasat pe primul 
oc în cele trei probe : viteză, 
semifond cu adițiune de punc- 
e și urmărire 1

BAYONNE, 2 (Agerpres). — 
Boxerul spaniol de categorie 
grea Jose Manuel Ibar „Ur- 
bain“ a obținut cel de-al 26- 
lea succes consecutiv, învin- 
gîndu-1 la Bayonne prin K.O. 
in rundul 2 pe americanul 
de culoare Eddie Jones. Ur- 
tain este neînvins în carieră 
și va ataca în luna martie 
titlul european deținut de 
vest-germanul -Peter Weiland. .

ZURICH, 2 (prin telefon). 
— Goana după sutimi de 
secundă cu bolizii de 630 kg 
s-a încheiat. Acum — cînd 
la Hotelul „Simplon" din 
Zurich se fac pregătiri de în
toarcere acasă — a venit vre
mea comentariilor și a sta
tisticilor. Lupta cu nervii, 
perspectiva mereu sumbră a 
unei erori pe parcurs, veghea 
neliniștită în fața tabelului 
electronic care înregistra tim
pii — toate acestea s-au ter
minat pentru o vreme. Acum 
ne aflăm în fața bilanțului.

Cele două probe ale cam 
pionatului mondial de bob 
nu au reușit să perturbe o 
oarecare ierarhie tradiționa
lă în palmaresul general. 
Dacă am acorda, conform u- 
zanței, puncte de Ia 10 la 
1 pentru primele 10 clasate 
în cele două competiții, vom 
constatat că au obținut: R.F. 
a Germaniei 33 p (cu 3 me
dalii), Italia 29 p (cu o me
dalie). Elveția 25 p (cu două 
medalii), România 9 p, Aus
tria 7 p, S.U.A. 4 p și Spa
nia 3 p. Acest tabel reflectă 
destul de fidel actuala con
centrare a forțelor în bobul 
mondial. Bobul românesc 
ca a patra putere — ar
vea drept la un nivel mai 
ridicat dacă circumstanțele 
i-ar fi mai favorabile. Ne re
ferim la posibilitățile de an
trenament — nemijlocit con-

a-

Hand hdlist 11 din K. D. Germană
speră să confirme 

în franța valoarea lor
D. 
la 
la

Selecționata masculină a R. 
Germane se pregătește intens, 
fel ca celelalte 15 participante 
turneul final al C.M., pentru ma
rea confruntare ce va începe la 
26 februarie în mai multe orașe 
din Franța. Iubitorii handbalului 
— de fapt, foarte numeroși — din 
R. D. Germană se întreabă, pe 
bună dreptate, dacă și de această 
data jucătorii selecționați de cu- 
noscuții antrenori Heinz Seiler și 
Ewald Astrath vor confirma pro
nosticurile și excelentele perfor
mante anterioare In acest sens 
atît jucătorii, cît șl cei doi teh
nicieni sînt însă optimiști. Și ai 
motive. In anul 1969, reprezenta
tiva masculină a R.D. Germane a 
susținut 14 întîlniri, dintre care a 
cîștigat 11. a terminat una la ega
litate și a pierdut două. înscriind 
304 goluri și primind doar 200. 
Din această succintă statistică 
reiese că principala forță a echi
pei este capacitatea ei de finali
zare. media de meci pe perioada 
anului trecut fiind de peste 21 
de goluri. Sincer vorbind, nu sînt 
multe selecționate care 
mîndri cu un asemenea 
taj...Faptul acesta are însă 
semnificații. Echipa R.D. 
ne nu numără printre jucătorii 
săi un realizator excepțional, așa 
cum este cazul echipelor Iugosla
viei (Zagmestar), României (Gru
ia), Uniunii Sovietice (Maximov) 
sau Cehoslovaciei (Duda). Cel mai 
productiv dintre handbaliștii echi
pei este Rainer Ganschow (S. C. 
Empor Rostock), care în cele 48 
de partide internaționale pe care 
le-a susținut a înscris 200 de go
luri. Alături de el o deosebită efi
ciență au manifestat Karl-Heinz 
Rost (S. C. Leipzig) care în 47 de 
partide internaționale a realizat 
113 goluri și Werner Senger (S.C. 
Dynamo Berlin) care în 49 de în
tîlniri a înscris 115 puncte După 
cum se vede, nu există în echipă 
un ..puncher" extraordinar, golu
rile fiind consecința unor com
binații rapide, a unui joc variat 
și bine pregătit tactic de întreaga 
formație. Din acest motiv, alături 
de acești trei jucători mai pot fi 
citați Peter Randt (S. C. DHfK 
Leipzig) cu 97 de goluri în 54 de 
meciuri. Klaus Petzold (S.C. Dy
namo Berlin) 88 de goluri în 41 
de partide și Klaus Langhoff (S.C. 
Empor Rostock) 
63 de partide.

Am enumerat, 
pe cîțiva dintre 
handabaliști din

Bolitschew (S.C Empor Rostock), 
Karl Zimmermann (S.C. Dynamo 
Berlin). Este mat mult decit si
gur că acești 16 jucători vor face 
deplasarea în Franța. înainte de 
plecare, echipa va susține un tur
neu în țară, întîlnind de două sau 
de trei ori pe săptămînă cele mal 
bune echipe de club din R.D. Ger
mană. După acest turneu, antre
norii Heinz Seiler șl Ewald As- 
trath, împreună cu lotul, se vor 
deplasa în Franța, unde el speră 
să confirme de această dată bu
nele rezultate anterioare și spe
ranțele pe care iubitorii handba
lului din R D.G. și le pun în el.

Hans WEBER

diționate de starea atmosfe
rică și de existența unor pîr
tii — ca și la calitatea ma
terialului folosit. Este evident 
pentru oricine că monopoli
zarea medaliilor 
chipajede a trei 
torește în primul 
lui de pregătire 
artificiale sau nu) al acestor 
formații. Echipa României a 
intrat în sezonul competițio- 
nal (european și mondial) 
fără nici o coborîre de an
trenament prealabilă. In al 
doilea rînd, se poate vorbi, 
la medaliați, de o anume 
excelență a utilajului. Este 
extrem de elocvent cazul lui 
Herbert Ritka (R.F.G.) care 
realizează în prima zi 
două ori timpi slabi, 
1:15,0, iar duminică, primind 
bobul colegului său 
(campion mondial de 
obține de două ori 
excelenți, în jurul a ____
Cine poate nega, deci, apor
tul valoric al materialului ? 
Plecînd de la această premi
să, ziarul „SPORT“-Zur>ich, 
în numărul său de luni, îi 
acordă circumstanțe atenuan
te lui Panțuru scriind : „Din
tre echipajele străine (can
didate Ia medalii) a decep
ționat cel al românului Pan
țuru, care se plînge însă că 
patinele sale nu au alunecat 
de loc, deși, după excelentele 
starturi pe care le-a luat, el 
se putea aștepta la mai 
mult".

Această din urmă observa
ție este cu totul justificată de 
tabjoul starturilor la bobul 
de 4, care îl arată pe Panțuru 
pe poziția a doua, cu o medie 
(în patru manșe) de 5,37, 
după De Zordo cu media de 
5,31. Nu I-am luat în consi
derație pe elvețianul Stadler, 
(căruia — evident, printr-o 
dereglare a celulei fotoelec- 
trice — i s-a înregistrat în 
manșa a III-a un start, ne
verosimil, de 4,82 !).

S-a socotit pe pista de Ia 
St. Moritz că Ia viteza medie 
de 80 km pe oră 
de 4 o'‘sutime de 
prezintă 22 cm. 
însemna că după 
unei distanțe de
6 400 m ( în 4 manșe) echipa
jul lui Panțuru a fost întrecut 
de Pitea cu aproape 15 m, 
iar de campionul mondial De 
Zordo cu exact 66 de metri.

Potrivit acelorași calcule 
.Stadler și-a întrecut compa
triotul Wicki doar cu 44 cm '

Dar acestea sînt simple 
speculații statistice. Mult mâi 
importante sînt concluziile de 
ordin general ce se pot trage 
de pe urma sezonului de bob 
european, care mai așteaptă 
încheierea campionatului de 
tineret de ia Konigssee. După 
aceea, abia, vom putea trece 
în revistă problematica nouă 
a acestui sport, in care negli
jențele Je detaliu sînt cele 
ce produc mari nereușite.

NAȚIONALA DE HOCHEI 
DIN NOU PESTE HOTARE

UNGARIA - R.F. a GERMANIEI
20-19 (9-8) LA HANDBAL

ECHIPA REPREZENTATIVĂ PLEACĂ MÎINE PENTRU UN STAGIU 
DE 11 ZILE ÎN CEHOSLOVACIA

se pot 
procen-
și alte 
Germa-

90 de goluri în

cu acest prilej, 
cei mal buni

................„„ __ R. D. Germană, 
care în mod sigur vor fi prezenți 
la meciurile turneului final al 
C.M. în afara lor, cel doi tehni
cieni mai au încă mulți jucă
tori. Iată, de altfel, lotul folosit 
la ultimele partide internaționale, 
care au avut loc în luna decem
brie a anului trecut : Klaus Fran- 
Ke (S.C. DHtK Leipzig), Reiner 
Frieske (A.S K. Vorwărts Frank
furt), Bodo Fischer (S.C. Dynamo 
Berlin) — portari; Rainer Gan- 
sehow (S C. Empor Rostock), 
Gunnar Gernhdfer (S.C. Empor 
Rostock), Wolfgang Lakenma- 
eker (S.C. Magdeburg), Klaus 
I.anghoff (S.C. Empor Rostock), 
GUnter Ostarek (S.C. DHfK Leip
zig), Klaus Petzold (S. C. Dyna
mo Berlin), Peter Randt (S. C. 
DHfK Leipzig), Josef Rose (A.S.K. 
Vorwărts Frankfurt), Werner Sen- 
ger (S.C. Dynamo Berlin), Karl- 
Heinz Bost (S.C. Leipzig), Harry 
ZOrnack (Wismut Aue), Georg

CONCURS DE SĂRITURI

LA AUTRANS
de 
la

a boburilor 
secundă re- 
Ceea ce ar 
parcurgerea 
aproximativ

u-i este dat 
vei de hochei 
pregăti și acasă ! Patinoa
rul artificial (acoperit) 

„23 August" va putea produce 
gheață abia după 15 februarie, 
dacă ar fi să-i credem pe cu- 
vînt pe constructori. Acela de la 
Galați este descoperit și condi
țiile de antrenament sînt cu to
tul altele decit într-o hală. Așa
dar. selecționata de hochei și-a 
făcut din nou bagajele și urmea
ză să plece în cursul zilei de 
mîine la Kladno, în Cehoslovacia.

Programul — înaintea partici
pării în grupa B a campionatului 
mondial — este încărcat. El pre
vede, în afara orelor obișnuite 
de antrenament pe gheață, și cî
teva meciuri de verificare : un 
joc cu echipa de juniori a ora
șului Kladno (clasată pe locul 
întîi în campionatul cehoslovac 
rezervat echipelor acestei categorii

reprezentau- 
să se poată

de virată), unul cu echipa de 
seniori a aceleiași localități, care 
evoluează în prima ligă ceho
slovacă, ocupînd actualmente lo
cul 5 și — în perspectivă — o 
partidă cu reprezentativa de tine
ret a Cehoslovaciei, dacă pro
gramul acesteia — altminteri foar
te încărcat — o va îngădui. La 
12, 13 și 15 februarie, secunzii
hocheiului cehoslovac au întilniri 
eu naționala Japoniei, Ia Bude- 
jovice și Kladno. Federația noas
tră a propus ca dată de meci 
14 februarie.

IERI, LA PATINOAR

De ieri, la patinoarul arti
ficial „23 August" din Ca
pitală a început montarea 
geamurilor laterale. S-au 

încheiat lucrările de pardoseală 
în încăperile care vor găzdui 
biroul de presă, centrul de cal-

te-cui, cabinele telefonice șl de 
lex. A început instalarea porți
lor la mantinele, prin care ju
cătorii vor pătrunde șl vor ieși 
pe gheață. în cursul acestei săp- 
tămlnl urmează să se pună ven
tilatoarele din tavanul clădirii. 
Tîmplarll sînt pe punctul de a 
încheia repararea gradenelor, ur- 

curlnd, locul

Reprezentativele masculine d« 
handbal ale Ungariei șl R.F. a 
Germaniei s-au întUnlt la Bu
dapesta. Gazdele au ciștigat la 
limită, cu scorul de 20—10 (9—8). 
Au marcat : Maro al C, 
Kalo 3, Simo 2, Varga 
2 de la învingători, 
Mfiller 5, Schmidt 4, 
Ahrendsen 2, Wehner 
Bucher, LUbking de la

vasa 5, 
S, Takaca 
respectiv, 
MiUler 3, 
I, Bruni, 

învinși.

mînd să cedeze, în 
vopsitorilor.
PUBLICITATE PE

La București 
reprezentanți 
publicitate

Concursul internațional 
sărituri cu schiurile de 
Autrans a revenit sportivului 
cehoslovac Jaboulek cu un 
total de 226,1 puncte (cele 
mai bune sărituri ale sale au 
măsurat 77 și 78 m).

Didi — faimosul jucător brazilian astăzi viitoarele— plămădește 
succese ale fotbalului peruviau

Știați că Ia făurirea gloriei 
marelui Pete o contribuție ho- 
tărîtoare a avut Waldir Pereira 
zis Didi, cu care a format un 
cuplu de înaintași la F.C. San
tos și apoi și în echipa Bra
ziliei ? Mulți specialiști afirmă 
că, fără pasele savante ale lui 
Didi și fără combinațiile rafi
nate inițiate de acesta, este 
posibil ca Pete să nu fi ajuns 
niciodată la strălucirea sa pre
zentă.

Didi avea 30 de ani la finala 
de la Stockholm și 4 ani mai 
mult în jocul cu Cehoslovacia 
din cea de la Santiago de Chi
te, în 1962. Ingeniozitatea sa 
rezolva situațiile de joc mai 
eficient chiar decit reușeau alți 
jucători aparent mai rapizi. 
Cînd s-a despărțit 
pentru a-și încerca 
norocul în Spania, 
nu l-a putut în
locui nimeni. Din 
ziua aceea gloria 
lui Pele, deși încă 
strălucitoare, a 
început să păleas
că. Revenit de la 
Real Madrid, un
de a stat un an pe 
zervelor, a mai jucat cu succes 
la Botafogo, dar era sfîrșitul 
carierei unui mare jucător.

DIDI
IN ȚARA INCAȘILOR

De doi ani, Didi antrenează 
naționala peruviană, avînd pu
teri depline de a-și înfăptui 
toate planurile de i pregătire. 
Alei a găsit o generație de 
jucători foarte valoroși, dar

de Pete

UN FAVORIT POSIBIL:

PERU CU DIDI
banca re- care nu au știut niciodată ce 

este jocul colectiv. Din acest 
lot talentat, Didi a făurit în 
doi ani o echipă tînără și ex
trem de ambițioasă, imprimîn- 
du-i un stil de joc propriu și 
croind o tactică colectivă pe 
măsura temperamentului jucă
torilor. Pentru prima dată, 
Peru a avut cu adevărat o e- 
chipă și nu doar jucători ta- 
lentați. Didi a folosit deplinele 
puteri pentru a supune jucă
torii unui antrenament neobiș-

TURNEE PESTE OCEAN
Turneul pentagonal de 

Ciudad de Mexico s-a 
cheiat cu victoria echipei iu
goslave Partizan Belgrad, 
care a totalizat 6 p. Pe locu
rile următoare s-au clasat 
selecționata mexicană — 5 p, 
Guadalajara și Sparta Praga 
cu cîte 3 p, Botafogo (Bra
zilia) — 3 p. In ultima zi a 
eompetiției, Partizan Belgrad

la 
în-

a învins cu 1—0 (0—0) echi
pa Botafogo, iar Guadalaja
ra a terminat la egalitate: 
2—2 cu selecționata mexica
nă.

Echipa poloneză Gornik 
Zabrze a jucat la Quito cu 
campioana Ecuadorului, for
mația „University Sporting", 
cu care a terminat nedecis i 
1—1.

nuit de Intens (dacă ținem cont 
de concepția sud-amejicanâ), a- 
plicind cele învățate în Euro
pa, în timpul stagiului său de 
la Real Madrid. Se spune că 
pregătirea fizică a echipei sale 
nu are asemănare în America 
de Sud. Didi mai avea un 
avantaj față de alți antrenori 
străini care au mai lucrat in 
Peru : a învățat la Madrid 
limba spaniolă, puțind comu
nica direct cu jucătorii pern- 
vieni. In perioada de pregă
tire a turneului de calificare 
pentru C.M., lotul a stat timp 
de 6 luni la dispoziția lui Didi. 
jucătorii fiind scoși de la e- 
chipele lor de club. In aceste 
condiții s-a pregătit calif ica-

DE PE PÎRTILE DE SCHI
---------- ------------ - ------------ _.--------- - -------- . PRIMELE

,TROFEUL fiVIAN" • S-AU ÎNCHEIAT „EUROPENELE" DE PROBE NORDICE
• BRITT LAFFORGUE PE LOCUL i LA ABETONE • SPORTIVELE_ FRANCEZE OCUPA 
TREI LOCURI ÎN II

ALE JUNIORILOR

rea în dauna Argentinei și a 
Boliviei. Acest lucru a repre
zentat o surpriză numai pen
tru cei ce nu cunoșteau valoa
rea jucătorilor 
de pregătire.

Există voci 
merica de Sud 
Peru este cea 
echipă sud-americană la ora 
actuală, neexceptînd-o nici pe 
cea a Braziliei.

și modul lor

realiste în 
care afirmă 
mai puternică

A- 
că

MANTINELE
se află doi 
ai firmei de 

___  _ jIDBOTTS* din 
Stockholm, care perfectea

ză contractul pentru prezentarea 
reclamelor din incinta patinoa
rului „23 August*'.

COMITETUL DE ORGANIZARE 
SE ÎNTRUNEȘTE ASTAZI

- stă-seară, Comitetul de or- 
j a campionatului 

_  __ ' hochei de la 
București, și Galați se în

trunește din nou, sub conduce
rea tovarășului Nicolae Bozdog, 
președintele Federației ------ 
de Hochei. Comisiile de speciali
tate din cadrul Comitetului vor 
prezenta informări privind sta
diul pregătirilor în vederea des
fășurării celor două competiții.

ÎNTRECERI de atletism

A stă-seară
ganizare 
mondial de

Române

La Abetone, proba femini
nă de slalom uriaș din „Cu
pa Femina" i-a revenit schi- 
oarei franceze Britt Eafforgue 
în 1:46,05. Ea a fost 
de compatrioata sa 
France Jean-Georges 
62 și de Judy Nagel 

în. clasamentul 
Mondiale", lideră se 
Michelle Jacot (Franța) cu

urmată
Marie- 

in. 1:47, 
(S.U.A.)
„Gupei 

menține

151 
tele
143 p și Florence Steurer — 
107 p. In clasamentul mas
culin francezul Patrick Rus
sel a fost egalat de italianul 
Gustavo Thoeni i 140 p, iar 
locul 3 este ocupat de aus
triacul Kari Schranz cu 123 p.

Campionatele europene pen
tru juniori (probe nordi-

p, urmată de compatrioa- 
sale Franqoise Macchi —

J a Gosauce) au luat sfîrșit 
(Austria). Proba feminină de 
ștafetă 3x5 km a fost cîști- 
gată de Finlanda cu timpul 
de lhO3:3I,5. Ștafeta mascu
lină de 3X10 km a revenit 
echipei Norvegiei, în lh40:34,0. 
Ultima probă a campionate
lor, săriturile speciale i-a re
venit lui Bernard Ekstein 
(R.D. Germană) cu 219,8 p.

I L, P, ,lnkraua|ia;, str. Biezuiaou ar. 83~26, București /

• In concursul de la .Madison 
Square Garden" din New York 
cehoslovacul Josef Plaxaliy a fost 
cronometrat cu 2 507,6 pe distan
ța de 1 000 yarzl. Campionul olim
pic Davenport a cîștigat proba de 
45 yarzl garduri In 5,4, iar Tony 
Green (S.U.A.) a fost cronometra» 
In cursa de 50 yarzl cu timpul 
de 5,3.

• Crosul internațional de la 
Hanut (Belgia) a fost clșttgat de 
belgianul R Goiis, car» a par
curs 9 km în 26:56,0.

• La Cosford, Mary Patera * 
realizat tn proba de W m gar
duri timpul de 8,5, iar proba de 
60 mg (masculin) a revenit lui 
Alan Pascoe in 7,8.

ECHIPA LUI DIDI
„ll“-le Peruvian ne intere

sează din mai multe motive, 
în primul rînd, fiindcă echi
pa României urmează s-o in- 
tilnească la 9 februarie, chiar 
la Lima. Reprezentativa Peru 
dispune de cel puțin 3 jucă
tori de clasă internațională, 
fiecare pe postul său fiind so
cotit nr. 1 al Americii de Sud. 
Este vorba de Chumpitaz. care 
joacă „libefo", extremul dreap
ta Baylon, care, la 22 de ani, 
are . clasa lui Garrincha, pre
cum și de marele „regizor" 
din mijlocul terenului, Cubil- 
las, pe care Didi l-a retras de 
la înaintare. Jucători de mare 
valoare mai sînt extremul stin
gă Ramirez (un Pîrcălab Peru
vian), Challe, un cărăuș ne
obosit de mingi ■ și, în fine, 
„berbecul” din centrul liniei 
de atac — Perico. Peruvienii 
vor susține pină la, C.M. 16 
jocuri cu parteneri puternici, 
dintre care cîteva vor avea 
în Europa.

Adversarii principali ai 
cestei echipe în grupa D 
fi R. F. a Germaniei și Bul
garia, care vor avea de în
fruntat în echipa peruviană un 
concurent puternic și care țin
tește foarte sus. Cel ce nu va 
ține seama de această reali
tate s-ar putea să simtă sub 
forma rezultatului sportiv,„răz
bunarea incașilor".

N. BRAȘOVEANU

REPREZENTANȚI
(Urmare din pap. t)

loc

a- 
vor

IN PRELIMINARIILE
TURNEULUI U.E.F.A
La Split, în preliminariile 

turneului U.E.F.A. 
juniori Iugoslavia a 
Cehoslovacia cu 2—0

CAMPIONATE
SPANIA (etapa a 21-a). A- 

tletico Bilbao a surclasat cu 
5-r-O pe Real Madrid, iar A- 
tletico Madrid pe Granada, 
tot cu 5—0. Alte rezultate : 
Pontevedra — Corona 0—0 ; 
Sabadel — F.C. Barcelona 
3—2; Valencia — Mallorca 
3—0 ; Sevilla — Saragosa
2— 0 ; Real Sociedad — Elche
3— 0 ; Las Palrnas — Celta 
Vigo 3—0. în clasament con
duc Atletico Bilbao și Atle
tico Madrid cu cîte 30 p, ur
mate de Real 
27 p etc.

PORTUGALIA 
17-a). Sporting
întrecut cu 1—0 pe Barrei- 
rense, iar Benfica Lisabona 
cu 2—0 pe Academica. Alte 
rezultate i Setubal — Leixoes 
3—1 ; Braga — Tomar 
Boavista — F.C. Porto 
Cuf — Varzim 1—1 ; 
nenses — Guimares

Madrid

(etapa 
Lisabona

a 
a

i—i;
3—2 ;
Bele-
1—0.

pentru 
învins 
(0-0).

Clasament: 1. Sporting 
30 p; 2. Benfica — 
(un meci mai puțin) ;
tubal — 22 p etc.

BELGIA (etapa a
S.K. Lierse — St. Gilles 2—! 
Charleroi — Racing 1......
0—0 ; Anderlecht 
dard 0—2 ; Beringen — F.C.
Bruges 1—1 ; Beveren — St. 
Trond 7—1 ; F.C. Liege — 
Waregem 1—0 ; Ostende — 
Beerschot 1—2. în clasament 
conduce Standard cu 31 p.

23 p
3. Se-

21-a). 
, £_ 2'
Withe
Stan-

„INTERNAȚIONALELE-
In Campionatele internațio

nale de tenis de masă 
Cehoslovaciei, suedezul 
hansson l-a învins cu
pe Kollarovitz (Cehoslova-

ale
Jo-

3—1

Ghenadi Averin au cinci par
ticipări la diferite competiții 
din țara noastră.

„Vin cu multă plăcere la 
București", ne-a spus pe ae
roportul Băneasa, Laima A- 
melina. Prima oară m-am a- 
flat aici, în 1959, cînd aveam 
doar 11 ani. A fost una din
tre primele mele deplasări 
în străinătate. Am o deose
bită considerație pentru spor
tivii dv, pe mulți dintre ei 
îi cunosc bine, ne leagă o 
frumoasă prietenie. Abia aș
tept meciurile din sala Flo- 
reasca".

Soțul ei, Anatoli, component 
de bază al reprezentativei 
țării sale și finalist la dublu 
bărbați (alături de Gomos- 
kov) la mondialele de la 
Stockholm (1967), consideră 
competiția de la București 
ca deosebit de utilă, „tntru- 
cît campionatele continenta
le vor 
dorim 
formă 
care
este deosebit 
pentru mine 
Deși nu ne 
cu garniturile 
totuși că evoluția noastră va
satisface pe spectatorii bucu- 
reșteni, competenți și obiec
tivi".

Mezina formației sovietice 
este Asta Gedraitite, dețină
toarea titlului european de

A ȘAPTE TARI
4 »

juniori (împreună cu Carmen 
Crișan) ia 4ublu.

Jucătorii sovietici vor face 
primele antrenamente azi di
mineața, în. sala Fi or casca.

Sportivii din Cehoslovacia, 
R.D. Germană, Ungaria, Iu
goslavia și Polonia vor sosi 
miercuri.

avea loc la noi acasă, 
să ne prezentăm în 
maximă. De aceea, fie- 
concurs premergător 

de important 
și colegii mei. 
prezentăm aici 
complete, cred

★
Internaționalele României 

se vor deschide joi (ora 9) 
cu probele pe echipe,' uncie 
se va juca sistem „Cupa Cor- 
billon", patru meciuri de 
simplu și unul de dublu. Au 
fost alcătuite cîte două serii 
(partidele se vor disputa du
pă fownula turneu) atît la 
fete cit și la băieți. Iată 
componența acestor serii i 
FEMEI, I: Cehoslovacia, Ro
mânia junioare (I), Ungaria, 
Iugoslavia, România senioa
re (A); II: U.R.S.S., R. D. 
Germană, România junioare 
(II), România senioare (B), 
Polonia. BĂIEȚI, I: U.R.SS., 
R. D. Germană, România ju
niori (II), România seniori
(A) , Cehoslovacia ; II: Un
garia, Polonia, România ju
niori (I), România seniori
(B) , Iugoslavia.

La probele 
s-au înscris 38
(simplu femei), 46 de jucă
tori (simplu băieți) și 16 pe
rechi (dublu fete), 20 (dublu 
băieți), 28 (dublu mixt), în 
total 46 de jucători (31 ro
mâni) și 38 de jucătoare (25 
românce).

individuale 
de concurente

CEL, MAI PU
TERNIC OM DIN 
LUME la ora 
actuală: haltero
filul sovietic A- 
leksei Alekseev, 
care a reușit s<I 
totalizeze la ca
tegoria super- 

grea 595 kg, cu 5 
kg mai mult de
cit 
cord
ținut de compa
triotul său Leo
nid Jabotinski

vechiul re
al lumii de-

DE TENIS DE MASA ALE CEHOSLOVACIEI
cia), iar iugoslavul Șurbek 
cu 3—0 pe Stanek (Ceho
slovacia). Tn turul doi, Șur
bek cîșiigase cu 3—0 la N. 
Stelian (România). La femi
nin, în primele două tururi,

Vasilieva (Bulgaria) a cîști
gat cu 3—1 la Ivan (Româ
nia), iar Vostova (Cehoslova
cia) a dispus cu 3—0 de 
Lessay (România).

x


