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PLENARA CONSILIULUI CAMPIONATELE

NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE SE ÎNFRUNTA ȘCOLI ȘI I

FIZICĂ ȘI SPORT
Marți dimineață, la sediul 

C.N.E.F.S.. a avut loc Plenara 
Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport care a 
analizat activitatea 
cație fizică și sport 
noastră, pe perioada 
— decembrie 1969, 
bugetară pe 1969 și 
bugetului C.N.E.F.S.

La plenară au participat to
varășii Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte ajl 
Consiliului de Miniștri, Mihai 
Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ion Iliescu, 
membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim secretar al C.C. al U.T.C.. 
ministru pentru problemele ti
neretului, membrii Comitetu
lui executiv al C.N.E.F.S., re
prezentanți ai unor organizații 
obștești și instituții centrale, 
președinți ai federațiilor spor
tive, ai consiliilor județene 
pentru educație fizică și sport, 
președinți de cluburi și asocia
ții sportive, activiști sportivi, 
ziariști.

Raportul privind activitatea 
de educație fizică și sport din 
țara noastră în perioada iulie 
1967 — decembrie 1969 a fost 
prezentat de tov. Anghel Ale
se, președintele Consiliului Na
tional pentru Educație Fizică 
ți Sport.

Discuțiile au prilejuit o am-

de edu- 
din (ara 

iulie 1967 
execuția 
proiectul 
pe 1970.

plă dezbatere asupra celor mai 
importante aspecte ale activi
tății sportive de masă și de 
performanță din țara noastră. 
Educația lizieă a tineretului, 
îndeosebi a celui școlar, a 
constituit, de asemenea, o im
portantă problemă asupra că
reia s-au oprit majoritatea 
vorbitorilor.

Atit membrii C.N.E.F.S., cit 
și reprezentanții organelor și 
organizațiilor de stat cu atri
buții în domeniul sportului 
au făcut numeroase propu
neri pentru îmbunătățirea și 
dezvoltarea continuă a activi
tății sportive din cluburi și 
asociații.

In scopul îndeplinirii obiec
tivelor cuprinse în documentele 
de partid și de stat cu privire 
Ia activitatea de educație fi
zică și sport, plenara a apro
bat un vast plan de măsuri 
pentru dezvoltarea și îmbu
nătățirea activității sportive 
din cluburi și asociații, de la 
orașe și sate, din școli. A fost 
de asemenea aprobat bugetul 
C.N.E.F.S. pe anul 1970.

In continuare, s-au luat u- 
nele măsuri organizatorice, 
plenara alegînd în Consiliul 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport și în Comitetul 
Executiv al C.N.E.F.S. o scrie 
de noi membri.

In încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvîntul tov. Le- 
onte Răutu.

arcurgînd lista țărilor 
înscrise la internațio
nalele de la Floreasca : 

U.R.S.S., Iugoslavia, Celio-

slovacia, Ungaria, R.D.G. și 
Polonia, alături de România, 
putem constata că sînt re
prezentate la București școli

Publicul bucureștean va avea din nou prilejul să urmărească 
jocul dinamic al campionului iugoslav, Istvan Korpa

cu tradiție în tenisul de 
masă european, ca de pildă 
cea iugoslavă, cehoslovacă și 
maghiară, dar și reprezen
tanții sovietici, care au ur
cat cu vigoare, în ultimii ani, 
treptele afirmării. Dar cum 
scara valorilor suferă noi 
ierarhizări, uneori în timp 
(echipa masculină suedeză se 
află de mulți ani pe firma
ment), alteori meteoric (ce
hoslovaca Ilona Vostova, ne
cunoscută pînă la dobîndi- 
rea campionatului european 
de senioare, la 14 ani, n-a 
cîștigat, ulterior, titlul Ia ju-

Paul SLAVESCU

(Gontinuare In pag. a 4-a)

INTERNAȚIONALE DE TENIS DE MASA ALE ROMÂNIEI

rea unui excelent joc de a- 
, dublat de contra- 

ingenioase, Hoves- 
spiritul său exem- 
luptă".

PALETE PRESTIGIOASE
nioare, pierzînd la compa
trioata noastră, Carmen Cri
șan...), i-am solicitat Filei 
Constantinescu, o succintă 
situare la «cota zilei", a 
principalelor palete prezen
te la mesele de concurs din 
sala Floreasca.

„După părerea mea, fetele 
au valori mai- apropiate, me
ciurile lor avînd un mai 
mare coeficient de probabili
tate a șanselor. Alături de 
Maria Alexandru (locul 2 în 
ultimul clasament mondial), 
Ilona Vostova (actuala cam
pioană europeană de senioa
re) și Carmen Crișan (cam
pioana de junioare a bătrî- 
nului continent),, vor fi pre
zente Doris Hovestădt (jucă
toare din R.DiG.. componen
tă a echipei ciștigătoare a 
„Cupei campionilor euro
peni"), sovieticele Amelina 
și Gedraitite, ultima fiind 
partenera lui Carmen Crișan 
în dobîridirea titlului de 
campioane europene la dublu 
junioare. Și nu se vor în
frunta aci niște simple pal- 
marese, ci stiluri de joc di
ferite : Vostova și Crișan, de 
pildă, reprezentante de vază 
ale „noului val", ce mizează 
pe ofensivă și rapiditate, 
Maria Alexandru, posesoa-

părare, 
atacuri 
tadt, cu 
plar de

Pînă acum însă, nici un 
cuvînt despre Eleonora Mi- 
lialca, coechipiera Măriei 
Alexandru în fir.ala de dublu 
a C.M. Să fi devenit, deci, 
eleva clujeană Carmen Cri- 
șan. a doua noastră paletă ?

„Deocamdată da, căci o in
disponibilitate a Norei a 
scos-o din pregătiri, nedin- 
du-i posibilitatea să demon
streze că a depășit lipsa de 
formă. Așa incit cuplul Ale
xandru — Crișan va evolua 
și la echipe și la dublu. Per
sonal, mi-aș dori o rivali
tate in perspectivă Mihalca 
— Crișan, pentru ca echipa 
reprezentativă să păstreze 
un loc și o tradiție in ie
rarhia europeană".

Dar băieții ? Prezența iu
goslavului Korpa, cehoslova
cului Stanek, sovieticului A- 
melin, românilor Giurgiucă 
și Rethi, nu spune nimic ?

„Korpa —ne spune interlo-

NOUL LOT AL
I
I

de an- 
noul lot 

de
central 

propus.
naționale

ECHIPEI NAȚIONALE DE BASCHET I

portari, 
unul In 

primi 
partea

kholm Ia Grupa A a C.M. (ce zi
ceți Dumitra?, Varga et comp?!).

★
S-AU STABILIT orele de Înce

pere a locurilor din Grupa C. 
de la Galați. In zilele în care sin! 
programate 3 meciuri unul se vă 
desfășura dimineața, de la ora 10 
cu excepția primei zile,- jocul Da
nemarca — Italia urmînd să în
ceapă la ora 12. După amiază reu
niunile se deschid la ora 17, iar 
în ultima zi (22 februarie) la 14.30.

va eltctua o 
statistică Ia

și promptitu- 
lurnizate bi-

G AL A ȚIUL SUB SĂRUTUL... HOCHEIULUI ! Marele oraș dunărean trăiește intens 
apropierea unui eveniment sportiv in premieră : JOCURILE GRUPEI C ALE CAM
PIONATULUI MONDIAL DE HOCHEI PE GHEAȚA. Mirajul pucului și al crosei 
l-a atras pe decoratori care au amenajat numeroase vitrine dedicate întrecerilor 
care vor Începe la 13 februarie. .

Iată aceste păpuși, gata parcă să se avinte pe luciul glieții. Poate că n-ar fi 
rău dacă, pînă la începerea competiției, asemenea suveniruri ar putea face pasul 
din vitrină în rafturile magazinelor. Socotim că ’ s-ar găsi destui amatori (nu nu
mai printre copii) de o frumoasă amintire sportivă.

șuturile pe poartă (eîte au fost a- 
părate, cite au fost goluri), pa
sele corecte sau greșite, marca
torii punctelor și cel care au aju
tat la înscrierea lor, timpul efec
tiv de joc al fiecărui hocheist, 
eliminările etc.

In urma prelucrării acestor da
te se va stabili tradiționalul cla
sament al celor mai buni 
fundași și atacanți (cite 
fiecare grupă) care vor 
drept recompensă clin
L.I.H.G. un voiaj gratuit la Stoc-

Simion Popescu, în prim plan, exersînd „ruperea podului"

Ba turneele B și C ale campio
natului mondial de hochei va 
funcționa o Comisie tehnică in 
atribuțiile căreia -intră cele mai di
verse obligații, începînd cu veri
ficarea calității gheții și termi- 
nînd cu... calitatea 
dinea informațiilor 
roului de presă.

Comisia tehnică 
amplă investigație 
fiecare meci, înregistrind cele mai 
diferite date care îi pot interesa 
pe antrenori, jucători, ziariști :

PARTICIPANȚI LA CAMPilJNA LELE MONDIALE
Marți seara s-au înapoiat 

din Elveția, pe calea aeru
lui, sportivii români care au 
participat la Campionatele 
Mondiale de bob 2 și 4 per
soane de la Saint Moritz. Cea

mai mare parte a boberilor 
și-a continuat călătoria spre 
Sinaia, unde urmează să se 
pregătească în vederea com
petițiilor de pe 
localitate.

pîrtia din

Junioara cehoslovacă Ilona
Vostova este campioana

Europei

Foto : Aurel NEAGU
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PRIMUL TRIUMF AL BRAZILIEI, 
AȘTEPTAT ÎNCĂ DIN... 1950!
® Campionatul barajelor • „Crude" 
sferturi de finală, in care învinșii nu mar
chează nici un gol ! Kopa, Fontaine, 
Piantoni — sau cel mai frumos episod din 
istoria fotbalului francez? • Pele — un 
nou „monstru sacru" al gazonului...

De la debut, din 1958. Pele a fost ținta nemiloși
lor apărători. Iată-1 pentru o clipă îngenunchiat 
după un contact dur cu unul din adversari. Cînd 
se va ridica însă...

Colegiul 
trenori a . 
al echipei 
baschet : Tarău 1,98 m — 
24 de ani, Oczelack 2,02—18, 
Czmor 1,97—22 de la Stea
ua, Georgescu 2,02—20, 
Popa 1,97—20, de la Po
litehnica București, Cîm-

peanu 2,01—20 de la U- 
niversitatea Timisoara, Mo- 
raru 1,95—22, Martineseu 
1,88—19 de la Politehnica 
Galați, Ioneci 1,96—22, Du
mitru 1,88—19, Pirșu 1,84— 
21 de la I.E.F.S., Zdrenghea 
1,93—18 de la Știința Me-

diaș, Niculescu 1,90—17 de 
la Liceul nr.
1,89—23 de la 
Brașov, Bugaru 
la Șc. sp. Tg. 
dican 1,82—18 
sp. Cluj și 
1,87—25 de la Dinamo.

<\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

35. Bădescu 
Politehnica 
1,81—19 de 
Mureș, Vi
de la Șc.
Chivulescu

I
u FAR A I

PRONOSTICURI...!
i

S
tartul consumat la această 
oră — în competițiile calen
darului '70 reactualizează, nu 
numai la noi, problema deca
lajului. valoric dintre diferite 
discipline ; unele, constant, cu 

performanțe de nivel mondial sau con
tinental, . altele rămase, de mai multă 
sau mai puțină vreme, la periferia 
ierarhiei sportului internațional.

Ce schimbări se pot produce, sub 
acest aspecî, in sezonul confruntărilor 
sportive de anvergură, inaugurat recent 
de temerarii boberi ? Fără îndoială, 
avînd în față o listă — poate record — 
cu zeci de campionate europene și 
mondiale, nimeni nu se poate avînta, 
fără riscul de a greși, în lumea de 
labirint și neprevăzut a pronosticurilor. 
Chiar numai dacă am avea în vedere
primele capete de afiș : mondialele de 
handbal, hochei pe gheață, schi —
alpin și nordic, biatlon... 

Dar, parcă, nici nu e nevoie

I
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I
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DEBUT 1970 LA LUPTE
La Lukenwald (K.D. Germană)' va avea loc, 

la sfirșilul acestei săptămînl (6—3 februarie) un 
important turneu internațional de lupte greco- 
romane. Cu acest prilej luptătorii noștri vor 
susține primele lor confruntări internaționale 
din acest an. Fac deplasarea : I. Gibu (cat. 
48 kg), Gb, Berceanu (cat. 52 kg), I. Baciu 
(cat. 57 kg), I. Popa (cat. 62 kg), P. Husaru 
(cat. 68 kg), M. Vlad (cat. 74 kg), N. Martineseu 
(cat. 100 kg) și V. Dolipschi (cat. +100 kg).

LUPTĂTORII FRUNTAȘI AU ÎNCEPUT
*

PREGĂTIRILE PENTRU „BĂTĂLIILE0 LUI 70
(Citiți reportajul în pag. a 2-a)

I- - -------- de
pronosticuri pentru a răspunde între
bării enunțate mai sus.

Vom reaminti, în schimb, fără pre
tenția — desigur — de a schița, mă
car, un clasament, că de ani de zile 
reprezentanții de frunte ai unor spor
turi (lupte, tir, handbal, box, caiac- I canoe, scrimă, rugby ș.a.) colecționează
titluri și medalii, obțin victorii de 
prestigiu sau ocupă primele locuri la 
cele mai importante competiții inter
naționale oficiale.

Se poate, oare., mai mult ? Fără în
doială că lucrurile se cer analizate 
realist, nu doar raportate la dorințe. 
Sportul mondial a cunoscut, în ultimii 
ani mai ales, o ascensiune rapidă, 
multe performanțe uimindu-i chiar pe 
specialiști care, în unele cazuri, au 
văzut astfel depășite limite considerate 
pînă nu de mult „maxime". La aceasta 
se adaugă dificultățile specifice fie
cărui sport, diferențele de tradiție, bază 
de masă, condiții naturale și materiale 
și .— mai cu seamă — dorința spor
tivilor din toate țările lumii de a se 
consacra pe plan mondial. Nu este, 

Ideci, posibilă, oricît am dori-o, supre
mația „tricolorilor" în TOATE sportu
rile. Dar, nici nu trebuie să fie admisă 
mediocritatea printre strălucitoare me
dalii europene și mondiale. Sînt încă 
multe sporturi care au rămas destul 
de aproape de granița anonimatului 
internațional. Poate că aici e mai greu 
de urcat treptele măiestriei, poate că 
în unele cazuri ar trebui mai mult 
sprijin, mai multă popularitate; poate 
că — în alte cazuri — valoarea ad
versarilor este încă prea ridicată. Totul 
poate fi acceptat, în afară de conclu
zia că acestea EXPLICA Șl DETERMINA 
exclusiv pozițiile modeste ocupate de 
ani și ani. Ceea ce se cere fruntașilor 
acestor sporturi (și altora, încă fără 
cărți de vizită pe plan mondial și euro
pean) este să nu abandoneze nici o 
clipă cursa de îmbunătățire continuă 
a propriilor performanțe. Să nu se 
considere mereu DINAINTE învinși. Să 
creadă în valoarea sportivă — dar și 
etică — a unui loc mai bun fată de 
cel realizat anterior.

Important este să se facă totul pentru 
acel progres posibil la un moment 
dat și în anumite condiții. Pînă nu de 
mult puțini credeau că echipa de tenis 
a României va ajunge cap de serie în 
„Cupa Da.vis" ; sau că fotbaliștii ro- ‘ 
mâni vor juca în turneul final al cam- , 
pionatului mondiali...

I
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ICINE TREBUIE SĂ FACĂ INVESTIȚII SPORTIVEi 

ÎN ORAȘUL DUMNEAVOASTRĂ?
• Peste 2000 de tineri iși dispută un teren • Baze sportive devenite... magazii 9 Vorbim...

I
Vorbim • Cine cere nu piere • Niște trecătoare parfumuri de martie...

• Fără vălul prudenței

Astăzi, cînd educația fizică și sportul dc masă — noțiuni 
total reabilitate — încearcă să capete un teren cores
punzător conținutului lor, preocupărilor pentru materia

lizarea acestor pînă mai ieri FICȚIUNI capătă dimensiuni 
noi și forme de rezolvare multiple.

Scuturate de praful unor atribute gratuite și smulse din 
mîini rutiniere, sportul și educația fizică a maselor caută 
acum, în afară de afirmare, un nivel pe verticala rezulta
tele' altitudine, de unde, pînă deunăzi, au fost pe nedrept 
ex. ..se.

Depășite fiind (în bună parte) barierele mentalității și 
cea a fetișului vorbelor, a rămas totuși dc învins obstacolul 
material, al posibilităților practice, în care acest tînăr (și, 
totuși, atit de bătrîn) copil trebuie să crească și să se dez
volte. Baza materială — iată NODUL GORDIAN care solicită 
rezolvări urgente dar care, în foarte multe 
să capete nici un fel de dezlegări.

locuiți, nu a reușii
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In dorința de a vedea cum 
este privit acest aspect la ni
velul unor mari centre, nc-am 
deplasat obiectivul anchetei la 
Cluj unde am lansat, cîtorva 
dintre factorii diriguitori ai 
sportului, întrebarea c CINE

TREBUIE
TIȚII IN

SA FACĂ INVES-
ORAȘUL DV 1

„ATRIBUȚIILE
SÎNT STABILITE..."

...își începe comentariul, tov.
ION CUCU, vicepreședinte al

C.J.E.F.S. Cluj. In documentele 
de bază ale activității spor
tive (Legea sportului și Lu
crările conferinței pe țară) 
sînt delimitate clar responsa
bilitățile privind sportul de 
performanță și cel al maselor, 
specificîndu-se în cazul ulti
mului — că răspunzători sînt 
toți factorit care au fost în
sărcinați să-i vegheze desti
nele : U.T.C., sindicatele, con
siliile populare, inspectoratele 
școlare etc.

Distribuția aceasta urmărea, 
desigur, nu o declinare a obli
gațiilor — cum s-a întîmplat 
uneori — ci, printr-o ■ conju
gare a forțelor, o mai mare 
eficiență a acțiunilor in spiri
tul unei promovări mai rapide 
a acestui vitregit sector al ac
tivității care este SPORTUL 
DE MASA.

Răcind aprecieri asupra a

ceea ce s-a realizat sub rapor
tul acumulărilor, trebuie spe
cificat că acestea sînt, deocam
dată, minime și că orașul Cluj 
se află în următoarea dificilă 
situație: 2100 DE TINERI LA 
UN TEREN DE VOLEI, 2352 
LA UNUL DE HANDBAL Șl 
40 DE UNITATI ȘCOLARE 
(LICEE, SCOLI GENERALE, 
TEHNICE SI PROFESIONALE) 
LA 10 SĂLI DE GIMNASTICA 
SPECIAL CONSTRUITE SI 23 
IMPROVIZATE DIN SĂLI 
DE CLASA SAU SUBSOLURI.

Bazele simple, 
prin grija consiliului 
rămîn foarte puțin 
pentru că, lipsite

construite 
popular— 

populate 
fiind de

orice grup social ele nu sa
tisfac un minimum de cerințe

Nușa MUȘCELEANU

(Gontinuare In pag. a 2-flJ
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I Dan GARLEȘTEANU
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handbalistele au practicai un joc... bărbătesc!
La sfîrșitul săptămînii trecu

te, terenul neutru al Sălii spor
turilor din ' Cluj a găzduit cel 
de al treilea turneu de sală — 
ultimul — care încheie turul 
al II-lea al campionatului na
țional de handbal feminin. Cele 
10 formații — 5 dirt București. 
2 din Timișoara, cite una din 
Brașov, Odorhei și Sibiu — au 
asaltat punctele puse în joc, 
fie pentru a lua opțiuni asu
pra locurilor de pe podium, fie 
pentru g scăpa de grija retro
gradării. Aceste două obiective 
și-au pus de fapt amprenta a- 
supra turneului. Pe de o parte 
„U“ Timișoara încerca să se de
tașeze de urmăritoarele sale, iar 
pe de alta Rapid București și 
C.S.M. Sibiu făceau eforturi ex
traordinare pentru a... pasa 
cele două locuri din subsolul 
clasamentului. în aceste condi
ții, toate echipele au dat uită
rii preocuparea pentru un 
handbal curat, novator, cu sa
vante combinații tactice și ra
finamente tehnice. S-a luptat 
pînă la epuizare, combativita
tea
6-a 
tru 
De 
Ies 
din 
joc... bărbătesc, dur. Caracteri- 
zînd această triplă etapă, an
trenorul federal prof. G. ZU- 
GRĂVESCU ne spunea :

„Partidele de aici, de la Cluj, 
ne-au oferit jocuri de mai sla
bă calitate decit cele de la 
București. Ascendent de formă 
a manifestat numai Voința O- 
dorhei. iar un joc îmbunătățit 
formațiile Rapid și IEFS. Am 
semnalat și acum aceleași lip
suri care, ile fapt, formează 
carențele generale ale handba
lului nostim feminin ; neglija-

jucind un rol primordial, 
folosit fiecare prilej pen- 
a se asalta poarta adversă, 
aici, multe greșeli, mai a- 
în apărare, dese evadări 

limitele regulamentului,

©■ Componentele naționalei — in evident declin ® la 
orizont: turneul (veritabil campionat mondial) din 
R.D. Germană ® Cavalerii fluierului și-au făcut datoria 
® Vacanța competițională, prilej de intensă pregălire
rea pregătirii tehnice a apă
rărilor (acestea își rezolvă si
tuațiile critice cu mijloace ne
regulamentare) și insuficienta 
circulație in atac, jocul static. 
Ați remarcat desigur faptul că, 
în majoritatea intîlnirilor, re
zultatul final depinde de com
portarea celei mai bune jucă
toare din echipă : Băicoianu la 
IEFS, Arghir la Universitatea 
București. Ilie Ia Confecția, 
Frantz la Constructorul Timi
șoara. Oancea la Rulmentul 
Brașov. Aceasta fie din cauza 
lipsei de personalitate a ma
jorității handbalistelor noas
tre, fie din aceea a insuficien
tei acțiuni de încurajare a u- 
nor elemente talentate de că
tre coechipiere și antrenori. E- 
tapa de la Cluj ne-a scos încă 
o dată 
buri se 
gătire : 
de zile 
zonului
tea componentelor echipei na
ționale (Schramko. Dobîrceanu, 
Magyari, Arghir, Ilie, Neghină) 
manifestă o evidentă scădere 
de formă."

Evident, așa este. O serie de 
jucătoare din lot se prezintă 
sub nivelul cerințelor. De aceea, 
socotim că antrenorul federal 
trebuie să-și manifeste cu și 
mai multă hotărîre prerogati
vele cu care este investit : con
trolul, îndrumarea și spriji
nul activității de instruire la 
cluburi. Mai ales că la ince-

în evidență că Ia clu- 
face o insuficientă pre
ia mai puțin de o lună 
de ia întreruperea se- 
internațional, majorita-

putul lunii viitoare (2 mar
tie), echipa va concura la Leip
zig la un veritabil campionat 
mondial : turneul internațional 
organizat de federația de spe
cialitate din R.D. Germană, la 
care participă întreaga elită 
a lumii handbalistice. în com
pania reprezentativelor R. D. 
Germane, Uniunii Sovietice, 
Danemarcei, Ungariei, Iugosla
viei, Poloniei și Cehoslovaciei 
— naționala noastră va tre
bui să facă dovada realului său 
potențial. In această privință, 
ne manifestăm încă o dată în
crederea in priceperea și pu
terea de muncă a antrenorului 
lotului — prof. VALERIU 
GOGILTAN — cel care a reu
șit într-o perioadă de timp 
relativ scurtă să ducă echipa 
la obținerea în sezonul com- 
petițional al anului 1969 la 
rezultate remarcabile : locul I 
la „Trofeul Zagreb", locul' II 
la „Cupa Balaton” și locul II 
la „Trofeul Carpați", relan- 
sînd-o printre favoritele la 
medaliile campionatelor mon
diale.

Despre turneul de la Cluj 
este necesar a fi Spus că or
ganizatorii, forurile sportive 
locale, s-au achitat cu brio do 
misiunea ce le-a revenit, asi- 
gurind Întrecerilor cadrul co
respunzător. Arbitrajele au fost 
și ele la înălțimea unui cam
pionat național. în afara unor 
arbitri de mare prestigiu in
tern și internațional, cum sînt 
Varac Pelenghian și Pândele 
Cirligeanu. și-au făcut pe de
plin datoria și o serie de ca
valeri ai fluierului ce bat cu 
insistență la porțile consacră
rii : V. Cojocaru (Craiova), M. 
Grebenișan (Tg. Mureș), V. 
Reissner și O. T.eikep (Sibiu), 
C. Căpățînă (Buzău), Gh. Lun- 
gu (Deva). Inițiativa federației 
de a 
mare 
foarte 
faptul că le oferă provincia
lilor prilejul unui util schimb 
de experiență.

Vacanța competițională care 
urmează acestui tur de cam
pionat in sală se cere a fi 
folosită judicios. ~ 
procesului de 
nivel și mai 
gura celui de 
campionatului 
o desfășurare 
gențelor specialiștilor și spec
tatorilor.

unui
de arbitri este

solicita serviciile 
număr 
bună, mai ales pentru

cere a 
Continuarea 

instruire la un 
ridicat va asi- 

al treilea tur al 
(in aer liber) 
la nivelul exi-

Hristache NAUM

OPRIȚI MUZICA Șl DANSUL IN SALA DE SPORT DIN CRAIOVA I
In ziarul din 21 ianuarie 

a apărut materialul inti
tulat „Tenisul de masă craio
vean lansează un... S.O.S.". Cu 
acest prilej se semnalau unele 
neajunsuri în 
cestui sport la Craiova, 
trăgea atenția asupra modului 
condamnabil in care sint fo
losite amenajările din orașul 
respectiv destinate practicante
lor tenisului de masă.

Pe marginea articolului pu
blicat, de curind am primit 
răspunsul Consiliului asociației 
sportive PROGRESUL Craiova, 
pe care îl reproducem în rin- 
durile ce urmează : „Prin
prezenta scrisoare ținem să vă 
anunțăm că, în ciuda materia
lului publicat în ziar care, pe 
bună dreptate, semnala o sta
re de lucruri deplorabilă, Co
mitetul municipal U.T.C. Cra
iova continuă să folosească în 
mod abuziv sala de sport, or- 
ganizînd aici seri de dans și 
baluri în fiecare joi, sîmbătă 
și duminică. Rezultatele aces
tor activități extrasportive sint 
departe de scopul .pentru care

a.c.

dezvoltarea a- 
se a-

INFRINGERILE POT FI
FOLOSITOARE... • In calendarul internațional — competiții dificile ® Nume noi au luat

Interviu cu antrenorul federal NICOLAE NEDEF, 
după turneul handbaliștilor români in Polonia 
un turneu cu rezul-După 

tate prestigioase, întreprins în 
luna decembrie a anului tre
cut, selecționata masculină de 
handbal a României — afla
tă în plină campanie de pre
gătire pentru O. M. — a. pier
dut, neașteptat, două jocuri 
în cadrul turneului interna
țional de la Mielec, clasîn- 
du-se pe locul III, după re
prezentativele Poloniei și Nor
vegiei. Firește că aceste in
succese, survenite la un scurt 
interval după victoriile în de
plasare asupra echipelor R. D. 
Germane și Cehoslovaciei, ul
tima campioană a lumii, 
au produs nedumerire. Iată 
motivul pentru care, ieri di
mineața, Ia cîteva clipe după 
sosirea în Capitală a lotului, 
l-am abordat pe antrenorul 
federal NICOLAE NEDEF, 
tocmai cu scopul de a afla 
cauzele acestei situațd neaș
teptate și nedorite.

— Cum explicați slaba com
portare a handbaliștilor ro
mani ?

— Pentru un om obișnuit cu 
scuzele ar exista suficiente argu
mente care să pledeze in favoa
rea unui accident sau a unei 
eclipse de formă trecătoare. Par 
noi nu putem privi în acest fel 
lucrurile, mai ales acum in preaj
ma Campionatului mondial. Mă 
Întrebați deci care simt cauzele... 
Cred că. trebuie avut în vedere 
faptul eă in handbalul masculin 
s-a înregistrat o creștere a valo
rilor medii, un progres al echi
pelor socotite din „plutonul" al 
doilea, ceea ce exclude idee.a li
nul meci dinainte eiștigat. Ani 
convingerea fermă că la C. M. 
orice partidă va purta amprenta 
unei veritabile finale și imi pare 
bine că în turneul de la Mielec 
de acest lucru s-au convins, aș 
putea spune pe pielea lor, și ju
cătorii. Acum, sper, nu vor mai 
privi diferențiat adversarii și nu-și 
vor mai permite rabaturi la q- 
dihnă, la concentrare, la mobili
zare in funcție de calcule ce as
tăzi sint evident perimate.

— Spuneți-ne, în relatările 
de la Mielec ați făcut dese 
referiri la jocul „tare“. Ce 
trebuie să înțelegem prin a- 
ceasta 7

in-— Întrebarea nu-i lipsita de 
teres și, mai ales, de actualitate. 
Se poate că noi, antrenorii și 
jucătorii români, cărora ne pla
ce mult tehnicitatea 
handbal, frumusețea 
Hor tactice să avem 
gere greșită în acest 
este că turneul de la 
arătat că in perioada de timp 
care a mai rămas piuă Ia C. M. 
trebuie să facem o pregătire spe
cială cu acentul pe angajamentul 
fizic. Vă mărturisesc insă că ce 
am văzut la Mielec a depășit li
mitele înțelegerii noțiunii de joc 
tare. A fost ceva mai mult. Am 
admirat însă pregătirea fizică i- 
reproșabilă a handbaliștilor po
lonezi și norvegieni, capabili sA 
acționeze în forță, decisiv, mult 
în fața semicercului, apți de a 
rezista la cele mai dure șocuri. 
Din acest punct de vedere noi 
am fost deficitari. Aceasta poate 
și pentru faptul că unii din hand- 
baliștii selecționați in lotul nos
tru nu mai sint de 20—2? de ani, 
motiv pentru care uu < ferit 
să-i uzăm prematur. Sper însă 
că iucrînd intens în următoarele 
zile întreaga formație va fi antă 
fizic ia C. IVI. Vreau să mai pre
cizez că numai dorința noastră, 
a antrenorilor, nu este suficientă. 
Se cere și adeziunea jucătorilor 
care acum trebuie să renunțe la 
excesele de oboseală cauzate de 
obligațiile unei vieți mai puțin 
sportive. Cum se spune, 
a bătut ora 12.

— Se pot face unele 
țieri ?

— Nu numai în sens

jocului rte 
combinați- 
o convin- 

sens. Sigur 
Mielec ne-a

ceasul

eviden-

pozitiv. 
Ba. mai mult, aș dori să încep 
chiar cu... „evidențierea" celor 
care n-au corespuns. De pildă, 
Gruia, Oțelea, Samungi și 
cid s-au 
obișnuit, 
fizică și : 
ce cauze 
fiți siguri 
cat ceva 
îndeosebi, 

in ce

____  ________ . Chl- 
coniportat sub nivelul 

N-au avut prospețime 
nervoasă. Noi șlim 
și le vom remedia, 
de acest lucru. Au 
mai bine Moldovan

Guneș care este

din 
SA 

ju- 
Și» 

____ T ___ din 
ce în ce mai curajos în aia;-, 
ușurînd presiunea care se exerci
tă * * ~__ ’asupra lui Gruia.

— O întrebare, poate, indis
cretă : sînteți tare supărat de 
rezultatele acestui turneu ?

- Să fiu sincer nu sînt chiar 
așa de supărat cum credeți. Utili
tatea acestei participări, aș avea 
chiar curajul să spun, a acestor 
lnfrîngeri, se va vedea in cu
rind. Echipa a revenit cu picioa
rele pe pămînt și dacă nu mat 
este in stare de „plutire" se va 
putea pregăti mai bine in sâpti- 
mînile următoare...

Colin ANTONESCU

(Urmare din pag 1)

(loc de echipare, duș) ale vi
zitatorilor lor.

Sindicatele, care reprezintă 
o forță, acționează simptoma
tic și divers de la unitate la 
unitate. Astfel, de unde în a- 
numite unități industriale nu 
s-a făcut nici un pas în pri
vința alocațiilor pentru sport, 
în altele (la Atelierele 16 Fe
bruarie, de pildă) formula : 
„unde există preocupare, chiar 
cu bani puțini se pot face 
lucruri 
viabilă.

mari", continuă să fie 
in ciuda uzurii ei".

O FALSĂ STARE
PROSPERĂ

glomerat, spațiile de care dis
pune el fiind minime. Aceas
ta nu trebuie însă să consti
tuie scuza unei perpetuări a 
situației și, mai ales, a agra
vării ei. Acolo 
struit deja — 
tier® — trebuie 
celele de teren 
să fie amenajate și dotate cu 
un minim social, ameliorînd 
astfel, pentru început, situația. 
Acolo unde acum se constru
iește, Consiliul popular muni
cipal (factorul cel mai autori
tar și competent) trebuie să 
decidă includerea — în pla
nurile urbanistice — unor o-

unde s-a con- 
în noile car- 
ca toate par- 
rămase libere

locul altora foarte cunoscute • Antrenamente ,,tari“ chiar de la început
Reputația de care se bu

cură sportul luptelor din țara 
noastră a crescut în anul 
care a trecut. Am aminti, 
dintre succesele lui ’69, me
daliile de aur cucerite la 
campionatele mondiale din 
Argentina de către Gheorghe 
Berceanu și Simion Popescu, 
cele 5 titluri de campioni 
balcanici, primele locuri la 
mari turnee internaționaie 
din Iugoslavia, Ungaria, Bul
garia ș.a.

De bună seamă și 
este mai greu să 
un prestigiu cucerit, 
ce sportivii noștri

în sport 
păstrezi 
Iată de 
fruntași

din loturile republicane de 
lupte nu și-au îngăduit o 
vacanță prea mare, reînce- 
pînd zilele trecute pregătirile 
pentru marile confruntări din 
acest an.' Printre acestea 
campionatele mondiale din 
Canada (4—11 iulie), campio
natele europene de la Ber
lin (7—14 iunie), Balcaniada 
de la Varna (august) și întîl- 
nirile bilaterale cu puterni
cele formații ale Turciei și 
R.F. a Germaniei.

In vederea competițiilor 
internaționale din acest an 
și îndeosebi pentru perspec
tiva J.O. din 1972, antreno-

Săritura peste „capră", un exercițiu mult mai dificil decit 
pare la prima vedere

rii federali Ion Corneanu și 
Ion Crîsnic, au operat sub
stanțiale modificări în loturi 
(greco-romane și libere). Este 
suficient să menționăm că 
s-a renunțat la serviciile 
unor luptători binecunoscuți 
ca I. Țăranu, Gh. Popovici, 
I. Alionescu, I. Gabor, I. E- 
nache (greco-romane), 
Poalelungi, N. Cristea, 
Tindeche, I. Chirilă și Gh. 
Urean (libere), în locul aces
tora fiind introduși în loturi 
tineri talentați, cu reale 
sibilități de a concura 
succes la Olimpiada de 
Munchen.

...Iată-ne împreună cu 
toreporterul T'neo Macarscbi 
la unul din primele antrena
mente. Antrenorul emerit Ion 
Corneanu dirija un grup ma
siv de sportivi. Aproape la 
unison, cei peste 40 
tători, ai ambelor 
executau exercițiile, 
cunoscute, indicate 
trenor.

După două ore, cind lec
ția luase sfîrșit, chipurile 
sportivilor erau brăzdate de 
șuvițe groase de nădușeală.

— Arbitrii — a ținut să 
precizeze antrenorul Ion 
Corneanu — la recentele in
dicații ale Biroului preziden
țial F.I.L.A. vor deveni în 
curind extrem de exigenți. 
Se preconizează. de pildă, 
desființarea deciziei de ega
litate fără puncte tehnice, 
luptătorii respectivi urmînd 
a fi descalificați, jar pena
lizarea de pe urma unei ast
fel de decizii mărindu-se Ia 
5 puncte, ceea ce ar lua orice 
speranță celor în cauză. Des
calificarea pentru pasivitate 
se poate dieta chiar și în 
prima repriză (măsură deja 
aplicată). De asemenea, Ia 
fiecare ieșire de pe saltea în 
timpul luptei se va da un 
punct tehnic adversarului.

Așa că am toate motivele 
să iau măsuri de precauție

P. 
D.

po- 
cu 
Ia

fo-

de lup- 
loturi, 

sau 
an-

noi 
cie

fapt: aglomerarea acestor baze, 
redusa
acoperi solicitările de pregă- 
tire și

lor posibilitate de a

competiționale ale o- 
rașului. O probă: stadioanele 
Municipal, Unirea și Clujeana 
și terenurile din sir. Mașiniș- 
tilor și Aurel Vlaicu trebuie 
să acopere activitatea de pre
gătire și competițională a e- 
chipelor de 
juniori ale 
C.F.R., ale 
Dermata și 
și juniori), ale celor 11 echipe 
din campionatul județean de 
fotbal, a numeroaselor forma
ții de copii din campionatul

seniori, tineret și 
cluburilor „U“ și 
divizionarelor C, 

Tehnofrig (seniori

școlară a Clujului este deose
bit de densă iar sursele școlii 
nu sînt, în general, bogate, 
trebuie studiate toate posibili
tățile prin care ea poate fi 
efectiv sprijinită. Mă gindesc, 
mai întîi, la acele ministere 
ce patronează diferitele școli 
profesionale — sau la acele 
întreprinderi pe lingă 
funcționează acest gen 
școli 
să acorde dezvoltării fizice și 
sănătății viitorilor lor „profe
sioniști" o atenție deosebită ; 
la o mai judicioasă distribu
ție a acelui barem minim, pe 
care Ministerul Tnvățămîntu-

care 
de 

și care sînt obligate

„In 1964 am Întreprins o an
chetă ce avea un obiect ase
mănător celui pe care-4 _ inves- 
tigați dv. 
BAZELOR 
CLUJ și, 
volumul -

acum : SITUAȚIA 
SPORTIVE 1N 

în funcție de ea, 
- sub raport nu

meric — al celor care le popu
lau. ne informează președin
tele Clubului sportiv munci
toresc Cluj, TOV. SIMION 
KEZDI.

Cifrele mi-au descoperit a- 
tunci că, deși numărul spor
tivilor legitimați 
clasificați crescuse imens, 
solicitările amatorilor deveni
seră mai 
toarele" __
număr îngrijorător, situație 
care a continuat să se agra
veze, astfel că astăzi înregis
trăm 26 de baze care au pri
mit. sub ochii noștri, o altă 
destinație (magazii, depozite 
de medicamente, săli de curs, 
club, muzeu). E adevărat, s-a 
mai 
refer la obiectivele mari, gen 
Sala sporturilor sau 
acoperit, 
republicane), 
noilor baze nu reprezintă nici 
30% din volumul celor dez
afectate.

Nu este, de asemenea, lip
sit de interes să subliniem 
următoarea situație : Institu
tul de educație fizică, Școala 
sportivă, Liceul cu 
de educație fizică, ‘ 
universitare (exclud 
care deține o veche zestre) 
și unul sindical (Voința) s-au 
născut și funcționează 
nici o bază sportivă, 
atare situație, șansa de 
voriza accesul la arenele 
tive și a altei mase de 
tori în afara celor legitimați 
aici, este, din plecare, exclusă. ———i--- i---- -—..... ■■ ,

IN

și al celor 
iar

numeroase, „labora- 
Clujului scădeau în 
îngrijorător,

construit ceva (nu mă
bazinul

care au destinații 
dar capacitatea

program
4 cluburi

l „U“-ul

fără
Intr-o 
a fa- 
spor- 
ama-

CINE TREBUIE SA FACAINVESTIT!! SPORTIVE?
pentru 

platfor- 
a evita 
a unor 

situații dramatice ca aceea din 
cartierul Grigorescu unde, la 
o populație de aproape 10 000 
de oameni, există numai un 
teren de dimensiuni reduse și 
cîteva solarii.

biective sportive (săli, 
cvartale de locuințe și 
me de jocuri) pentru 
ivirea în continuare

DINCOLO DE FETIȘUL 
VORBELOR

„La nivelul Clujului, așa 
cum au dezvăluit-o numeroa
sele sondaje, mari divergențe, 
in sfera înțelegerii, nu au a- 
părut. Toți sint inventivi și 
binevoitori dar rezultatul este 
că... nu s-a făcut mai nimic. 
Motivele invocate țin de „ra
țiuni superioare", „de raționa
lizarea spațiilor în scopuri ma
jore" etc., ziduri de granit 
in fața cărora bunăvoința, ari
cit. ar fi ea fără de margini, 
se fringe — concluzionează 
confratele nostru de la ziarul 
clujean Făclia, VICTOR MO
RSA. Asistăm astfel — conti
nuă acesta — la o situație pe 
cit de paradoxală pe alit de 
dureroasă; de unde in 1940 
Clujul număra circa 90 000 de 
locuitori și un număr mic de 
baze 
pășit 
cind 
șutai 
refer 
tarilor, care are cu totul altă

municipal și să răspundă so
licitărilor centrului - -
elevi) ce activează 
„U".

$i, o altă probă : 
cui estimativ, pentru un te
ren de baschet — sport aflat 
la loc de cinste în Cluj — re
vin 4 400 de solicitanți ! $i, 
o... perspectivă (în fond o a- 
nomalie care anunță grave 
consecințe): în cartierul Gheor- 
ghieni, ce va cuprinde in cu
rind 40 000 de locuitori și unde 
funcționează trei licee (peda
gogic, energetic și industrial) 
și două școli profesionale cu 
aproximativ 7 000 de elevi, e- 
xistă două solarii, trei mini- 
terenuri și, in perspectiva... 
perspectivelor, o bază sportivă. 
în acest context, surprinde că 
Sinterom și Uzina de repara
ții au intrat recent în funeți- 

de 
în-
oa-

(140 de 
pe lingă

la un cal-

une fără nici un metru 
teren afectat sportului, 
seamnă că ne-am eliberat, 
re, de fetișul vorbelor ?'

DIPLOMAȚIA
CELUI CARE CERE

de la imensele 
care statul le tra

sportive, astăzi el a de- 
200 000 de locuitori, pe 

bazele sportive ale ora- 
sînt cam aceleași (nu mă 
la complexul Sălii spor-

„Pornind 
sarcini pe 
sează școlii consider că, la a- 
cest nivel, trebuie operate 
cele mai concludente și sub
stanțiale schimbări — apre
ciază șeful secției sport-turism- 
pregătire militară din cadrul 
comitetului județean U.T.C. 
Cluj, tov. AL MIHAIL A. A vin

a. fost amenajată sala. Ba. 
dimpotrivă, pagubele materia
le (deteriorarea parchetului de 
curind vopsit, geamuri sparte, 
pereți zgîriați, instalații sani
tare delectate) se înmulțesc de 
la o săptămînă la alta. Toate 
acestea fac ca activitatea la te
nis de masă să se desfășoare în 
condiții improprii, chiar Impo
sibile. Vă rugăm să interveniți 
din nou pentru curmarea a- 
cestei situații, pentru a-i de
termina pe tovarășii de Ia Co
mitetul municipal U.T.C. să 
înțeleagă rostul educației fizice 
în formarea tinerei generații. 
Vă trimitem și două afișe ce 
popularizează balurile din 
„sala albastră" — cum o nu
mesc dinții, amintind în ace
lași timp că pentru dotarea a- 
oesteia mișcarea sportivă a in
vestit fonduri importante".

★
Așadar, in ciuda eforturilor 

ce se fac pentru a crea teni-

«ă-și

curmarea

mal stra- 
creată de 
mai blne-

sulul de masă craiovean con
diții tot mai bune de afirmare, 
amatorii de baluri continuă să 
ignore aceste eforturi,
vadă mal departe de... treabă. 
Ziarul revine asupra cazului 
respectiv, dar consideră de da
toria sa să amintească forurilor 
în drept din Craiova (CJEFS, 
Comitetul județean al U.T.C.1 
că este nevoie de intervenția 
lor energică pentru 
acestei anomalii.

Situația e cu atit 
nie, cu cit ea este 
către un organ; sau
zis de către reprezentanții unui 
organ — in speță Comitetul 
municipal al U.T.C. —• căruia 
îi revin sarcini foarte preci
se în organizarea și dezvolta
rea activității sportive în rin- 
durile tineretului.

Cit despre baluri, nimeni nu 
este împotriva lor, cu condiția, 
însă, ca ele să se desfășoare 
în locurile adecvate și nicide-, 
cum într-o sală

Al. C.

de sport.

DIN GALAȚI
o lună 
nostru 
critica

ION CORNEANU 
Văzut de AL. CLENCIU

pentru a-i feri pe luptătorii 
noștri de asemenea verdicte.

Și, în altă ordine de idei, 
mondialele și europenele din 
acest an, care ne interesează 
in mod deosebit, vor fi foar
te „tari". Peste Ocean vor 
face deplasarea numai luptă
torii bine pregătiți, iar 
capitala R.D. Germane 
mărul concurenților la 
care categorie cred că va 
păși toate recordurile 
participare. De pildă, 
noastră 
de echipe complete atit la 
greco-romane cit și la libere. 
Să mai adaug faptul că R.D. 
Germană a ocupat locul II 
pe națiuni la Olimpiada din 
Mexic ? Din aceste motive 
am început antrenamentele 
fără menajamente.

Nu putem decît să dorim 
mult succes luptătorilor ro
mâni în noul an competi- 
țional.

în 
nu- 
fie- 
de- 
de 

țara 
va fi reprezentată

Costin CHIRIAC

lui — prin inspectoratele șco
lare — îl acordă școlilor, bu
get care pînă acum doi ani era 
obligatoriu pentru fiecare u- 
nitate (contribuind astfel la o 
egalizare a veniturilor acesto
ra) dar care astăzi este smuls 
de cel care stăpînește cel mai 
bine diplomația de a cere ; 
la comitetele de părinți care 
trebuie sensibilizate mai pro
fund în această direcție; la 
comitetele U.T.C. aie școlilor, 
la sindicate (mai ales că e- 
levii școlilor profesionale sint 
membri cotizanți de sindicat).

Care ar fi efectul acestei 
cooperări a factorilor amintiți? 
Competiții cu etape superioa
re, fără obligația de a ne o- 
pri la faza pe școală (proce
dură care frînează orice avînt 
al adolescenților), posibilități 
sporite de a cuprinde, în for
me competiționale de durată, 
o masă mult mai largă de so- 

pen- 
baze

nece-

remarca secretarul clubului 
„U“ Cluj, tov. TITUS LUCA- 
CIU.

Ceea ce ține de noi — fo
rurile locale — este mai mult 
o gospodărire economică și ju
dicioasă a ceea ce avem (și 
multiplele defecte ivite la ni
velul Clujului au la bază toc
mai lipsa acestui spirit) și o 
mai mare mobilitate în func
ție de cerințele momentului.

De altfel, unei atitudini fals- 
ferme i-am căzut victimă chiar 
noi: este vorba de acel masiv 
teren viran ce continuă par
cul sportiv studențesc — loc 
pe care s-au plantat flori dar 
care are ca asidui vizitatori 
numai dinii din acea zonă a 
Someșului — spațiu ce conti
nuă să ne fie refuzat (pentru 
a fi integrat parcului univer
sitar) privindu-ne astfel de 
realizarea acelei baze sportive 
complexe capabile să asigure 
nu numai solicitările perfor
merilor „U“-ului, ci și pe ale 
tuturor studenților dornici de 
recreație și mișcare.

Subliniez că, in fața ura
ganului de tinerețe și forță 
pe care îl reprezintă tineretul 
universitar clujean — căruia, 
sub aspectul posibilităților de 
a practica sportul ii oferim cam 
puțin față de ceea ce merită 
și are el nevoie — sintem, 
deocamdată, neputincioși, 
pect la care forul 
rect — Ministerul 
tului — trebuie să 
bit de atent.

Cupele „Iuliu 
(la baschet și volei) și 
Guga" (' f " 
in care-i vOm angrena, o dată 
cu mugurii primăverii, pe stu
denții clujeni rămin, totuși, 
numai niște trecătoare par- 
fumuri de martie".

as- 
nostru di- 
Invățămîn- 
fie deose-

Hațieganu" 
. „Aurel 

(la fotbal), competiții

★

licitarăți, refuzați astăzi 
tru motivul lipsei de 
sportive și echipament 
sar".

RĂUL ESTE ÎN NOI

„Pornesc prin -a nega între
barea anchetei. Banii fiind ai 
statului rămine un singur „do
nator" (indiferent de canalele 
prin care sînt ei difuzați'), care, 
convins fiind de necesitatea și 
utilizarea investiției, o ope
rează de la sine. Si, îmi per
mit să apreciez că sportul a 
constituit un sector de la care

Concluziile se structurează 
de la sine: discuțiile sincere, 
înfățișînd. fără vălul pruden
ței, o dificilă stare de fapt, 
exprimă în fond dorința de a 
schimba, de a promova. De a 
schimba niște idei, de a mina 
unele comodități, de a dinami
za spiritele, intr-un cuvînt de 
a crea, prin inteligență și 
muncă, un cadru adecvat a- 
cestei noi realități — sportul 
de masă — ce se impune din 
ce în ce mai pregnant, reven- 
dieîndu-și un binemeritat loc 
printre celelalte forme, multe 
la număr, ce compun sfera e- 
cil loniiol

A trecut mal bine de 
de la apariția în ziarul 
a unei note în care se 
faptul că în sala de atletism a 
clubului Dunărea au fost de
pozitate... mere.

După apariția rîndurilor res
pective, credeam că se vor lua 
măsuri urgente in vederea... 
redării sălii activității sportive, 
pentru care a fost construită, 
mai ales că din toamnă 
pînă acum sportivii gălățenl 
antrenează pe unde apucă și 
condiții cu totul vitrege.

După apariția materialului, 
forurile competente din Galați 
au fixat unele 
țînd că la 10 
la 20 ianuarie 
cuată.

Dar, iată a 
de o lună și 
GOSTAT Galați nu s-au de
ranjat să întreprindă măsurile 
ce se impuneau. Această indi
ferență, ce lezează interesele 
atletismului gălățean, și în ge
neral ale sportului din marele 
oraș dunărean, nu mai poate 
fi tolerată.

Adresăm pe această cale un 
«nou apel organelor locale de 
stat pentru o intervenție ho
tărî tă în rezolvarea grabnică 
a acestui caz și curmarea de
finitivă a unor astfel de prac
tici. Căci este al treilea an de 
cind s-a înrădăcinat tristul o- 
bicei de a transforma sala de 
sport (care a 
mulți) în depozit 
legume.

T. SIRIOPOL

se 
in

termene, promi- 
ianuarie și 
sala va fi

apoi 
eva-

multtrecut mai 
tovarășii de la

costat bani 
de fructe și

corespondent

Propuneri constructive
la consfătuirea arbitrilor de box

50 de arbitri-judecători de 
box s-au în îlnit, săptămînă 
trecută, la 
Consfătuire 
oficiali (unii 
alții tineri) 
tru o săptămînă elevi 
guincioși, căutînd să-și reîm
prospăteze cunoștințele 
materie, să facă 
de experiență.

S-au prezentat 
rate extrem de 
care au prilejuit 
ple și utile. Pe prim plan s-au 
situat materialul ^Uniformi
zarea sistemului de arbitraj 
și punctaj", prezentat de pre
ședintele Colegiului central de 
arbitri, Marin Zamfirescu, 
precum și referatul medicilor 
craioveni, P. Tonitza și C. 
Burdescu, privind metodele 
de umanizare a boxului. Cele 
două documente, care ar tre
bui trimise tuturor colegiilor 
de arbitri din țară, au dat 
prilejul unor schimburi de 
opinii deosebit de fructuoase.

Uniformizarea sistemului _ 
de arbitraj și punctaj, la care' 
considerăm că e necesar să se 
ajungă cit mai curind, nu tre
buie să ducă însă la șablo- 
nism, la știrbirea personali
tății fiecărui arbitru. Ea se 
referă îndeosebi la sistemul 
de punctaj și stabilește crite
rii care să dea judecătorilor 
posibilitatea de a aprecia mai 
exact fazele din ring. Aceș
tia trebuie să țină seama de 
numărul loviturilor corect 
aplicate, de tehnica și tactica 
boxerului, de stilul ofensiv 
de luptă, de modul cum spor
tivul își finalizează acțiunile 
gradat, pe reprize. REFERA
TUL — 
TRAL 
CIALI 
TATE 
invitindu-i în același timp la 
o maximă exigență, mai cu 
seamă cind în ring evoluea
ză pugiliști începători.

Referatul medicilor craio

Craiova, într-o 
pe țară. 50 de 
cu părul cărunt, 
au devenit pen- 

sîr-

în
un schimb

cîteva refe- 
interesante, 

discuții am-

COLEGIULUI CEN- 
CHEAMA PE OFI- 
SA ACORDE PRIORI- 
BOXULUI TEHNIC,

veni citați mal sus (care sînt 
totodată și arbitri reputați) a 
constituit o caldă pledoaria 
pentru protejarea) boxerilor. 
S-A PROPUS CA DUPĂ UN 
K.O. SPORTIVUL SA IA O 

OBLIGATORIE DE 
(și nu o lună, ca în 
IAR DACA SITUA- 
REPETA IMEDIAT, 
SA SE PRELUN-

PAUZA 
3 LUNI 
prezent), 
ȚIA SE 
PAUZA
GEAȘCA LA UN AN. Merită 
atenție discuțiile purtate pri
vitoare la actualele prevederi 
ale regulamentului, care în- 
tr-un fel camuflează k.o.-ul 
prin decizia de r.s.c. (aban
don). Am asistat într-adevăr, 
deseori, la situația în care un 
boxer fusese de fapt knockou- 
tat, dar pentru că a doua zi 
el trebuia să susțină un nou 
meci, antrenorul l-a abando
nat. K.O.-ul l-ar fi ținut pe 
sportiv departe de ring o lună 
de zile ! O altă propunere a 
medicilor—arbitri craioveni 
se referă Ia introducerea me
ciurilor de 5 reprize a 2 mi
nute. Avantaje î patru pau
ze (și nu două, ca acum), po
sibilitatea de dozare mai ju
dicioasă a efortului, dezvol
tarea gîndiriî tactice, îmbogă
țirea procedeelor tehnice, 
sprijinirea judecătorilor de a 
stabili mai precis învingăto
rul etc.

La Consfătuire s-au făcut 
și multe propuneri menite să 
îmbunătățească activitatea) 

colegiilor din țară. Astfel, ar
bitrul Puiu Dumitrescu a opi
nat pentru restrîngerea .nu
mărului membrilor colegiului 
central, de la 11 la 7, anali
zarea arbitrajelor la toate în- 
tîlnirile internaționale și tri
miterea concluziilor la cole
giile județene, editarea bitri- 
mestrială a „Buletinului ar
bitrilor de box" (care să cu
prindă articole tehnice, de 
specialitate), înfințarea mu

zeului boxului românesc etc.

Romeo CALARAȘANU

-imni ___ _________

| Marin Alexandrescu
Clubul sportiv Metalul a- 

nunță cu profundă durere că 
la 31 ianuarie 1970 a încetat 
din viață, în mod subit, la 
vîrsta de 41 de ani, Marin 
Alexandrescu (Marucă).

Motociclist fruntaș, el a 
reprezentat cu cinste și de
votament culorile clubului la 
numeroase competiții de vi
teză, cîștigînd titluri decam- 
Dion national, stabilind. în

prodigioasa sa carieră, 
multe 
niei.

Prin 
a lui 
sportul 
de pe 
săi cei

înhumarea va avea loc as
tăzi (ora 13) la cimitirul 
Iancu Nou (Bălăneanu).

mai 
recorduri ale Româ-

dispariția prematură 
Marin Alexandrescu 
nostru cu motor pier- 
unul dintre slujitorii 
mai fideli.
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Fază di nt r-un meci de tineret opunînd echipele Steaua și Universitatea Cluj

ț Așa cum NOUL îșl face în- 
J totdeauna loc în viață prin lup- 
î tă (mal mult sau mai puțin 
i ascuțită), campionatul de tine- 
( ret-rezerve a apărut în viața 
) fotbalului românesc în urma u- 
1 iei dispute invederînd o plurali- 
? tate de factori demni de luat în 
J seamă.
? Factorul economic, esențial și 
? aici ca și în toate domeniile, a 
J fost îmbrățișat cu fervoare de cei 
'• - are pledau CONTRA ; „gîndi- 
4 ți-vă — susțineau adepții acestui 
* , curent" — ce înseamnă, de exem- 
| piu, numai deplasarea unui lot 
8 do 30 de oameni (echipa de se- 
] niorl plus cea do tineret) de Ia 
r Bacău la Arad ! Unde mai pui 
I elelalte cheltuieli care apar ca 

ciupercile într-o gestiune dubla
tă..."

Argumentație solidă, pe care nu 
o puteai clătina. Șl nici nu pu
teai să faci abstracție de ea.

Campionatul de tineret-rezerve 
a luat totuși ființă (de fapt o 
reapariție). Rod al intervenției u- 
nor așa-numite „imponderabile**, 
elemente la care cronicarul de 
fotbal recurge atît de des ? Nu. 
Campionatul acesta de tranziție 
de la juniori la seniori a apărut 
ca o necesitate a fotbalului nos
tru. Să reamintim cîteva din ra
țiunile majore ale existenței lui : 
a) Preluarea juniorilor valoroși 
și CREȘTEREA lor într-un cam
pionat oficial, randamentul aces
tui campionat fiind exprimat, în 
primă și în... ultimă instanță, de 
numărul de produși valoroși „li
vra ți “ diviziei A ; b) Clauza dez
legării reducînd considerabil vo
lumul transferărilor, înființarea 
acestui campionat obliga cluburile 
să întreprindă acțiuni pentru a-șl 
pregăti un ^schimb doi" cît mal

valoros ; c) Pe linia consolidării 
soccerului autohton, campionatul 
de tineret a devenit, veriga a doua 
a filierei CENTRUL DE COPII 
ȘT JUNIORI — CAMPIONATUL 
DE TINERET — DIVIZIA A, fi
lieră avînd ca obiectiv întărirea 
și dezvoltarea cluburilor noastre 
c£e fotbal.

în principal, acestea au fost 
rațiunile care au înclinat balan
ța atunci cînd a î'ost vorba să

ret a fost mutat pe terenuri pe
riferice. improprii. „Partida „U"
— C.F.R. Cluj s-a jucat în Parcul 
Eabeș, pe un Jeren denivelat, cu 
numeroase gropi” — scrie arbi
trul I. Rus în foaia de arbitraj. 
La meciul „U“ — Rapid, jucat pe 
același teren, n-a fost nici un 
spectator ! „Unde este stimulen
tul pentru acești jucători tineri?"
— se întreabă arbitrul jocului. 
Unde este atenția de care trebuie

CAMPIONATUL DE TINERET INTRE DORINȚĂ Șl REALITATE

A GÎNDI UNA ȘI A FACE ALTA
III

Ui

Foto; N. DRAGOȘ

se lanseze campionatul de tineret.
Care este azi situația acestei 

competiții, care este azi situația 
echipelor de tineret ?

Cu părere de rău trebuie să 
constatăm că, în mare parte, a- 
cest campionat a fost în toamnă 
o umilă cenușăreasă, privită ca 
atare de Federația de fotbal, de 
cluburi, de public și chiar de că
tre presă. (Există, este adevărat, 
și excepții, care nu fac decît să 
sublinieze regula...).

Dar să lăsăm să vorbească fap
tele, prin graiul lor sever. La me
ciurile Universitatea Craiova — 
F.C. Argeș, Dinamo Bacău — Ra
pid, Rapid — Petrolul, Politehni
ca Iași — Rapid, a lipsit ba ar
bitrul de centru, ba cel de tușă; 
la meciul C.F.R. Cluj — U.T.A., 
arbitrul Iosif Knoch s-a prezen
tat la joc după începerea lui. Nu 
o dată meciul echipelor de tine-

să se bucure acești tineri pe care 
antrenorii de la echipele de se
niori au obligația să-i urmăreas
că, spre a le detecta progresul, 
la fiecare meci ? — ne întrebăm 
noi. La meciul de tineret Poli
tehnica Iași — Dinamo București 
au asistat vreo 20 de spectatori ! 
„Nu am știut unde este • progra
mat jocul — scrie arbitrul in- 
tîlnirii. în presă se anunțase că 
meciul începe la ora 12, pe sta
dionul Tineretului, iar pe afișe, 
în oraș, jocul era anunțat pe sta
dionul „23 August, începînd tot 
de la ora 12. La ora 11.15, eu, 
conducătorul partidei, nu știam 
încotro s-o apuc". Alt exemplu, 
în timpul meciului de tineret 
F.C. Argeș — Crișul, „seniorii" e- 
chipei plteștene se încălzeau (pur 
și simplu) în spațiul de joc...

Și exemple sînt încă multe, 
prea multe... Veți recunoaște că

faptele spun destul. Acesta este 
— în realitatea lui obișnuită — 
campionatul de tineret. Vinovate 
de această stare sînt, în prin
cipal, în egală măsură, cluburile 
și federația. Cluburile (majorita
tea dintre ele ; excepție ar fi U- 
niversitatea Craiova, Crișul, Di
namo Bacău) — deoarece TRĂIESC 
aproape exclusiv pentru echipa 
de seniori, ignorînd acest im
portant (in primul rind pentru 
ele) rezervor pe care-1 reprezintă 
echipa de tineret ; federația — 
pentru că nu observă cu rigu
rozitate aplicarea hotărîrilor ei în 
acest sector și nu ia măsuri îm
potriva celor ce nu le respectă.

Organizarea jocurilor — în ce 
condiții, pe ce terenuri, cu ce ar
bitri delegați (majoritatea au fost 
anonimi) —, regimul concret a- 
sigurat de cluburi echipelor de 
tineret, iată preocupări de care 
federația s-a achitat mai mult 
formal, aspectele „din teren" vor
bind grăitor în acest sens

în pofida carențelor sale de e- 
xistență, campionatul de tineret 
PRODUCE (asemenea pomilor 
care, deși nu sînt îngrijiți, fac 
fructe) : la Bacău a apărut un 
Pană de mare viitor, la Oradea 
se afirmă Sătmăreanu II și Kasai, 
la Steaua — Ștefănescu și Naom, 
la Pitești — Roșu, Ivan II, la Cra
iova — Boșoteanu. Tacoi, Ia Ra
pid — Petreanu etc.

Chiar și fără concursul de care 
ar trebui să se bucure, această 
excelentă inițiativă rodește !

Ce-ar mai fi de spus ?
Nu mai spunem nimic.
Cine vrea să înțeleagă, înțele

ge...

Marius POPESCU

DELA FEDERAȚIA DE FOTBAL
în prima sa : ședință din 

1970, condusă de președintele 
Federației de fotbal, Mircea 
Angelescu, Biroul F.R.F. 1

prin care se cerea ridica
rea suspendării pe două e- 
tape de campionat a tere
nului său ;

MlINE 
ÎN CAPITALĂ
Continuindu-și pregătirile, 

echipele bucureștene vor sus
ține mîine meciuri ami
cale. Astfel, pe stadionul Giu- 
lești, va avea loc un cuplaj, 
în care se vor întîlni echipele 
de seniori și tineret ale Ra
pidului și Metalului Bucu
rești. Partida dintre formații
le de tineret va începe la ora 
13,30, apoi se va disputa me
ciul dintre echipele de se
niori.

Tot mîine pe stadionul din 
str. dr. Staicovici, Progre
sul va primi vizita echipe
lor Steaua București. Iată 
programul : ora 13,30 : Pro
gresul (tineret) — Steaua (ti
neret) ; ora 15,30 : Progre
sul — Steaua.

Juniorul Ghergheli 
la Steagul roșu Brașov

După cum sîntem infor
mați, talentatul Ghergheli, 
component al selecționatei 
naționalei d© juniori a Româ
niei, și-a manifestat dorința 
să activeze la clubul brașo
vean Steagul roșu.

Echipa Unirea Cristurul 
Secuiesc din care face parte 
în prezent Ghergheli, și-a dat 
asentimentul la această ce
rere începînd cu data de 1 
iulie 1970, deoarece Ghergheli 
este elev al clasei a Xll-a a 
liceului din localitate.

PROGRESUL BUCUREȘTI - 
SIRENA BUCUREȘTI 1-0 (0-0) 

Echipa Progresul București a 
susținut ieri, pe stadionul din str. 
dr. Staicovici, un meci amical în 
compania formației de divizia C, 
Sirena București. In ciuda tere
nului greu, acoperit de zăpadă, 
ambele echipe au oferit un joc 
plăcut, cu multe faze interesante, 
în oare jucătorii Progresului au 
controlat mai mult jocul, dovedind 
o mai bună pregătire fizică. Uni
cul punct al partidei a fost în
scris de Solomon, în min. 65. El 
a pătruns pe aripa dreaptă, profi- 
tînd de o ezitare a apărării echi
pei Sirena.

AUREL PĂPĂDIE și FLORIN 
SANDU, coresp.

CE SE AFLĂ ÎN SPATELE
FOTBALULUI DIVIZIONAR'?

Primul triumf al Braziliei
așteptat încă din... 1950!

® Campionatul barajelor • „Crude** sferturi de

Brazilia ride, cintă, dansează și plinge"

i

O rganizarea celei de a Vl-a ediții a campionatelor mondiale 
— care vor începe la 8 iunie 1958 — a fost încredințată 
Suediei, cu o unanimitate de voturi, în ciuda reticențelor 
pe care unele delegații, speriate de rigiditatea climei sue

deze, le manifestaseră inițial.
S-a căzut de acord că avantajele pe care le oferea țara or

ganizatoare — multe terenuri, bine amenajate, un public nume
ros și pasionat — erau suficiente pentru a compensa eventualele 
neajunsuri ale climei. De altfel, ca o ironie a soartei, dintre 
participanții care avuseseră rezerve față de alegerea făcută de 
Congresul F.I.F.A., numai Argentina („noutate" de mare senza
ție, după trei ediții consecutive de tăcere) va ajunge în Suedia, 
Italia și Spania strălucind prin... absență.

Și în Suedia, conform unui bun obicei, a avut Ioc, în zilele 
de 5 și 6 iunie, un nou Congres F.I.F.A. care, dincolo de 'ratifi
carea cererii R.P.D. Coreene de a se afilia forului soccerului 
mondial, a luat o decizie importantă, cu privire la drepturile de 
înlocufre a jucătorilor răniți, stabilind ca portarul să poată fi 
înlocuit pe toată durata partidei, iar jucătorii de cîmp numai 
în primele 45 de minute, modificare care se va dovedi ulterior 
de multe ori decisivă în desfășurarea jocurilor.

¥

Nu ne vom sfii să afirmăm că, sub raport valoric, cele j | 
patru grupe din Suedia — R.F.G., Argentina, Cehoslova- tji 
cia, Irlanda (gr. I), la Malmd și Hamstad; Franța, Para- | 
guay, Iugoslavia, Scotia (gr. II), la Norrkoping și Văste- j | .....................................................................1ras; Suedia, Mexic, Ungaria, Țara Galilor (gr. III), la Stockholm J 

și Sandviken; Anglia, U.R.S.S., Brazilia, Austria (gr. IV) la ’ 
Gdteborg și Udevalla — au fost cele mai echilibrate din istoria 
campionatelor mondiale de după război.

Dovada ? Aceea, inatacabilă, a apelării la... baraje ! Numai 
grupa a doua și-a calificat echipele în sferturi — Franța și Iugo
slavia — fără emoțiile unui baraj. In rest, toate celelalte grupe 
vor apela sau la cele 90 de minute suplimentare — necesare 
Țării Galilor și Uniunii Sovietice în a învinge Ungaria și, res
pectiv, Anglia — sau chiar la 120 de minute, cît au jucat, irlan
dezii și cehoslovacii pentru a tranșa, în favoarea primilor, o 
rivalitate începută încă din serie.

Pe bună dreptate, ediția suedeză a „mondialelor" — care a 
adus în sferturi de finală șapte echipe europene (R.F.G., Irlanda, 
Franța, Iugoslavia, Suedia, Țara Galilor, U.R.S.S.) și una sud- 
americană (Brazilia) — și-a căpătat renumele, menționat de toți 
specialiștii, de „ediția barajelor".

★
— a adoptat planul de ac

tivitate pe trimestrul I al 
anului în curs ;

— a discutat unele proble
me organizatorico-financiare

tiegate de participarea echipei 
? naționale la campionatul 
^mondial J

■t' . — a aprobat propunerea 
colegiului central al arbitri
lor privitoare la componența 

' loturilor de arbitri republi
cani ; I

— a analizat memoriile 
unor cluburi și asociații spor
tive, luînd t următoarele ■ ho- 
tăriri :

• a respins memoriul 
clubului Dinamo Bacău

DcoanaBsnnnaaKEHnHBKBnai

Metalul Hunedoara 
are un unu antrenur

La reluarea pregătirilor in 
vederea returului campiona
tului diviziei B — seria a 
doua, conducerea tehnică a 
echipei Metalul Hunedoara a 
fost încredințată antrenorului 
Eugen , Stepan,’.ajutat de Ni- 
colae Molnar, La antrena
mentele' care au ' loc în fie
care zi se pune ('■accentul pe 
pregătirea fizică a jucători
lor. De asemenea, în progra
mul de pregătire's-a prevă
zut susținerea mai multor 
meciuri , amicale ', în compa
nia unor echipe din campio
natul județean și dinjdivizii
le B și C.

ION JURA, coresp.

• a respins memoriul 
clubului Rapid București de 
a i se ridica interdicția de 
organizare și participare Ia 
jocuri internaționale pe timp 
de un an ;

• a respins memoriul a- 
sociației sportive Vagonul 
Arad prin care se solicita 
transferarea la această a- 
sociație a jucătorului Oto 
Dembrovschi de la U. T. 
Arad ;

Credem că nu mai este nevoie 
să pledăm în favoarea practicării 
fotbalului de către cel mai m‘ci 
jucători, copiii. Pentru antrena
rea masivă, continuă și sistema
tică, in practicarea fotbalului a 
tineretului și, în special a copii
lor, s-au luat, în ultima vreme, 
o serie de măsuri, menite a 
consolida acest nesecat izvor al 
valorilor sportive, baza sa de 
masă' Putem astfel consemna 
cu satisfacție contribuția crescîn- 
dă, adusă de Ministerul învăță
mântului, prin înființarea mai 
multor secții de fotbal în cadrul 
școlilor sportive, a unor licee 
și școli generale cu profil de

• a ridicat clubului Di
namo București interdicția 
de a transfera jucători;

— a decis introducerea u- 
nui nou aliniat la art. 6 din 
Regulamentul de transferări, 
cu textul următor 1 „Jucătorii 
juniori se pot transfera în 
condițiile aliniatului c al ar
ticolului 1 dacă nu au parti
cipat în aceeași ediție de 
campiofiat la jocurile echi
pelor de seniori și tineret ale 
asociațiilor sportive (cluburi
lor) pentru care sînt legiti
mați".

fotbal, asigurarea condițiilor des
fășurării fazei pe țară a cam
pionatelor școlilor generale, pro
fesionale și liceelor. De aseme
nea, trebuie, remarcat aportul 
Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor, în special prin 
organizarea Festivatului tinere
lor speranțe fotbalistice, ce se 
desfășoară anual la Bucșoaia, ca 
și al Uniunii Tineretului Comu
nist, care a inițiat anul trecut 
o competiție de mare succes : 
„Cupa tineretului" de la sate,

la mai multe ramuri de sport, 
printre care și fotbalul.

Federația română de fotbal, la 
rlndul ei, a mărit numărul cen
trelor de copii și juniori. In mo
mentul de față există 38 ase
menea centre, in care activează 
peste 3 600 de copii și juniori, 
selecționași din peste 10 000 de 
„candidați*1, de pregătirea lor 
ocupindu-se 111 antrenori. Amin
tim, de asemenea, o măsură care 
la timpul respectiv a stârnit unele 
proteste : obligația secțiilor di
vizionare de a avea echipe de 
copii și juniori.

Prin extinderea centrelor de 
juniori șl copii, a secțiilor de 
fotbal în școlile sportive de elevi 
și prin înființarea altor licee cu 
profil de fotbal, se va ajunge 
ca soccerul românesc să dispună, 
în anii viitori, de o rețea în 
continuă dezvoltare a unităților 
de pregătire la un nivel supe
rior, care vor fi capabile să 
răspundă cerințelor instruirii 
complexe, timpurii, a copiilor și 
juniorilor, element determinant 
pentru formarea unei baze de 
masă corespunzătoare, pentru 
depistarea elementelor talentate. 
Anul 1969 a marcat un alt eve
niment de mare interes : reîn
ființarea campionatului republi
can al juniorilor și școlarilor, 
ca formă competițională stimula
tivă și permanentă.

Dar, fotbalul de masă nu se 
rezumă numai la activitatea co
piilor și juniorilor. Analizele co
misiilor județene de fotbal — a 
acestor mici „federații teritoriale" 
— desfășurate în lunile decem
brie șl ianuarie au scos în c- 
vidență o serie de aspecte le
gate de activitatea campionatelor' 
județene și orășenești, precum și 
de alte întreceri de masă, demne 
de relevat, atît din punct de ve
dere organizatoric, cît și com- 
petițional. Consemnăm preocu
parea majorității comisiilor de a 
avea un sist&m compeiițional a- 
da.ptat la condițiile fiecărui teri
toriu, de a lărgi activitatea fot
balistică prin cuprinderea a cît 
mai multor echipe in diverse 
campionate. Județul Arad, de 
pildă, a cuprins, într-o formă 
competițională continuă, aproape 
100 de echipe in campionatele 
județene și municipale la seniori, 
juniori și copil.

Mai pot fi, de asemenea, citate

Ș. N. OLTENIȚA ttEAZĂ DIVIZIA B

PREGĂTIRILE ARBITRILOR GĂLĂȚENI
Febra pregătirilor i-a cu

prins și pe arbitrii gălățeni. 
Cavalerii fluierului din Ga
lați participă de la 11 ianua
rie la ședințe de pregătire 
fizică, care au loc de 2 
ori pe săptămînă pe sta
dionul Dunărea. Paralel au 
loc ședințe în care se discută 
articolele regulamentului de 
joc., De asemenea, arbitriipre-

lucrează regulamentul de joc 
cu jucătorii echipelor din o- 
rașul Galați.

Săptămînă aceasta se va 
deschide un nou curs de ar
bitri. Cei 14 cursanți vor fi 
instruiți de cunoscuții arbitri 
Grigore Bîrsan, O. Turcitu, O. 
Constantmescu.

Ș. N. Oltenița — din cam
pionatul diviziei C — a în
ceput pregătirile în vederea 
noului sezon încă de la 8 
ianuarie, sub conducerea unui 
nou antrenor, DUMITRU PO- 
PESCU-TINED. Deși lotul nu 
a suferit modificări, noul 
antrenor speră să realizeze 
vechiul deziderat al înflăcă- 
raților suporteri oltenițeni — 
promovarea în divizia se
cundă.

Iată și jucătorii cu ajuto
rul cărora antrenorul Dumi-

tru Popescu-Tinel pornește 
în „marea aventură* î Gră- 
dișteanu, Tone, Mănăilă, Chi- 
vu, Marinescu, Baltag, Dima, 
Vasilescu, Aii, Ticoi, Mieluță, 
Nițu, Eftimescu, Stamanichi, 
Enculescu, Cîmpeanu, Pa- 
cearca, Stuparu, Drăgan, San
du și Lungu.

M. VOICU — coresp.

și județele Ilfov, prin numeroa
sele salie echipe sătești (peste 
60), Dolj și Bihor.

In afara campionatelor județene 
mai șînt • organizate numeroase 
alte competiții locale, dotate cu 
cupe, atît pentru copii șl juniori, 
cit și pentru seniori. Prezența a 
tot mai multor echipe sătești in 
competiția de mare popularitate 
care este „Cupa României" con
stituie încă o expresie a acestor 
preocupări.

Ceea ce nemulțumește, însă, 
este lipsa de concordanță între 
numărul de echipe și cel al te
renurilor de joc, precum și nu
mărul mic de cadre tehnice. A- 
ceste lipsuri au fost, de altfel, 
constatate și discutate în ma
joritatea ședințelor de analiză 
din județe, fapt demn, de reținut, 
pentru că fiecare Iși poate sta
bili în felul acesta obiectivele t 
Dar cum sînt îndeplinite aceste 
obiective pe scară locală ? O 
situație interesantă ne oferă sta
tistica terenurilor existente în 
țară : 234 cu gazon, 41 cu zgură, 
635 cu iarbă sau pământ. Mult 
prea puține față de numărul 
echipelor! Dar, în afara acestora, 
există un număr destul de mare 
de terenuri neomologate — peste 
1 000 — și cătne ele credem noi 
că trebuie să-și îndrepte atențiă 
organele județene.

Celălalt aspect negativ este le
gat de problema instruirii echi
pelor județene, orășenești și 
sătești. Este vorba de ni
velul destul de scăzut al 
acestor campionate și de 
faptul că multe echipe practică 
un fotbal empiric, dezorganizat, 
fără o minimă pregătire. Nu 
putem pretinde o înaltă măiestrie 
de la jucătorii echipelor jude
țene, dar se cere un asemenea 
grad de pregătire care să poată 
determina o evoluție a celor ti
neri șl talentați către vîrfurile 
fotbalului. De aceea, asigurarea 
unui număr sporit de cadre teh
nice este o cerință de prim ordin 
și ea va putea fi realizată prin 
măsurile ce urmăresc specializa
rea antrenorilor șt formarea in
structorilor.

Analiza activității fotbalistice 
de masă; efectuată recent în ca
drul Biroului federal, a stabilit 
și alte măsuri care vor determina 
în continuare o creștere a nu
mărului de jucători și echipe, 
paralel cu dezvoltarea bazei ma
teriale, contribulndu-se astfel la 
ridicarea valorii fotbalului ro
mânesc.

Ion ALEXANDRESCU 
secretar al F.R.F.
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CUPON DE CONCURS

ferturile de finală au programat întîlniri mai Interesante, 
mai disputate și, cu o singură excepție — Franța — Irlan
da 4—0, după un meci în care irlandezii au acuzat, în 

. , final, oboseala prelungirilor din ajun —, echilibrate, deși,
paradoxal, învinsele n-ălt reușit să marcheze nici un gol !

Dacă izbînda ..bâtpnei" echipe a Suediei — cu o medie de 
vîrstă de peste 30 de ,ani și. cu trei jucători (Svensson, Green, 
Liedholm) din formația care ciștigase turneul olimpic în... 1948 
— asupra teamului sovietic (2—0) n-a avut darul să mai sur
prindă pe nimeni, în schimb chinuita victorie a Braziliei, cu 
1—0, în fața Țării Galilor (apărută în teren fără jucătorul nr. 1, 
John Charles, golgeterul campionatului italian !) a stîrnit multe 
comentarii. După acel C—0 cu Anglia din grupă, se părea că un 
nou rezultat vine să întărească bănuielile scepticilor, care nu 
„vedeau" Brazilia — se zicea, o echipă prea romantică, prea 
firavă®în fața „mașinilor de fotbal" europene — urcată pe podiu
mul de premiere.

★

începînd cu tragerea,LOTO 
de vineri 6 februarie-1970 se 
aplică o nouă formulă tehni
că la tragerile (obișnuite.

Săptămînal se vor efectua 
două extrageri, astfel t o ex
tragere de 9 numere diferite 
din 90 (extragerea I), .apoi se 
vor extrage în continuare — 
din cele 81 de numere răma
se după efectuarea extragerii
1 — 7 numere diferite din 
cele 81 rămase în urnă (ex
tragerea a Il-a).

Participarea se face ca și 
pină în prezent, o variantă 
simplă fiind formată din 3 
numere diferite din 90, iar 
taxa de participare este de
2 Iei pentru extragerea I și 
5 lei pentru ambele extra
geri.

Începînd tot cu această

LOTO-PRONOSPORT
O nouă formulă la LOTO

tragere LOTO, săptămînal se 
atribuie autoturisme DACIA 
1100, MOSKVICI 408 cu 4 
faruri și radio, SKODA 1000 
M.B., ia alegerea participan
tului precum și excursii în 
U.R.S.S. și Cuba.

Pentru prima oară se a- 
cordă premii și pentru 3 nu
mere cîștigătoare din toate 
cele 16 extrase.

• Astăzi si mîine sînt UL
TIMELE ZILE în care vă 
mai puteți procura biletele 
pentru tragerea LOTO de vi
neri 6 februarie, prima trage

re obișnuită la care se aplică 
O NOUA formula teh
nica.

Tragerea va avea loc la 
București în sala Clubului 
Finanțe Bănci din strada 
Doamnei nr. 2, cu începere 
de la ora 19. Ea va fi radio
difuzată, după care va urma 
un film artistic. Intrarea li
beră.

premiile concursului 
pronosport NR. 5

DIN 1 FEBRUARIE 1970

CATEGORIA 11 (13 rezul
tate) 0,7 variante a 8 932 lei; 
CATEGORIA A II-A i (12 re
zultate) 405,7 variante a 256 
lei ; CATEGORIA A III-A : 
(11 rezultate) 3 794 variante 
a 41 lei.

Numele și prenumele s

Adresa:

1. CE ECHIPE VOR OBJINE CALIFICAREA PENTRU
SFERTURILE DE FINALA (reamintim: din fiecare grupă 
se califică primele DOUA CLASATE) î

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

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

GRUPA C ............................................................................

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

2. CE ECHIPA VA CfȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

„tratament” s-a bucurat jucătO' 
prețiosul gol al calificării brazi-

Dar, uneori, se înșeală și cei mai pertinențl specialiști... 
acă meciul acela cu Țara Galilor a fost de mult abando
nat uitării, nu de același ..tratament” 
rul care marcase unicul, 

liene :D

*

I

★

D

de grabă pe 
maghiari.

Heberger, cea 
din 1954, victorie pe

Franța și-a adjudecat medaliile de bronz 
a Germaniei într-un meci în care Fontaine a mal 
trei puncte; devenind, cu 13 goluri, golgeterul

Era atunci în vîrstă de numai 17 ani,- era cel mai tînăr par
ticipant al campionatelor, sfios și neformat, un tinăr pe care 
antrenorul Feola l-a introdus în teren în locul vulcanicului 
Mazzolla, după multe nopți de nesomn șl chibzuință...

In curînd, însă, „puștiul" de la Santos, pe adevăratul său 
nume Edson Arantes do Nascimento, va marca trei goluri în 
poarta Franței și două în aceea a Suediei, devenind, meteoric, 
vedeta nr. i a ediției suedeze a campionatului mondial. Nu va 
trece mult timp și Pele va deveni figură de legendă, un verita
bil „monstru sacru" al stadioanelor, admirat pină la uitare, 
adulat pînă Ia extaz.

II

■ a 25 iunie, la Goteborg șl Stockholm, se consumă două 
semifinale dure : Suedia — R.F.G. 3—1 și Brazilia — 
Franța 5—2.

Prima întîlnire din istoria fotbalului dintre Franța șl 
Brazilia părea să fie de mai bun augur reprezentanților „cocoșu
lui galic”, a căror tripletă (Piantonl, Kopa, Fontaine) se dove
dise pină atunci irezistibilă, promițind să sufoce masiva apărare 
braziliană — Djaima Santos, Bellini, Nilton Santos — prea puțin 
pusă la încercare în meciurile precedente. Se miza foarte, mult 
pe forța de șoc a francezilor. în care Just Fontaine poseda o 
excepțională intuiție a golului...

Dar n-a fost așa... La capătul unui meci plin de iregularități, 
Brazilia a cîștigat grație jocului complet al „mijlocului" Ztto- 
Orlando, șl hat-trick-ului lui Pelă care, în interval de 20 
minute, a majorat scorul de la 2—1 la 5—1.

Dincolo, la G'Oteborg, gazdele, cu o echipă care număra 
mal mult nici mai puțin de 7 jucători legitimați In Italia, 
întrecut cu dificultate echipa campioană mondială In plină 
minare a vest-germanilor, la scorul de 2—1 pentru echipa 

o mare carieră 
șut surprinzător

Hamrin, ^diaVoIul șchiop"; care va face 
Milano, a înscris golul decisiv, printr-un 
la 30 m.

Astfel, iese din cursă echipa lui Sepp 
cucerise,- senzațional, campionatul mondial __ _______ 4r_
care — vă mai amintiți ? - nu puțini specialiști o puneau mai

— seama hazardului șl a infatuării fotbaliștilor

upă ce 
cu R.F.
.marcat . , _ ___ _____
campionatului — realizînd cea mai de seamă performanță 

din istoria unul fotbal a cărui flacără a ars violent dar scurt, 
Brazilia a cîștigat, la pas, cu 5—2, o finală în care suedezilor 
nu le-a rămas decît satisfacția... de a fi marcat primul gol.

Cînd în ultimul minut al jocului tînărul Pel6 a trimis pentru 
a 5-a oară mingea în plasa adversarilor, spectacolul celor 22 de 
fotbaliști brazilieni aflați sau pătrunși în acel moment pe gazonul 
stadionului „Rasunda" a fost — povestesc martorii oculari — 
uluitor : Garrincha plîngea în hohote, Zito făcea tumbă după 
tumbă, Pel6 stătea, prosternat, în genunchi, Bellini mușca avid 
din verdele terenului...

Bra ilienii, acești fii recunoscuțl ai fotbalului, iși trăiau cu 
intensitate și specific temperament o izbîndă, meilțală, pe care 
o doriseră prea mult ca să-i mai fi putut, ocoli...-*

Dincolo de Ocean, la Rio. un carnaval spontan se dezlănțuia 
pe toate străzile, preamărind Isprava băieților lui Feola. Un 
cunoscut confrate, Alain Fonlan, nota lapidar frumusețea tul
burătoare a acelor clipe: „Pentru fotbal, astăzi 1 iulie (n.a. 
doua zi după finală) Brazilia rîde, cîntă, dansează și plînge...

Desene de MATTY
(va urma)



PERFORMANȚE ATLETICE
Cu prilejul campionatelor unionale universi

tare pe teren acoperit de la Leningrad, Sav- 
ciuk și Zorin au fost cronometrați pe 400 m 
(pistă de 250 m) în 49,5 — cea mai bună per
formanță europeană a sezonului. Tatiana An- 
tarian a stabilit un nou record unional de sală 
pe distanța de 50 m garduri 8 7,1, iar Sighin 
a ocupat locul 1 în proba masculină de sări
tură în înălțime cu 2,10 m.★

La Boivre (lîngă Poitiers) francezul Traca- 
nelli a stabilit un nou record european de ju
niori la săritura cu prăjina : 5,10 m. Vechiul 
record (5,05 m) îi aparținea tot lui.

INGRID LAffORGUE - LOCUL I LA ABETONE
® Trimisul nostru special la C. E. de la Leningrad, Ovidiu IOANIȚOAIA, transmite 1

' La Bratislava au luat sfîr- 
șit „internaționalele" de te
nis de masă ale Cehoslova
ciei. Iată rezultatele înregis
trate în finale: masculin, 
simplu: Scholler (R. F. a 
Germaniei) — Johansson 
(Suedia) 3—2 (19, —15, —16, 
12, 9) ; dublu : Miko, Turai 
(Cehoslovacia) — Sarkoian, E- 
glitis (U.R.S.S.) 3—1 (22,-15, 
15, 18) ; feminin, simplu :
Ilona Vostova (Cehoslova
cia) — Diana Scholler (R. F. 
a Germaniei) 3—1 (16, —17, 
17, 12) ; dublu : Svetlana
Grinberg, Rita Pogosova 
(U.R.S.S.) — Diana Scholler, 
Agnes Simon (R. F. a Ger
maniei) 3—2 (16, —20, 
-11, 13) ; ' ‘ -
Eberhard și Diana Scholler 
— Miko, Ilona Vostova 3—2 
(—18, 18, —16, 12, 18). Cuplul 
masculin Gheorghe Teodor, 
Nicolae Stelian a fost eli
minat în turul III de vest- 
germanii Ness, Lieck cu 3—1 
(16, 16, —19, 10).

. 18,
dublu mixt:

Proba feminină de slalom din 
concursul de la Abetpne (Italia) 
s-a încheiat cu victoria schioarei 
franceze Ingrid Lafforgue, crono
metrată în 78,15. Au urmat în 
clasament Judy Nagel (S.U.A.) — 
79,10 și Berni Rauter (Austria) — 
79,19. In clasamentul individual 
feminin al „Cupei Mondiale" con
duce tot Michele Jacot (Franța) 
cu 151 p, urmată de compatrioa
tele sale Franțoise Macchi — 143 
p și Florence Steurer — 110 p, 
Judy Nagel — 102 p etc. în cla
samentul pe națiuni : Franța 1 291 
p, Austria 598 p, S.U.A. 435 p etc.

Federația de specialitate austria
că a definitivat lotul de sportivi 
care vor participa la apropiatele 
campionate mondiale de probe al
pine de la Val Gardena. Pentru 
probele masculine au fost selec
ționați Karl Schranz, Heini Mes
sner, Karl Cordin, David Zwilling, 
Herbert Huber, Rudi Sailer, Wer
ner Bleiner și Harald Rofner. Lo
tul feminin cuprinde pe Gertrud 
Gabi, Annemarie Proll, Berni Rau
ter, Wiltrud Drexel, Ingrid 
Gfollner și Olga Pall.

110 PARTICIPANTS DIN 15 JĂRI
LA RENDEZ VOUS-ul DESENATORILOR

® Elevele lui Jean Beranger

imbatabile ® Ce a determinat

francez? • Explicații asupra

anemiei reprezentantelor AuS'

triei

rele

• Fiicele Americii, singu-

care pot da probleme
franțuzoaicelor

SE ÎNFRUNTĂ ȘCOLI
Șl PALETE PRESTIGIOASE

(Urmare din pag. tl

cutoarea noastră — deși com
patriotul său, Șurbek, deține 
titlul european, este actualul 
campion al Iugoslaviei și are 
in palmares mai multe tit
luri naționale decît acesta. 
El reprezintă, în contextul 
jocului modern din Europa, 
stilul clasic ofensiv. Stanek 
aparține 
vechi de 
pe locul 
ment al 
avînd o 
de sine.
are Rethi și care l-a șihan- 
dicapat de-a lungul anilor, 
in ciuda vervei și posibili
tăților sale fizice, cu nimic 
mai prejos decît cele ale lui 
Johansson și Korpa. (Sît des
pre Giurgiucă, victima cla
sică a eficienței meteorice a 
topspinului, pe care nu l-a

știut dubla cu alte mijloace 
tehnice, ce putem aștepta 
decît o surpriză de pasăre 
Phbnix 1“

Cîteva cuvinte pentru ma
joritatea celor 60 de concu- 
renți români, ce bat la por
țile performanței i așteptăm 
să dovedească cu acest pri
lej, că au acoperire în va
loare și nu numai în tine

Ui

• PE GHEATA
_ LENINGRAD, 3 (prin telefon). — Lipsit complet de zăpadă,
9 dar ascuns după ziduri și ferestre de mușcătura unui ger 

nemilos (minus ?.8 de grade), Leningradul sportiv trăiește în
9 aceste zile un eveniment de seamă, care face din el capitala 

continentală a patinajului: campionatele europene de „ar-
9 fistic" și dans pe. gheață. Uriașe afișe albastre, înfățișind o 

patină multicoloră, împinsese străzile marelui oraș. Ele în-
9 deamnă publicul spre superba Sală a Jubileului, unde, înce- 

pînd de miercuri dimineață, se va desfășura concursul pro- \
9 priu-zis. Reclama este însă zadarnică: orice încercare de a 

procura un tichet de intrare este de mult inutilă, toate cele
9 70 000 de bilete puse în vînzare pentru toată durata campio

natelor fiind epuizate încă de la 5 ianuarie.

SCHIUL MONDIAL FEMININ, LA JUMĂTATEA SEZONULUI, ÎȘI PERMITE UN...

Cît de ingrat este uneori 
publicul, cu vedetele 
sale ! Cine și-ar fi ima
ginat că la numai doi ani de 

la retragerea lor, surorile Goit- 
schel vor dispare în negura 
uitării. Cine și-ar fi închipuit 
că o altă mare stea, Annie 
Famose, colegă de vîrstă, de 
luptă și glorii cu primele, la 
numai 25 de ani cîți numără, 
se va transforma fulgerător 
din „căpitanul curajos" al co
răbiei schiului alpin feminin 
francez, în „veterana" care, 
sub proiectoarele concursuri- 

cu zîmbetul ce acoperă

ceste concursuri, va fi și la 
Val Gardena. Un scurt armis
tițiu, încărcat de răspunderi, 
s-a instalat peste cîmpuriie 
de gheață. Și chiar dacă pro
tagonistele mai iau startul u- 
nor competiții, o fac din două 
considerente : spre a-și con
serva ritmul competițiilor, rit
mul de luptă ; pentru a men
ține un oarecare tonus fizic 
și psihic. Rezultatele propriu- 
zise, în această perioadă, nu 
mai contează. A început nu
mărătoarea inversă pentru 
mondiale și strălucirea titluri-

A La ora cînd transmit a-
• 99999999 ceste rînduri, marți după-a-

• miază, antrenamentele sînt 
în toi. Aceasta în vreme ce 

0 ziariștii (peste 100) „încăl
zesc" telex-urile și telefoa- 

0 nele încercînd să prindă le
gături cu 
de sport

Cei doi 
României, 
Gheorghe 
cheiat 
ment, dar trebuie să remar
căm cu părere de rău că ei 
au sosit la Leningrad în ul
timul moment și că antrena
mentul consumat marți di
mineața a reprezentat sin
gura ocazie de acomodare.

ciplinâ lăsată pînă acum ad- 
versarilor austrieci. Florence 
Steurer, progresînd enorm în — 
„alunecarea pură”, și-a con- “ 
servat măiestria virajelor, fi- 
ind capabilă să cîștige oricare 9 
din cele trei discipline. Ingrid 
și Britt Lafforgue, fiicele Pi- 0 
rineilor, ca și Annie Famose — 
în marcată revenire de for
mă — completează forța de 
șoc a echipei a cărei primă 
calitate este tăria sa morală, 
conștiința valorii sale. Se știe 
că, în oricare probă, dacă una 
din combatante nu trece, o 
alta poate cîștiga, ceea ce le

9

generației mai 
jucători (figurează 

8 în ultimul clasa- 
Uniunii europene), 
excelentă stăpînire 
Exact ceea ce nu

sala Floreasca se va 
simți, fără nici un dubiu, 
adierea campionatelor euro
pene din aprilie, de la Mos
cova. Jucători consacrați și 
tinere speranțe își vor veri
fica potențialul într-o tra
dițională dispută, unii 
țînd, indirect, un ioc 
bun pe tabloul europenelor, 
iar alții, căutînd să dobîn- 
dească participarea la între
cerea continentală. Oricum, 
prilej de dispute aprige și 
spectaculoase.

for- 
mai

ULTIMELE NOUTĂȚI

mai toate ziarele 
ale continentului, 
reprezentanți ai 

Beatrice Huștiu și 
Fazekaș, și-au în- 

obișnuitul antrena-

Participare record

Igor Moskivîn, IurI Ovcinl- 
kov, In vîrstă de numai 19 
ani, un adevărat artist al 
gheții. Singura care mani
festă totală încredere în vi
itoarea evoluție a lui Nepela 
este antrenoarea lui, austria
ca Hilda Mudra, care ne-a 
declarat, în elegantul „TU 
104“ care ne-a dus Ia Le
ningrad de pe aeroportul in
ternațional Șeremer.tievo î 
„Intr-adevăr, Ondrej a fost 
gripat în ultimul timp și este 
încă slăbit. Numeroasele an
trenamente efectuate la Bol
zano l-au adus însă aproape 
în formă, ceea ce mă face 
să cred că își va păstra tit
lul".

Gabriele Seyfert
fără concurentă

feminină situația 
mal simplă, pre-

9 După sosirea sportivilor 
sovietici (luni dimineața), 
astăzi sînt așteptați să so
sească ceilalți concurenți de 
peste hotare, participant! la 
internaționalele de tenis de 
masă ale României. Astfel, 
azi dimineață vor veni de la 
Belgrad, jucătoarea Stojcici, 
jucătorii Karakașevici și 
Csordas, iar ceva mai tîr- 
ziu, direct de la Bratislava, 
unde au luat parte la in
ternaționalele Cehoslovaciei, 
Mirijana Resler și Koțpa. 
Tot în cursul dimineții vor 
sosi și reprezentanții Unga
riei 
după amiaza și seară, 
două tranșe, vor ateriza la 
Băneasa, concurenții din 
R. D. Germană. Jucătoarele 
și jucătorii din Polonia nu 
și-au anunțat încă ora exac-

tă a sosirii, dar ea se 
produce tot miercuri.

va

• Tricolorii noștri vor e- 
fectua ultimele antrenamente 
azi după amiază, în sala 
Floreasca, între orele 15 și 
17.

și Cehoslovaciei, iar 
în

9 Juriul internaționalelor 
este alcătuit din Aurel Po- 
povici, membru în biroul 
federal — directorul con
cursului, maestrul sportului 
Nicu Naumescu — secreta
rul concursului, și Teoharie 
Buracu — arbitru judecător.

9 întrucît antrenorului e- 
merit Farkaș Paneth i s-a 
acordat — la cerere — un 
concediu de odihnă, el își va 
asista elevii din Cluj doar 
în cadrul probelor indivi
duale.

Cupa Mondială", candidată laMichele Jacot, fruntașă 
Val Gardena
incertitudinea, se va bate 
greu spre a-și cuceri un 
în echipa pentru mondialele 
de la Val Gardena. Cine s-ar 
fi dus cu gîndul că o echipă 
de școlărițe, care în timpul 
lor liber se mai joacă, poate, 
cu păpușile, se va transforma 
în cea mai redutabilă concen
trare de forță și talente pe 
care Franța a reușit vrebdată 
să o strîngă în același timp. 
Niciodată norocul n-a surîs 
cu mai multă căldură, ca a- 
cum, curajoaselor eleve ale 
lui Jean Beranger. Și, totuși, 
lucrurile se petrec aevea. De
sigur, nu tară explicații. In 
permanența excelentelor con
diții de pregătire au mai in
tervenit două elemente : o în
drumare tehnică de prima mi
nă a echipei și o schimbare 
de optică în metodele de pre
gătire și de abordare a com
petiției, concepută ca un schi 
de permanent atac, de antici
pare, o desfășurare de forțe 
fizice și nervoase care trans
formă fiecare moment al cursei 
într-o accelerare spontantă și 
continuă. In schi, lupta nu 
mai cunoaște decît o singură 
tactică : atacul.

Sezonul actual a ajuns la 
jumătatea sa. Ultimele con
cursuri — Badgastein și Mc- 
geve — constituie o placă 
turnantă, de la care profilul 
pregătirilor, bătălia pentru 
puncte F.I.S., goana spre afir
mare capătă o nouă orientare. 
Selecționările echipelor s-au 
terminat. în mod practic, cine 
s-a dovedit în formă la a-

lor puse în joc depășește orice 
altă performanță.

încheierea primei etape și 
scurtul răgaz intervenit, mo
ment de „respiro” pentru toa
te echipele, ne dau prilejul u- 
nor aprecieri individuale și 
colective.

Astfel, „ciclonul francez" își 
organizează rîndurile pentru 
ca, printr-un atac concentrat, 
să cucerească tot aurul și ar
gintul puse în joc la Val Gar
dena. Michele Jacot este una 
din pretendente. Lucrînd de 
patru ani asupra unor daruri 
naturale ieșite din comun, 
toate acumulările au explodat 
în acest început de sezon. 
Forța sa constă în tehnică. 
Schiază cu mare finețe. Efleu- 
rează zăpada, iar aceasta, răs- 
punzînd la mîngîieri, îi dăru
iește victorii, 
preferința sa este 
In acest sezon, cîștigînd 
joritatea slalomurilor și 
sîndu-se bine și în uriașe, 
arătat că, de fapt. îi plac 
toriile. Franțoise Macchi o se
condează de aproape, dar cu 
alte mijloace. Volubilă, expan
sivă, gălăgioasă, Franțoise este 
o bueurie în alunecare, în miș
care. Este o cascadă de rîs și 
voioșie. Și medicina știe că 
rîsul pornit nu-1 poți opri.

Isabelle Mir (Mirabelle) și-a 
găsit cadența marilor coborâ
toare, cucerind două din cele 
mai grele coborîri mondiale — 
Grindelwald și Badgastein — 
dar mai ales anunțînd, prin 
această dominare, că Franța 
ridică pretenții și într-o dis-

Se credea că 
coborîrea. 

ma- 
cla- 

ne-a 
vic-

JEAN CORNU: PREGĂTIREA FIZICA
MARELE ATU AL ARSENALULUI
Intr-un reportaj din „France- 

Football”, pe marginea me
ciului de la Londra dintre 
Arsenal și Rouen, în cadrul 
„Cupei europene a tîrgurilor", 
Jean Cornu relevă cîteva din 
atu-urile echipei din Highbury. 
„Dacă Arsenal trebuie criti
cată pe planul jocului (atacuri 
enervante, agasante prin ste
reotipie : pase lungi — cen
trări aeriene — șuturi ; joc 
monocord), nu-i putem însă 
face nici un reproș pe planul 
cheltuielii de energie. Pregă
tirea fizică a jucătorilor săi. 
care ar putea juca in același 
ritm trei zile și care ar mai 
putea astfel evolua încă de 
două ori într-o săptămînă — 
i-a surprins pe jucătorii din 
Rouen. Și să nu uităm faptul 
că terenurile din Anglia sini 
acum foarte grele ! Chiar dacă 
pregătirea fizică nu e totul, 
ea contează foarte 
acest sens, 
surclasați 1“ 
referă, apoi, la viața diurnă 
a celebrului club londonez, 
prezentind, in primul rind 
stadionul din Highbury, a că
rui capacitate maximă este 
de 63 500 de locuri, dintre care 
46 000 în picioare. în medie 
la meciurile Arsenalului, din 
prima ligă și de cupă, asistă 
50 000 de spectatori.

Stadionul din Highbury, pla
sat între două cvartaluri de 
locuințe, este unul din cele 
mai frumoase din Anglia, cu 
poarta sa monumentală, cu un 
hol impresionant și cu o tri
bună principală cu două etaje 
care adăpostește administratis 
clubului, vestiarele și sala cu 
trofee, plină de cupe, fanioa
ne și diferite distincții spor
tive.

Stadionul este de o curățe
nie exemplară. Culoarele care

duc spre tribune sînt acoperite 
cu linoleum, iar locurile sînt 
șterse de praf cu puțin înainte 
de a se instala spectatorii. 
Terenul Arsenalului și cel de 
la Murrayfield sînt singurele 
din Anglia prevăzute cu sis
tem electric de încălzire. La 
19 cm sub pămînt, pe toată 
suprafața de joc, se află re
zistențe electrice, iar din loc 
în loc termostate care declan-

șează sistemul de încălzire în 
momentul în care temperatura 
coboară la +1°C.

Jucătorii clubului nu fac 
niciodată antrenamente pe a- 
cest teren, întrucît se conside
ră că cele 90 de meciuri care 
se dispută anual, aici, repre
zintă o limită a rezistenței lui. 
Pregătirea fizică se face în
tr-o sală vecină cp stadionul, 

jocurile de antrenament

au loc pe un teren de 66 X 
33 m.

Ca toate cluburile engleze, 
Arsenal are și un club al 
suporterilor. Acesta nu-1 ajută, 
de fapt, materialicește, ci doar 
moral, atît pe stadionul High
bury, cît și în deplasare. A- 
cum trei ani, clubul suporte
rilor a creat trofeul celui mai . 
bun jucător al Arsenalului și 
în palmaresul său și-au în
scris, pînă acum, numele : Mc 
Lintock, Radford (fost adver
sar al echipei României în 
meciul de pe Wembley) și 
Simpson (din actualul lot pen
tru C.M.).

mult. In 
francezii au fost 
Jean Cornu se

Pe Highbury, Bobby Gould în cearcă un „tackle" (atac 
prin alunecare) împotriva lui Denis Law intr-un meci

Arsenal — Manchester United

ȘTIRI, REZULTATE
ZURICH, 3 (Agerpres). Po

trivit unei hotărîri a Uniunii 
europene de fotbal, impresarii 
recunoscuți de . acest for sînt 
în număr de nouă și numai 
aceștia vor avea dreptul să 
organizeze meciuri amicale și 
turnee la nivel internațional. 
Lista publicată de U.E.F.A. 
cuprinde pe următorii organi
zatori de meciuri : Donenfeld 
(Olanda), Guijarro (Spania). 
Hanelius (Finlanda). Butt, Tay
lor, Lawrence (toți trei 
Anglia), Lantz (Suedia), 
mandl (R.F. a Germaniei) și 
Cecilia Chisholm (Irlanda). 
Pentru obținerea brevetului de 
impresar recunoscut al U.E.F.A. 
este necesară și depunerea u- 
nei garanții.

• Continuîndu-și turneul în 
Brazilia, Sparta Praga a jucat 
la Aracaju în compania unei 
selecționate locale. Fotbaliștii 
cehoslovaci au obținut victo
ria cu scorul de 6—0 (2—0).

• In turneul de la Santiago 
de Chile, Dynamo Zagr<; a 
învins cu 2—0 (0—0) formația 
mexicană „America". Ambele 
goluri au fost marcate de 
Ceric (min. 65 și 83).

• La Slough (Anglia) s-a dis
putat întllnirea dintre selec
ționatele de amatori ale An
gliei și Islandei. Victoria le-a 
revenit gazdelor cu 1—0 (0—0).

din 
To-

Tiparul I L F. „Informația", str. Brezoiana nx. 23—25, București

în ceea ce privește parti
ciparea, această ediție a 
ropenelor scontează pe 
zența a 110 concurenți 
15 țări, delegațiile cele 
numeroase fiind cele

medaliile „mondialelor" de la 
Foto : I. MATEI, Sinaia

face să fie imbatabile. In a- 
cest an, prezența lor în con
cursuri -a însemnat panică prin
tre adversare. Ele au reușit 
ceva ce nimeni n-a îndrăznit 
nici să gîndească pînă acum: 
au modificat harta schiului 
mondial, eliminînd aproape din 
geografia acestui sport Austria, 
unul din stilpii acestei lumi. 
Aproape că s-a rupt echilibrul. 
Să fim atenți totuși și să ur
mărim redeșteptarea fiicelor 
Tirolului și Arlbergului căci 
ele nu suportă mediocritatea.

Cu toată explicația tactică 
pe care o furnizează prof. 
Franz Hoppichler, care afir
mă că a întîrziat intrarea în 
formă a echipei spre a se a- 
fla în plenitudinea forțelor Ia 
Val Gardena, totuși schioarele 
austriece sînt de nerecunoscut. 
Olga Pali, campioană olimpi
că la Grenoble, nu se mai ve
de. Gertrud Gabl, cîștigătoarea 
Cupei mondiale în 1969, se 
zbate în neputință. Ele se lasă 
bătute, pe teren străin și a- 
casă la ele, ca niște debutan
te. Singurele reacții, primele 
„revolte" în germene, vin tot 
de la cîteva adolescente : Ber
ni Reuter, cîștigătoarea a două 
slalomuri internaționale, și 
Anne—Marie Proll, copilul mi
nune, speranța Austriei. Dar 
unde sînt Wiltrud Drexel, Mo
nica Kaserer, Jutta Knobloch? 
Să fi renunțat oare la victorii? 
Nu ne vine să credem, cu atît 
mai mult cu cît, în aceste țări, 
victorioșii schiului cuceresc în 
același timp și O situație ma
terială mai bună. Explicația 
stă, probabil, în altă parte. In 
Austria, schiul, rămas la si
tuația de meșteșug, de artiza
nat, susținut prin mijloace per
sonale sau locale, nu mai poa
te ține piept unei industrii de 
campioni, tehnicizate și pros
pere ca cea din Franța.

Locul Austriei l-a luat echi
pa S.U.A. Structurată asemă- a — 
nător cu naționala Franței, 
condusă de antrenori francezi 
și după metode franceze, sus
ținută material ca nici o altă 
echipă și populată de auten- © 
tice talente, schioarele Ame
ricii, luate individual dar mai © 
ales prin forța colectivă, de
ocamdată par a fi singurele © 
adversare care ar putea da 
probleme echipei Franței. Bar
bara Cochran este capabilă să 
cîștige 
poate 
probei 
rilyn 
Kiki 
Julie Wolcot sînt oricînd gata 9 
să facă același lucru. Nu știi 
ce să admiri mai mult la a- 
ceste fete : tehnica ireproșa
bilă sau agresivitatea, mani
era șocantă cu care abordea- ® 
ză fiecare start. Aplicînd . tac
tica schioarelor franceze ele 
nu culeg (încă) aceleași roade, 
numai datorită lipsei de ex
periență.

R. Mittermeier, M. Haffen 
(R.F.G.), Betsi Clifford (Ca
nada), Giustina Demetz (Ita
lia), Gina Hathorn și Divina 
Galica (Anglia), Annirosli Zryd, 
Hilter Sprecher (Elveția) par 
a fi singurele schioare din a- 
fara „celor 
ale schiului 
candidatura 
regine puse 
dena. Dar, ca în orice alegeri, © 
mai sînt și surprize...

eu- 
pre- 
din 
mai 
ale 

U.R.S.S. și R. D. Germane, în 
timp ce delegația cea mai 
mică (și la figurat și la... 
propriu) este cea a țării noas
tre. In general, se prevede 
o luptă acerbă pentru urca
rea pe podium. în proba de 
dans, în absența campioni
lor mondiali, englezii Diana 
Towler și Bernard Ford, tre- 
cuți la profesionism, cuplul 
moscovit Pohomova — 
Gorșkov pare că nu va avea 

0 emoții în dobîndirea meda
liei de aur. De altfel și an- 

9 trenoarea Elena Ceaikovskaia 
a declarat ieri, în cadrul u- 

@ nei conferințe de presă : „E- 
levii mei nu pot pierde tit- 

• Iul". Pentru toate celelalte 
probe întrecerea pentru su- 

@ premație poate însă avea 
orice pronostic. Astfel, seso- 

9 cotește că studentul din Bra
tislava Ondrej Nepela, cam- 

9 pion european al anului 
1969, în ultimul timp bol- 

□ nav de gripă și absent de 
la campionatele interne ale 
Cehoslovaciei, 
francezul — 
sovieticul 
hin niște 
clasă. Ba 
tele Iuri

® „Soviețski Sport' 
alți pretendenți ____ T.

0 la titlurile europene : repre
zentantul R. D. Germane 

9 Giinther Zoller și favoritul 
publicului leningrădean, e- 

9 lev al celebrului antrenor

9

va avea în 
Patrick Pera și în 
Serghei Cetveru- 

adversari de mare 
mai mult, confra- 

Darahvelidze de la 
.“ „vede" doi 

— inediți —

In proba 
pare mult 
zența în concurs a campioa
nei europene Gabriele Sey
fert (R. D. Germană) părînd 
să rezolve, facil, problema 
primului loc. In schimb, se 
anticipează o întrecere as
pră pentru ocuparea celor
lalte locuri de pe podium, 
în care se înscriu, cu șanse 
egale, austriaca Beatrix 
Schuba, unguroaica Zsuzsa 
Almassy și sovieticele Șce- 
glova și „mezina" Aleksan
drova. Va fi interesant de 
urmărit, deopotrivă, încerca
rea Zsuzsei Almassy de a 
depăși „complexul" Schuba 
și mai ales evoluția noii 
campioane a Uniunii Sovie
tice, studenta Elena Alek
sandrova, care a întrecut-o 
net la campionatele interne 
pe Șceglova, clasată anul tre
cut pe locul 6 la Garmisch 
Partenkirchen.

Sofii Protopopov,
absenți

toate 
drept 
Irina

In proba de perechi, 
pronosticurile indică 
favorit cuplul sovietic 
Rodnina — Alexei Ulanov, 
campion european și mon
dial. Tn lipsa „medaliilor de 
argint" de Ia campionatele 
mondiale de la Colorado 
Springs, Moskvina — Mișin, 
se pare că mari șanse de a 
ocupa un loc fruntaș are cu
plul debutant Smirnova — 
Suraîkin, cu atît ntal mult 
cu cît el este favoritul pu
blicului local. De remarcat 
că la această ediție a cam
pionatelor europene nu mai 
iau parte soții Protopopov, 
care, clasați pe locul al pa
trulea în campionatul sovie
tic, vor urmări întrecerile 
din tribune, în calitate de 
invitați ai Comitetului de or
ganizare.

De miercuri dimineața în
cepe concursul propriu-zis cu 
proba feminină de exerciții 
impuse.

7H£¥- TELEX- TELEX-7H£¥

Ann Jones, 
0—6, 6—4,

australiencei

0 9 Turneu de tenis de la 
Auckland (Noua Zeelandă)

9 a fost cîștigat de englezul 
Taylor, care a dispus în fi-

9 aală cu 6—4, 6—4, 6—1 de 
olandezul Okker. Proba fe-'

• minină s-a încheiat cu vic
toria britanicei

9 învingătoare cu
6—1 în fața

9 Kerry Melville.
® La Amsterdam, reprezen-

9 tativa feminină de baschet a 
Olandei a întîlnit-o pe cea

® a Poloniei, de care a fost în-
— vinsă cu 59—39 (27—21).
® 9 In cadrul turneului mascu- 
_ lin de handbal de la Erevan, 
9 Cehoslovacia a întrecut Fin-
— landa cu 23—16, iar Selecțio- 
® nata de tineret a U.R.S.S. a 
_ dispus cu 16—15 de formația 
® R.S.S. Gruzine.

9 Aflată în turneu în Franța, 
echipa masculină de baschet

slalomul mondial și 
chiar și primul loc ai 
în Cupa mondială. Ma- 
Cochran, Judy Nagel, @ 
Cutter, Karen Budge,

trei mari puteri" 
care și-au înscris 

pentru titlurile de 
în joc la Val Gar-

Mihai B1RA

poloneză Wisla Cracovia a în
trecut, pe teren propriu, for
mația B.C. Caen cu scorul de 
82—71.
9 Cîteva rezultate înregistra
te în campionatul unional de 
hochei pe gheață: Spartak 
Moscova — Avtomobilist 
Sverdlovsk 9—2 ; Lokomotiv 
Moscova — Dinamo Kiev 
6—4 ; Ț.S.K.A. Moscova — 
Traktor Celiabinsk 5—2 ; 
S.K.A. Leningrad — Aripile 
Sovietelor Moscova 7—6. Cu
noscutul internațional Firsov 
(Ț.S.K.A. Moscova) conduce 
în clasamentul golgeterilor cu 
30 de puncte înscrise.
9 Turneul de golf de la San 
Diego (California) a fost cîști- 
gat anul acesta de americanul 
de culoare Pete Brown, urmat 
de englezul Jacklin și de ma
rele favorit, americanul Nic- 
klaus.

4

Moore eliminat in primul tur la Philadelphia
In prima zi a turneului in

ternațional de tenis „open" 
de la Philadelphia a fost în
registrată o surpriză : jucă
torul Haroon Rahim (Pa 
kistan) l-a învins cu 7—5, 
8—6 pe sud-africanul Ray 
Moore. într-o altă partidă,

americanul Gorman l-a eli
minat cu 6—2, 5—8, 6—0 pe 
cehoslovacul Kodes. Alte re
zultate : Carmichael (Austra
lia) — Singh (India) 4—6, 
6—3, 7—5; Fitzgibbon (SUA) 
— Buding (R. F. a Germa
niei) 6—3, 6—2.

„Ce facem ?“ pare
a-l întreba Emile Grif
fith (dreapta) pe Joe Fra
zier. Intr-adevăr, ei au... 
probleme comune : în ziua 
de 16 februarie, pe rin
gul de la Madison Square 
Garden din New York, 
au de înfruntat adversar, 
puternici în disputa con
țină pentru centura mon
dială...


