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Primul contact al oaspeților cu mesele de joc Foto î V. BAGEAC

AZI, DEBUTUL „INTERNAȚIONALELOR" DE TENIS DE MASÂ DE LA FLOREASCA

• TOȚI CONCURENȚH GATA DE START • SELECȚIONATELE 
ROMÂNIEI CONTRA ECHIPELOR CEHOSLOVACIEI (MASCULIN) 
Șl IUGOSLAVIEI (FEMININ) Șl POLONIA — U.R.S.S. (FEMININ) 
— CAPETELE DE AFIȘ ALE PRIMEI ZILE • JUCĂTORII ROMÂNI 
VOR CONCURA LA EUROPENE? • REPETIȚIA GENERALĂ DE 
IERI • CE DECLARA ÎNAINTEA CONCURSULUI MARIA ALE
XANDRU Șl ANTRENORUL IUGOSLAV, DUSAN OSMANAGICI

Pasionații tenisului de masă 
de la noi vor avea patru zile 
pline. Aproape 100 de jucă
toare și jucători din șapte țări 
se vor întrece, cu începere de 
azi, în sala Floreasca, 
drul internaționalelor 
niei. Celor care vor 
în tribune, și sperăm 
mărul lor va fi, cît mai mare, 
li se oferă un program bogat 
și atractiv. Primele două zile 
(joi și vineri) sînt rezervate 
probelor pe echipe (după sis
temul „Cupei Cor billon”), iar 
sîmbătă și duminică se vor 
disputa individualele la toate 
cele cinci probe.

Printre capetele de afiș ale 
acestor gale se situează Ia loc 
de frunte cehoslovaca Ilona 
Vostova, campioana Europei, 
iugoslava Mirijana Resier. a 
doua jucătoare a R. D. Ger
mane, Doris Hovestadt, ruti
natele Danuta Kalinska și 
Czeslawa Noworyta (Polonia), 
sovieticele Laima Amelina, As
ta Gedraitite și Ievdochla Go
lubkova, la fete și Stanek (Ce
hoslovacia). Korpa (Iugoslavia), 
Ameliu și Vardanian (U.R.S.S.), 
maghiarii Timar și Marosffi, la 
băieți. Tuturor acestora, ea și 
celorlalți oaspeți de peste ho
tare, le va servi replica un lot 
numeros de concurenți români, 
nume prestigioase în arena

PROGRAMUL DE AZI

în ca-
Româ- 

lua loc 
că nu-

Ora 9, echipe bărbați *. 
R. D. Germană—Cehoslovacia. 
România juniori II—România 
seniori (A), Polonia—Iugosla
via, România juniori I—Ro
mânia seniori (B).

Ora 10,30, echipe femei : 
România junioare—România 
senioare (A). Ungaria—Iugo
slavia, Polonia—U.R.S.S., Ro
mânia senioare (C)—România 
senioare (B).

Ora 12. echipe bărbați : 
Cehoslovacia — România ju
niori U, U.R.S.S. — R. D. Ger
mană, Iugoslavia—România
juniori I, Ungaria—Polonia.

Ora 17 : deschiderea oficială.
Ora 17,30, echipe femei : 

România senioare (A)—Un
garia, Cehoslovacia—România 
junioare, U.R.S.S.—România 
senioare (C). R. D. Germană- 

— Polonia.
Ora 1 

România 
România 
slovacia, 
Ungaria, 
(B)—Iugoslavia.

Ora. 20,30 ; echipt femei î 
Ungaria—Cehoslovacia, Iugo
slavia—România Senioare (A), 
România senioare (C)—R.D. 
Germană, România, senioare 
(B)—U.R.S.S.

19, echipe bărbați : 
juniori II—U.R.S.S., 
seniori (A)—Celio-

România juniori 1— 
România Mentori

internațională, cum sînt, mai 
ales, Maria Alexandru (locul 
secund in clasamentul mon-
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SPORTUL ROMÂNESC PE CALEA
UNUI CONTINUU PROGRES

• Bilanț rodnic după aproape trei ani de activitate • Pe prim plan, sportul de 
masă • Sportul școlar — prezență plenară în cel de masă și de performanță • 
Drum liber inițiativelor locale • Pentru un raport mai just între cheltuieli și reali
zări • Să fie valorificată integral baza materială a mișcării sportive • Federațiile 
— nuclee tehnice de specialitate în dirijarea sportului.

In luna iulie a anului 1967 s-au desfășurat in Capitală 
lucrările celei de a Jl-a Conferințe pe țară a mișcării 
sportive, prilej cu care, în urma unei temeinice analize, 

s-au stabilit obiectivele principale ale muncii de viitor în 
domeniul «portului de masă și de performanță. După aproape 
trei ani, recenta plenară a Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport a analizat ritmul de dezvoltare a miș
cării sportive, modul în care au fost traduse în viață hotă- 
ririle cuprinse în Rezoluția Conferinței pe țară și în Legea 
adoptată de Marea Adunare Națională.

Un dribling „semnat" Garrincha, asul atacului brazilian la 
ediția Chile ’62

DOILEAAL 
TRIUMF

PUTIN
SPECTACULOS, 
AL BRAZILIEI

MAI

Echipa de handbal
a României participă

lunii 
la 
de

la,,Cupa țărilor latine"
In a doua parte a 

martie se va desfășura, 
Lisabona, competiția
handbal rezervată echipelor 
de tineret „Cupa țărilor la
tine". Pentru prima oară, la 
această Întrecere va fi pre
zentă și echipa 
Și-au confirmat, 
nea, 
Franței, Spaniei, Marocului, 
Braziliei și Italiei. Firește, e- 
chipa Portugaliei își va dis
puta și ea trofeul.

României 
de aseme- 

participarea echipele

PENTRU JOCUL CU ARSENAL
DATELE PROPUSE 

DE DINAMO BACĂU
Răspunzînd ofertei făcu

te de Arsenal, Dinamo 
Bacău a propus ca primul 
meci din sferturile de fi
nală ale „Cupei europene 
a tîrgurilor" să aibă loc 
în ziua de 11 martie, iar 
cel deal doilea, de la 

r-ndra, la 17 sau 18 mar

o alegere pn• Chile
pită, menită să pedepsească... 
Argentina 1 • Don H.H., mo
dest ca întotdeauna... • Spa
nia și Italia — marii „fan
faroni" ai campionatelor
• O nouă stea pe firma
mentul fotbalului : Amarildo
• Și totuși, Schroiff rămîne 
cel mai mare portar al edi

ției chiliene...

X\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

mâni. Rezultatele lor de 
pină acum nu-i recomandă

dial), Carmen Crișan —• cam
pioană continentală de junioa-

Sfat de seară. Antrenamentele jucătorilor români s-au terminat

de cele trei reprezentante prin
cipale ale tenisului de masă 
românesc, se vor afla și o se
rie de junioare relevate in ul
timul timp : Elena Condicaru, 
Mihaela Lunțeanu, Minodora 
Popescu.

La băieți, plutonul cuprin- £ 
de jucători consaerați sau a- w 
Mâți abia pe drumul afirmării, 
dar nivelul lor tehnic este des
tul de apropiat. Rămîne ca a- 
cesie întreceri să ne dovedeas
că dacă această omogenizare 
valorică provine dintr-un evi
dent progres realizat de noua 
promoție de jucători, sau da
că nu cumva seniorii au în
registrat rămîneri în urmă.

Competiția de la Floreas
ca mai are și o altă im
portanță. mai cu seamă la 
băieți, gîndindu-ne la ro-

tul europenelor de la Mos
cova. Dar partidele din sala 

Floreasca le oferă prilejul
C. COMARNISCHI

(Cbntinuare in pag. a 2-a)
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F. C. ARGEȘ
VICTORIOASA

IN GHANA
ACCRA, 4. Echipa de fot

bal F.C. Argeș și-a încheiat 
turneul în Ghana, susținind 
un meci în compania forma
ției Susubiribi. Fotbaliștii pi- 
teșteni au înregistrat o nouă 
victorie, cu scorul de 3—2 
(1—1). Golurile au fost mar
cate de Radu (min. 18, 76 și 
83), respectiv Okuo (min. 32) 
și lavanunu (min. 63).
.\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Corespunzător obiectivelor majo
re stabilite prin aceste documente, 
— s-a arătat în raportul pre
zentat cu acest prilej — a- 
tenția a fost îndreptată cu pre
cădere spre structurarea organiza
torică a activității sportive și spre 
extinderea sferei de cuprindere a 
maselor în practicarea exercițlilor 
fizice, urmărindu-se paralei dez
voltarea sportului de performanță 
și, ca o consecință directă, repre
zentarea corespunzătoare a țării 
noastre în marile competiții inter
naționale.

In domeniul educației fizice șl a 
sportului de masă, raportul a pre
cizat că s-au obținut unele rezul
tate remarcabile. In mod deosebit 
se subliniază că. drept urmare a 
măsurilor adoptate îu această pe
rioadă de Ministerul Invâtâmlntu - 
lui și de Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport s-a de
terminat îmbunătățirea conținutu
lui orelor de educație fizică, pre
cum ^și a activității sportive din
tr-un număr important de școli. 
Pe de altă parte, în anul ■ școlar 
1969—1970, într-o serie de școli ge 
nerale s-a introdus predarea ore
lor de educație fizică de la cla
sele I—IV de către cadre de sne- 
cialitate.

Au fost analizate. în continuare, 
aspectele cele mai semnificative 
ale educației fizice și sportului de 
masă din institutele de învățămint 
superior, din Întreprinderi sau in
stituții și de la sate. Apreciind 
realist, în mod critic, activitatea 
desfășurată în acest domeniu, ra
portul a scos în evidență faptul 
că unele rezultate meritorii sau 
inițiativele organelor locale în di
recția sportului de masă nu pot 
fi considerate mulțumitoare. Se 
mențin încă deficiențe vechi, nu 
se realizează pe măsura condiți
ilor atragerea maselor de oameni

cu

ai muncii în practicarea unor for
me simple ale sportului de masă, 
cum sînt excursiile, cicloturismul, 
voleiul, tenisul de masă sau po
picele, a căror organizare nu ne
cesită cheltuieli prea mari și nici 
eforturi organizatorice deosebite. 
S-a subliniat, de asemenea, faptul 
că în mediul rural activitatea 
stagnează, deoarece asociațiile 
sportive nu-și fac simțită prezerv 
ța prin acțiuni specifice satului și 
posibilităților de care dispun.

Cauzele acestor lipsuri au fost 
amplu dezbătute In raport, men- 
ționîndu-se în acest sens că o pe
rioadă de timp după reorganiza
rea mișcării sportive unele orga
ne Județene ale C.N.E F.S. au con
siderat în mod greșit că în noua 
formă organizatorică răspunderile 
lor în domeniul sportului de ma
să au devenit secundare și, în 
consecință, au neglijat aspectele 
concrete ale acestei activități. 
La rîndul lor, organizațiile și 
instituțiile de stat care au pri
mit atribuții în 
ducației fizice și 
avut nevoie de o anumită 
rioadă de timp pentru a putea să 
acționeze cu mai multă eficiență

In sfîrșît, s-a mai amintit, prin
tre aceste cauze, și cea legată 
de baza materială a sportului de 
masă. Este un lucru știut că nu
mărul terenurilor și instalațiilor 
sportive pentru activitățile de ma
să nu corespunde decît parțial 
nevoilor actuale. Dar, tot attt de 
adevărat este și faptul că unele 
din aceste baze sportive nu sînt 
Încă judicios folosite pentru acti
vitatea de masă și că, totodată, 
s-a făcut prea puțin pentru ca 
populația să aibă contra plată, în 
cartiere, parcuri și stațiuni de odih
nă. terenuri simple, ștranduri, po- 
picării, precum și materialele și e- 
chipamentul sportiv necesar.

Gh. Bălan, specialist incontestabil al coborîrii, 
va avea din nou prilejul să-și arate măiestria pe 
pîrtia Lupului.

Foto i A. NEAGU

LA SFÎRȘITUL SĂPTÂMINII,

SĂRITURI PE TRAMBULINA DE LA BORȘ A Șl COBORÎRE PE PÎRTIA LUPULUI!
• Rîșnovul, gazda „naționalelor" de fond pentru juniori • Biatloniștii concurează la Oberhof

domeniile fc- 
sportului au 

pe-

După ce a prezentat sarcinile 
de viitor în domeniul sportului de 
masă, raportul a analizat activi
tatea de performanță, apreciind ea 
anii 1968—1969 au fost printre cel 
mal fructuoși din istoria sportului 
nostru. Fără să se oprească prea 
mult asupra problemei participă
rii sportivilor români la Jocurile 
Olimpice din 1968, care a fost dis
cutată într-o plenară anterioară, 
materialul a precizat că SUCCE
SELE OLIMPICE NU TREBUIE 
PRIVITE CA O REALIZARE IZO
LATA. toate aceste per
formanțe tncadrîndu-se lntr-un 
proces de dezvoltare generală a 
sportului românesc. Au fost tre
cute în revistă succesele cele mal 
reprezentative, considerindu-se că 
elementul nou. dinamic, in întrea
ga muncă de Îmbunătățire a spor
tului de performanță l-a constituit 
însușirea și aplicarea consecventa 
a ideii că marile performanțe, 
consacrarea pe plan continental ți 
mondial, pot Ii mai lesne obținu
te dacă la baza activității stă per
manenta preocupare pentru creș
terea oumărului de copii și Juniori 
angrenați într-o acțiune organi
zată de Instruire șl antrenament,

Tinînd seama că întregul nostru 
tineret este cuprins într-o for
mă sau alta de școlarizare, apli
carea în practică a acestei Idei 
s-a făcut pe trei direcții principa
le : AMPLIFICAREA DIMENSIU
NILOR SPORTULUI ȘCOLAR IN 
ANSAMBLUL I UI : CONSOLIDA
REA UNITĂȚILOR SPORTIVE 
ȘCOLARE SPECIALIZATE ȘI 
CREȘTEREA NUMĂRULUI ACES
TORA ; SITUAREA SECȚIILOR 
de copii ȘI JUNIORI in PREO
CUPĂRILE DE BAZA ALE CLU
BURILOR SPORTIVE.

Aspectele critice ale activității 
sportive de performanță au lost 
tratate amplu, TOCMAI CU SCO
PUL DE A SE REALIZA EI.IMI-

arătat
nemulțumftoare 

la volei, 
baschet.

și în

NAREA LOR. Astfel, s-a 
’ că rezultatele

obținute
haltere.
maăculinâ

înot, polo, 
gimnastică 

unele pro-

(Continuare tn pao. a t-a)

I JUCĂTORUL
I SĂ POATĂ ȚINE 

| CAPUL SUS!
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I
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I
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I

In sfirșit, un final de săptă- 
mină cu o activitate deosebit 
de bogată, așa cum se cuvine 
acestei perioade a sezonului 
competițional de schi. Capul 
de afiș este deținut de cam
pionatele naționale de i’ond 
pentru juniori, găzduite, sîm
bătă și duminică, de unul din
tre cele mai puternice centre 
ale fondului românesc : Riș
ti o v.

Ineditul acestui week-end îl 
constituie, Insă, alte două eve
nimente. Primul : desfășura
rea unor concursuri de sări
turi pe trambulina de la Bor- 
șa. Complet reamenajată, fru
moasa trambulină a găzduit In 
ultima vreme antrenamentele 
celor mai buni săritori români, 
care au șl obținut performanțe

<Ie peste 80 m (A. Biriș, Gh. 
Gîrneț, V. Mărgineanu, I. 
Erâs, St. Burețea). Progrese 
Însemnate au realizat și unii 
juniori prezenți în pitoreasca 
stagiune. Stadiul avansat al 
pregătirilor și condițiile exce
lente de concurs permit, de pe 
acum, organizarea unor com
petiții. Primele vor avea loc 
vineri . și duminică, zile in 
care se vor disputa „Cupa 
Borșa" și „Cupa Federației".

Al doilea eveniment va fi 
desfășurarea primei curse de 
coborîre a sezonului. Inițiator 
este clubul Dinamo Brașov, 
care va organiza, sîmbătă șl 
duminică, tradiționalul concurs 
dotat cu trofeul ce-1 poartă 
numele. Cum alpinii noștri au 
efectuat în ultima perioadă an-

trenamente de coborîre in 
Bucegi, iar la Poiana Brașov 
a nins suficient pentru a se 
crea condiții bune de între
ceri, sînt toate șansele ca cei ce 
vor fi prezenți la sfîrșitul săp- 
tămînii la Poiana Brașov să 
poată urmări pe pîrtia Lupu
lui evoluția temerarilor cobo- 
ritori. a doua probă a „Cupei 
Dinamo“ va fi slalomul spe
cial.

Revenind la fondiști, vom 
menționa că este posibil ca, în 
afara campionatelor naționale 
rezervate juniorilor, să mal 
aibă loc și un concurs pentru 
seniori, probabil „Cupa Trac
torul”.

Biatloniștil au din nou (din 
păcate), „relache* în activita
tea conipetițională internă. Lo
tul național de seniori partici-

pă, însă, la o mare competiție 
— „CUPA PRIETENIEI” — 
găzduită de cunoscuta stațiune 
Oberhof (R.D. Germană). (Ca- 
rabela, Vilmoș. Cimpoia. Soiu, 
Fontana și Mîrzea vor lua 
startul, alături de așii Watlo- 
nul ui din Cehoslovacia, Polonia, 
URSS. feulgaria și, bineînțeles, 
cel din țara gazdă. întrecerea 
capătă o semnificație deosebită 
dacă ținem seama că ea se 
desfășoară cu numai două sâp- 
tămîni înaintea campionatelor 
mondiale de la Ostersund (Su
edia).

„Cupa prieteniei* va fi, deci, 
nu numai o dispută pasionan
tă, ci și un important test, 
pentru toți participanțli.

D. STANCULESCU

Corespondentă specială de la Aurel NEAGU

ECHIPA ROMÂNIEI A TERMINAT NEDECIS (1-1)
CU INTERNAZIONALE PORTO ALEGRE

(prin 
spe- 

,Fotbal”).

PORTO ALEGRE, 4 
telefon, de la trimisul 
cial al revistei „ 
Aproape 50 000 de specta
tori au urmărit, marți sea
ra, pe stadionul Beira Rio 
din localitate, meciul din
tre Internazionale Porto A- 
legre și echipa României. 
Desfășurată la o tempera
tură de 4-26 de grade, în- 
tîlnirea s-a încheiat la e- 
galitate : 1—1 (0—0).

In prima repriză, fotba
liștii români au practicat un 
joc potrivit cu... căldura : 
lent, dar organizat.

Superioritatea tactică a 
formației noastre a rămas 
nefructificată,

in repriza a doua, după 
o scurtă perioadă caracteri
zată prin atacuri ale ad
versarului, reprezentativa 
României a pus stăpînire 
pe joc, în ciuda golului pri
mit la numai 9 minute de 
Ia reluare. Schimbările e- 
fectuate la pauză de antre
norul Angelo Niculescu s-au 
dovedit a fi inspirate, dind 
mai multă viață echipei. 
Dar iată cum s-a marcat. 
In min. 54, Dumitraehe, ve
nit în apărare, îl faultează 
pe Carbone la 20 de me
tri de poartă ; brazilianul 
Valtomiro a executat paste 
zid, în colțul din dreapta, 
și balonul a intrat în poar-

tă. Plasat defectuos, Ghiță 
a intervenit tîrziu, primind 
un gol care putea fi evi
tat. Echipa română nu s-a 
descurajat, a preluat Ini
țiativa, așa cum am arătat 
mai sus, și în min. 66 a 
obținut egalarea: urcat în 
atac, Sâtmăreanu a primit 
mingea pe aripa dreaptă, 
a demarat scurt, apoi a cen
trat înalt, în careu, spre 
DOMIDE. care, de la 6 me
tri, a înscris imparabil cu 
capul.

în 
mâni 
jora 
tează 
tanțJ,

min. 71, fotbaliștii ro- 
sînt pe cale de a ma- 
scoru) ; Dom ide șu- 
puternic de la dis 
portarul nu poate re-

ține și respinge In teren, 
de unde Neagu reia puter
nic... în bara transversală. 
Același Neagu mai ratase 
in /min. 
trimițînd balonul pe lingă 
bară, din poziție favorabilă.

Scorul de egalitate DEZ
AVANTAJEAZĂ FORMA
ȚIA NOASTRĂ, care în 
repriza a doua, după ega- 
lare, a fost superioară ad; 
versarei ei. Cei mai buni 
jucători români au fost 
Sătmăreanu și Dumitru, ur
mați, in ordine, de Dinu. 
Hălmăgeanu, Domide, Radu 
Nunweiller și Neagu. Sub 
valoarea lor obișnuită — 
Dobrin, Durnilrache și Lu-

23 o mare ocazie,

cescu. Ghiță — emotiv.
Echipa României a evo

luat in următoarea forma
ție : Ghiță — Sătmăreanu. 
Hălmăgeanu, Dinu. Delea- 
nu, R. Nunweiller, Dumitru. 
Neagu, Dobrin (min. 46 
Dembrovschi), Duftiilrache 
(min. 63 Domide), Lucescu 
(min. 75 Ghergheli). Foar
te bun arbitrajul prestai 
de Martins Agomar. Urmă 
torul joc al fotbaliștilor ro
mâni : cu Peru, la Lima, în 
ziua de 9 februarie.

Citiți in pag, a 4-a
ECHIPA OLIMPICA

ÎNVINGĂTOARE Cî 3— 1, 
IN AUSTRALIA

I

m cifit undeva că antrenorii 
clubului englez Coventry nu 
se lasă impresionați ae o 
foarte bună condiție fizică, un 
excelent dribling, un tir pre
cis, o deposedare viguroasă 

și un eficace ioc de cap — pe scurt, 
de o solida pregătire, atunci cînd de
cid. titularizarea vreunui jucător în 
echipa lor. Pentru că aceasta nu-i sufi
cientă — șe pare — dacă respectivul 
tînăr nu știe să se poarte corect, să-și 
supravegheze limbajul, " ' 
demnitatea. I ' 
rul clubului, < 
săi urmează cursurile Colegiului din 
Coventry pentru „a ameliora imagi
nea cunoscută a fotbalistului", iar an
trenorul Pat Saward a completat ideea, 
arătînd că „noi dorim co jucătorii să 
poată ține capul sus oricînd șl să se 
impună ca oameni în teren". Ce în
seamnă, de fapt, aceasta? „Primind o 
lovitură... sâ riposteze printr-vn gol, 
arătîndu-se astfel stăpîni pe sine".

Și ne-am reamintit, cu acest prilej, 
de. o mai veche prevedere a federa
ției de fotbal, care stipula, pentru ju
cătorii diviziei naționale A, obtigati-

limbaiul, să-și mențină 
NoSl Cantwell, manage- 
a specificat că jucătorii

obligati-

I

I
I
I

vitatea studiilor liceale.
Poate că măsura avea o 

doză de naivitate; în fond, 
marii asi ai balonului rotund ,__ __
cula, trigonometric, traiectoriile mir. " 
în teren și nici nu cunosc, exhaustiv, 
literatura de specialitate a sportului I favorit. Deși dezideratul major al spor
tului contemporan, conceput co un 
efort pe deplin conștient, de autode- 
pășire. mizează tocmai pe subiecți ce 
posedă un temeinic bagaj de cunoș
tințe și un orizont opl de noi dimen
siuni intelectuale, talentul brut, calită
țile fizice competitive mai facilitează, 
încă, pătrunderea In arenă a unor ti
neri cu dispensă de educație, de cu 
noștinfe elementare.

Dar credem, vrem să credem. ... 
adevăratele vedete au, pe lingă con
știința valorii lor, și bunul simț, acea 
educație minimă, dar cea mai trainică 
și pe care poporul nostru .o denumește 
atît de sugestiv •. .cei 7 oni de acasă*.

Fotbalul important punct de inci
dență a sportului cu masele largi, tre
buie să poarte amprenta nobleței sufle
tești, a respectului de sine și fată de I 
adversar, a cinstei si onoarei, oriunde | 
și oricînd.

Și dacă în domeniul tehnicii indivi
duale mai putem admite un rabal, în 
ceea ce privește etico nu trebuie să 
acordăm nimănui certificat de pau
pertate, chior dacă performanta oe 
moment ar părea că-l impune. Pentru 
că rezultatul In sine nu reprezintă ni 
mic dacă autorul său este un infirm 

coate 
tcir- 

fi a 
sănă-

oarecare 
nu toti 

pot cal- 
. ..inșii

câ

mic dacă autorul său es’e un 
moral și dacă performanta nu 
fi asociata cu lupta cinstita, 
play-ul, cu însăși rațiunea de o 
sportului : plămădirea unei min(t 
toase, Intr-un corp sănătos.

faul SLAVESCU



(Urmare din pag. 1)

be atletice sînt tocmai consecința 
slabului nivel al competițiilor in
terne, a unul volum de muncă 
nesatisfăcător la antrenamente, al 
lipsei de continuitate tn acțiunea 
de selecție fi pregătire a elemen
telor tinere. Concluzia este vala
bilă pentru toate ramurile spor
tive rămase în urmă, deși fiecare 
dintre ele prezintă, fără îndoială, 
aspecte specifice, de oare trebuie 
să se țină seama în elaborarea 
măsurilor de viitor. Iată de ce se 
consideră că în locul discuțiilor 
sterile dintre tehnicieni] de la 
baschet, volei, ciclism, înot, atle
tism și alte ramuri de sport, acti
viștii și antrenorii din federații, 
cluburi șl asociații sportive trebuie 
să treacă la aplicarea în practică 
a cunoștințelor și experienței do- 
bîndite pînă în prezent și să ia 
exemplul celor de la scrimă, lup
te. caiac-canoe, handbal, box și 
din alte sporturi, care au reaUzat 
prin muncă perseverentă perfor
manțe valoroase.

Un capitol special a fost rezer
vat, în raport, muncii desfășurate 
de federațiile pe ramuri de sport, 
organe tehnice ale C.N.E.F.S. Se 
precizează că în această direcție 
s-au elaborat măsuri pentru întă
rirea rolului și prestigiului federa
țiilor, PRIN ADOPTAREA STA
TUTELOR ȘI REGULAMENTELOR 
PROPRII, PRIN CREȘTEREA AU
TONOMIEI IN EXECUTAREA BU
GETELOR. A CALENDARULUI 
COMPETITIONAL, IN SELECȚIO
NAREA ȘI INSTRUIREA LOTURI
LOR REPUBLICANE. Cu toa
te acestea, în munca federațiilor 
continuă să persiste deficiențe 
care ar trebui să dispară o dată cu 
mărirea atribuțiilor acestor orga 
ne. Se apreciază astfel că ar fi 
bine ca, in viitor, federațiile să se 
ocupe mai intens de îndrumarea 
de specialitate a secțiilor din clu
buri sau asociații și a comisiilor 
județene, de dezvoltarea ramurii 
respective, de sprijinirea și urmă
rirea atentă a desfășurării campio
natelor.

Discutîndu-se despre modul în 
care s-a organizat activitatea tn 
cluburi se apreciază, ca un fapt 
pozitiv, că a crescut, numărul 
sportivilor fruntași formați în 
provincie, loturile republicane 
primind, în anul 1969, 700 de seniori 
și juniori din diferite județe ale 
țării.

Analizînd însă mai atent relația 
dintre investițiile făcute, numărul 
de cadre, baza materială și rezul
tatele concretizate în numărul 
sportivilor, valoarea și perspecti
vele acestora, se constată INSU
FICIENȚE ATIT CANTITATIVE, 
CIT ȘI CALITATIVE. De pildă, 
nu poate fi considerat satis
făcător faptul că doar 12 clu-

buri au furnizat sportivi lotu
rilor olimpice. Pe de altă parte, 
numărul sportivilor nominalizați, 
în fond al celor cuprinși într-o 
activitate de pregătire sistematică, 
cu premise de dezvoltare In vi
itor, se menține scăzut.

Aceste situații nesatisfăcătoare 
SE DATORESC REALIZĂRII LA 
UN NIVEL MEDIOCRU ȘI IN
COMPATIBIL CU EXIGENȚELE 
SPORTULUI DE PERFORMANȚA 
A ANTRENAMENTELOR, RUTI
NEI ȘI LIPSEI DE INTERES 
FAȚA DE INTRODUCEREA ME
TODELOR DE LUCRU MODER
NE, LIPSEI DE EDUCAȚIE A U- 
NOR ANTRENORI ȘI SPORTIVI.

Așa se explică de ce foarte 
mulți sportivi fruntași se prezintă 
la loturi cu o pregătire sumară, 
cu lacune de ordin fizic îngrijoră
toare, considerînd — total greșit
— că ei se pot reface 
de vedere al instruirii 
dele de antrenament 
loturilor naționale.

Tot din aceste cauze 
fonduri important© cu 
de ani de 
puțin la 
nostru de 
este cazul 
chet, atletism și natație de la clu
burile Progresul și Rapid 
București, Crișul Oradea, 
Constanța, Mureșul Tg. 
Politehnica Timișoara, Universita
tea Cluj sau clubul sportiv din 
Iași.

Trebuie să se rețină de toți cei 
ce răspund de sportul de perfor
manță — s-a subliniat în raport
— că sarcinile noastre și nivelul 
întrecerilor de la Jocurile Olimpi
ce din 1972 VOR FI MAI MARI 
DECÎT IN PERIOADELE ANTE
RIOARE. Faptul că această ediție 
are loc În Europa mărește accesi
bilitatea competlționala pentru 
multe țări de pe continentul nostru 
și din Africa, ceea ce ridică acut 
problema apariției unor adversari 
mai numeroși și niai redutabili.

Referitor la baza materială, ra
portul arată cifric situația reali
zării fondurilor de investiții, pre- 
cizînd că, ele AU CRESCUT SIM
ȚITOR FAȚA DE PERIOADA AN
TERIOARA. La realizarea con
strucțiilor și amenajărilor sportive
— în afara sumelor alocate din 
bugetul de stat —* un aport apre
ciabil l-a dat Consiliul General al 
U.G.S.R.

Prin investițiile făcute, un nu
măr de orașe beneficiază în pre
zent de baze moderne» utile deo
potrivă activității sportive de ma
să, ca și pregătirii sportivilor de 
performanță. Dar sînt încă multe 
județe, orașe, localități, școli și 
universități în care slaba activi
tate pe plan sportiv se explică, în 
primul rînd, prin lipsa de preo
cupare față de crearea și dezvol-

din punct 
perloa- 
cadrul

in 
In

irosescse
Secții care 

zile contribuie cu prea 
dezvoltarea sportului 
performanță, așa cum 
secțiilor de volei, bas-

dln
Farul 

Mureș,

tarea condițiilor materiale Indis
pensabile organizării antrenamen- 
telor șl competițiilor do tot felul.

La aceasta ar mal putea fi a- 
dăugate șl alte lipsuri care deter
mină ca baza materială a mișcării 
sportive să nu se dezvolte pe mă
sura eforturilor făcute.

Intîlnlm tacă uneori, este ade
vărat la o scară mal redusă față 
de alți ani, fenomenul dezafectării 
fără recuperare șl împotriva lega
lității a unor terenuri și instalații 
sportive, precum și pe cel al de
teriorării unor bazo de acest gen 
ai căror proprietari nu mal fac 
de loc eforturi pentru a le men
ține tatx-o stare normală da fo
losință.

In perioada care urmează 
trebuie ca eforturile să se în
drepte spre realizarea integra
lă a investițiilor prevăzute ta 
planul pe anul 1970, CARE 
ÎNSUMEAZĂ 49 MILIOANE 
LEI, din caro 29 milioane lei 
reprezintă construcțll-montaj. 
Acest plan prevede : termina
rea sălii de atletism, a bazine
lor de înot șl sărituri de la 
complexul sportiv „23 August" 
din București, a sălii de sport 
cu 2 000 locuri din Ploiești, a 
bazinului acoperit de înot din 
Brăila și a sălii de sport cu 
1 000 locuri din Pitești. Vor 
continua, totodată, lucrările lă 
patinoarul artificial din 
Miercurea Ciuc și la sala de 
sport cu 2 000 locuri din Iași, 
ambele cu termen de dare ta 
folosință în anul 1971.

De asemenea. în 1970 se vor 
realiza instalația de iluminat 
Ia stadionul „23 August" din 
București, precum și unele 
extinderi și reparații capitale 
la diferite baze sportive. Se 
prevede să se introducă în 
planul pe anul 1970 începerea 
lucrărilor la sala de sport cu 
12 000 locuri din București, și 
la sala de tenis de la Ștran
dul Tineretului.

s-a vorbit, tn continuare, pe 
larg despre cercetarea științifică, 
despre pregătirea cadrelor, relați
ile internaționale și activitatea 
de propagandă, domenii în care 
au fost analizate lipsurile ce se 
mal manifestă încă și au fost 
arătate căile de urmat în viitor.

Partea finală a raportului a cu
prins o analiză critică a muncii 
Biroului C.N.E.F.S., după care au 
fost exprimate angajamentele miș
cării sportive, dorința tuturor ac
tiviștilor, tehnicienilor și sportivi
lor de a contribui deplin la creș
terea eficienței exercițiilor fizice 
îh formarea noilor generații, la 
întărirea sănătății rrlaselor, la ri
dicarea prestigiului sportiv al pa
triei noastre.

SlMDĂTĂ IM SALA DINAMO:
£SJ CUȚOV ȘI PĂPĂLĂU, FATĂ ÎN FATĂ

• In cursul zilei de ieri a 
fost definitivat programul 
reuniunii de box ce va avea 
loc sîmbătă, de la orele 18,30 
în sala Dinamo : juniori — 
cat. 45 kg.: Nicolae Teodo- 
rescu (Dinamo) — Marin Bo
țea (Voința), 48 kg. : Tudor 
Chirilă (Dinamo) — Nicolae 
Simion (Voința), 63,5 kg i 
Sandu Mihalcea (Dinamo) — 
Augustin Iacob (Voința). Se
niori — cat. 48 kg : Dinu Giu- 
gea (Dinamo) — Marin Lu- 
mezeanu sau Vasile Drăgan 
(Steaua), 54 kg: Ștefan Hîr- 
șu (Dinamo) — Mircea Toni 
(Chimia Or. Gh. Gheorghiu-

Dej), 57 kg: Constantin Bu- 
zuliuc (Steaua) —^Octavian 
Amăzăroaie (Chimia Or. Gh. 
Gheorghiu-Dej), 63,5 kg : Ca- 
listrat Cuțov — Nicolae Pă- 
pălău (ambii Dinamo), 67 kg: 
Dumitru Precup (Dinamo) — 
Ion Mellnte (Steaua), 81 kg: 
Marin Constantinescu (Dina
mo) — Petre Cojocaru (Ra
pid).

• O altă gală pugilistică 
de mare atracție va avea loc 
astă-seară, pe ringul din Con
stanța. Steaua, echipă din 
care fac parte doi campioni 
ai Europei (C. Ciucă și A. 
Dumitrescu) va înfrunta am-

bițioasă formație cOnstăiițea- 
nă, Farul. Patru întîlniri se 
vor desfășura pe distanța de 
cinci reprize a două minute.

Duminică, la ora 10 va a- 
Vea loc la Clubul Grivița Roșie 
o reuniune pugilistică in ca
drul căreia vor evolua unii 
dintre boxerii bucureșteni ce 
vdr lua startul, în curînd, în 
campionatele republicane. Iată 
cîteva „perechi": I. Adam 
(Progresul) — T. Grădinara 
(CPMB), M. Celincă (Electro
magnetica) — L. Nicolaescu 
(Steaua), D. Stănescu — Al. 
Preda (ambii de Ia Grivița 
Roșie).

PUIU NICOLAE

Ieri dimineață s-a stins din 
viață, la 35 de ani, maestrul 
spbrtului Puiu Nicolae, unul 
dintre sportivii care a apărat 
cu cinste, ani de-a rîndul, cu
lorile țării în marile întreceri 
internaționale de box. De pa
tru ori campion al României, 
Puiu Nicolae a fost un exem
plu de modestie, de conștiin
ciozitate, de abnegație, fiind 
iubit și apreciat de amatorii 
boxului de la noi și de peste 
hotare. El lasă 0 amintire ne- 
ștearsă celor care i-au urmărit 
bogata sa activitate sportivă 
de-a lungul ultimilor 20 de ani.

înmormintarea va avea loc 
Sîmbătă, 7 februarie a.c., la ci- 
mitiful Reînvierea.

AZI, ULTIMA ZI PENTRU TRAGEREA LOTO
Așa cum s-a anunțat, începînd 

cu tragerea Loto de mline se a- 
pllcă săptăminal o tiouă formulă 
tehnică, menită să acorde impor
tante avantaje particlpanțllor. ia
tă cîteva din aceste avantaje:

— La tragerile obișnuite parti- 
cipanțli pot cîștlga ta afară de 
premiile în bani (cum se cîștlga 
anterior), autoturisme șl excursii 
în străinătate.

Autoturismele care se atribuie 
săptămînal sint : Dacia 1100, Mosk- 
Vlei 408, Skoda 1000 M.B. — la ale
gerea participantului și excursii 
ta U R.S.S. și Cuba.

— S-a mărit cifra numerelor ca
re se extrag : la extragerea a II-a 
7 numere din 81 numere rămase 
în urnă.

— Se cîștigă și cu 3 numere din 
toate cele 16 extrase, Indiferent 
ordinea extragerii (adică cu 2 nu
mere din extragerea I și un nu
măr din extragerea a n-a sau cu 
un număr din extragerea I și cu 
2 numere din extragerea a II-a.

— Se poate participa cu bilete 
de 2 lei varianta — pentru extra
gerea I — și cu bilete de 5 lei 
varianta — pentru extragerile I 
și a II-a.

Biletele cu 5 lei varianta vă o- 
feră cele mal mari șanse de clștig. 
Azi este ultima zi pentru procu
rarea biletelor la tragerea de mii- 
ne, la Care se aplică o nouă for
mulă tehnică. In mod cert va 
crește numărul cîștigătorilor. 
Ce-ar fl dacă ați Încerca și dv. ?

Extragerea I:
26 17 11 40 31
Fond de premii: 404 168 
Extragerea a II-a :
37 25 29 13 5 43
Fond de premii : 345 607

Plata premiilor la acest 
concurs se va face astfel:

39 
lei,

1
lei

— în Capitală t începînd 
de la 12 februarie pînă la 22 
martie 1970 Inclusiv.
- în provincie : începînd 

de la 15 februarie pînă la 22 
martie 1970 inclusiv.
PREMIILE TRAGERII LOTO 
DIN 29 IANUARIE 1970 t

I :
a 
a 
a

Extragerea I: Categ. 
1 variantă a 69.487
II- a :
III- a :
IV- a : 
743,95

Extragerea a II-a
2,55 variante ; 
Categ. 
Categ.
Categ.

8.45 a 12.335
119.45 a 1.163

313,80 a 554 lei 
a 280 lei.

lei ; 
lei ; 
lei;
a V-a:f

PRONOEXPRES

Numerele extrase la con
cursul nr. 6 din 4 februarie 
1970 :

Smronatul ■
kMONQIAL .
X.
W m

' HOCHEI
ill!#•■

B :
C : 

D.:

la

a
1.90 a
9.90 a

1283,55

Categ.
34.673
34.678

7.794
a 100

categ. I, ex- 
MIK-

A :
lei ;
lei ;
lei ; 
lei.

Cîștigător 
tragerea I — ANTAL 
LOS din Sf. Gheorghe, ju
dețul Covasna.

ÎS

i .

Cu un televizor „MIRAJ" veți putea urmări pe micul 
ecran de la 13 februarie 1970 transmisiile meciurilor de 
hochei pe gheață din cadrul campionatului mondial.

De la 13 la 23 februarie 1970 Grupa C, 
transmisie de la Galați

De la 24 februarie la 5 martie 1970 Grupa B, 
transmisie de la București

Prin calitățile sale televizorul „MIRAJ" vă asigură o 
vizionare excepțională.

Prețul : 4 225 lei. Se poate cumpăra și cu plata 
în 12—18 rate lunare, cu un aconto de la 
650—867 lei.

(3503)

„Priza toc" a formației iugoslave: Mirijana Resler

RElNTlLNIRE CU CÎTEVA DINTRE
A

Ii

Alain Deloni și Michel SimoniAlain Deloni și Michel Simoni

VEDETELE EUROPENE
(Urmare din pag. 1)

ca, în prezența publicului 
favorit și a tuturor tehni
cienilor noștri, să demon
streze că participarea uno
ra dintre ei la campiona
tele continentale ar mai 
putea fi luată în discuție. 
Pînă în aprilie mai sint a- 
proape două luni de pregă
tiri și de verificare, perioa
dă cînd mai pot fi etalate 
calități care să le faciliteze 
prezența la cca mai impor
tantă competiție internațio
nală a anului. Un stimulent 
care poate acționa pozitiv 
asupra evoluțiilor lui Giur- 
giucă și a colegilor lui de 
aceeași vîrstă sau mai ti
neri. Oricum, spectatorii 
noștri așteaptă de la actua
lul eșalon al tenisului de 
masă românesc, avînd ca 
protagonistă pe admirabila 
maestră a paletei, Maria 
Alexandru, comportări re
marcabile.

★
Ieri, la Floreasca a fost o 

adevărată repetiție generală a 
întrecerilor de azi. Toate cele 
șase mese au fost în perma
nență solicitate, antrenamentu
lui de două ore al echipelor 
României urmîndU-i cel al 
oaspeților. Un amănunt inte
resant : deși formațiile Unga
riei, Poloniei, Iugoslaviei și 
Cehoslovaciei au sosit în Ca
pitală cu mari, întârzieri, dato
rită vremii nefavorabile, to
tuși ele s-au prezentat in cor
pora la sală — împreună cu 
jucătorii sovietici (aflați de 
luni la București) — pentru a 
lua un prim contact cu locul 
de concurs. Au lipsit doar 
cătorii din R. D. Germană, 
re au ajuns abia seara.

Aici am avut ocazia să 
zim două opinii dinaintea con
cursului, aparținînd antrenoru
lui iugoslav, Dușan Osmana- 
gici și maestrei emerite a spor
tului, Maria Alexandru.

CENTURI
ALE MĂIESTRIEI

SPORTIVE
Cu ocazia recentei co..iferin- 

țe a Comitetului federației de 
judo, unui număr de antrenori, 
arbitri și instructori de judo 
li s-a acordat centura neagră 
(ce indică categoria maeștri) 
danul (gradul măestriei spor
tive) 3, 2 și 1.

Astfel, pentru buna activitate 
desfășurată în cadrul loturilor 
de seniori și juniori, antreno
rii Constantin Bogdan, Gheor
ghe Donciu și Ovidiu Bucur 
au primit centura neagră, da
nul 3. Centura neagră, danul 
2, a fost atribuită arbitrului 
Radu Gruia care, in cadrul 
„Cupei speranțelor olimpice” 
de Ia Berlin, a condus 83 la 
sută din numărul partidelor 
și a dirijat, la centru, trei fi
nale, distingîndu-se prin au
toritate și competență.

Un alt număr de 23 de an
trenori și instructori au pri
mit centura neagră, danul 1.

LA CEREREA GENERALĂ 
S-A TIPĂRIT O EDIȚIE SUPLIMENTARĂ A

ALMANAHULUI
TURISTIC 1970

Ultimele exemplare se mai găsesc la 
unitățile de difuzare a presei din Bucu
rești și principalele orașe din țară.

esteCampioana țării noastre 
de părere că : „Actuala ediție 
a internaționalelor de la Bucu
rești, fără a reuni toate nu
mele prestigioase ale tenisului 
de masă european, are cîteva 
numere de atracție. Mă gîn- 
desc la cele două campioane 
continentale, Ilona Vostova 
(senioare) șl Carmen Crișan 
(junioare), precum și Ia Sta
nek, Korpa și Amelin, aflați 
în primul pluton al paletelor 
masculine din Europa. Și nu 
se știe dacă și dintre ceilalți 
nu va apărea vreo surpriză. 
Cit privește pe colegii mei de 
echipă, concursul va constitui 
o bună verificare a potențialu
lui nostru în vederea europe
nelor de la Moscova. Și noi 
sperăm că evoluția noastră va 
satisface”.

Dușan Osmanagici : „Compe
tiția, fără a fi deosebit de 
dură, reprezintă pentru jucă
torii noștri un bun mijloc de 
rulare și verificare, ca de alt
fel și internaționalele R. F. a 
Germaniei și Angliei, tare, îm
preună, ne vor da prilejul să 
definitivăm echipa iugoslavă 
pentru Moscova. Despre con
curs pot spune că probele fe
minine sînt echilibrate și la o 
cotă valorică mai ridicată, dar 
noi ne mulțumim cu faptul că 
avem primele șanse la întrece
rile masculine".

Repede — pînă nU vine 
hocheiul de care 
tem tare după 

văzute in repriza cu 
Budejovice, pînă nu se 
băieții din Brazilia de care 
nu mă mai tem dar nici nu 
știu mare lucru și atunci de 
ce să-mi dau cu presupusul ? 
— repede, să punem la punct 
problema problemelor că du
pă aceea n-o să mai avem 
timp. Uite ce e: vine o scri
soare pe adresa „redactorului 
-șef personal", scrisoare bă
tută la mașină casă nu știm 
ale cui sînt caligrafia 
dar mai ales ortografia și 
româneasca respectivă. Sem
nătura sună așa: „Telespec
tator (obiectiv, nu ca) Bel
phegor”. De ce e dînsul te
lespectator obiectiv iar eu... ? 
Foarte simplu: „mă refer la 
faptul că căutați să-l susți
neți pe acest scîrbos de“... 
„boșorogul ăla chelos și gu
șat de care la toată lumea 
îi e silă, cu figura lui imposibilă, 
de speriat copiii"... Și mai de
parte : „...Cînd apar băieți 
plăcuți ca... e o plăcere să 
privești și să asculți... mă a- 
pucă boala cînd văd că-l sus
țineți pe maimuțoiul 
In concluzie: „Personal, 
zic că rubrica e bună tn 
deile care le susține. Și 
sînt de acord cu criticile 
duse și sugestiile... sper că 
nu veți face din această ru
brică un prilej de a vă ser
vi prietenii și a le reface re
clamă, mai ales pe degeaba" 
(subl. mea). Cutremurătoare 
in acest text nu sînt „des
crierile de natură" și nici 
ura față de persoană, nu — 
astea-s flori la ureche. Cu
tremurătoare este concepția 
despre obiectivitate. Dînsul 
se poate lăuda că e obiectiv 
fiindcă nu-i place chipul lui 
X. Nu contează pentru dîn
sul dacă X e priceput, com
petent, inteligent. Dînsului 
nu-i place mutra și atunci, 
dă-i la cap cu toată obiecti
vitatea ! Dreptul de a etiche
ta sumar, dreptul de a nu 
dovedi nimic ci de a urla i 
„mie nu-mi place X, dați-l 
afară!“, dreptul de a socoti 
propriul Urlet o analiză pro
fundă, dreptul de a-i socoti 
dacă nu idioți, cel puțin a- 
mici cu „boșorogul" pe toți 
aceia care apreciază calitățile 
.maimuțoiului" — toate a- 

drepturi luate cu jap- 
numesc obiectivitate! 
— celor care nu ne-a

mă 
cele 

Ceske 
întorc

ăla !“. 
eu 
i- 

eu 
a-

»' 
ceste 
ca se 
Nouă 
trecut prin cap să împărțim 
comentatorii sportivi în De
loni sau Michel Simoni trans
formând studioul intr-un in
stitut de frumusețe sau un 
concurs pentru alegerea lui

,.Mister Univers" — nouă nu 
ne rămîne, deci, decît să fim 
hidoși, subiectivi, agenți pu
blicitari odioși, într-un cu- 
vînt: prieteni cu... Căci la 
baza obiectivitătii dumnealui
— și aici e miezul concepției
— stă convingerea oarbă că 
noi avem mari interese la X 
iar X are mari pile la noi. 
Subiectivitatea noastră — in 
mintea aceea obiectivă — nu 
poate fi altceva decît o afa
cere „prietenească" pusă la 
cale cu X într-un lung chiol
han, cu femei și lăutari ală
turi. Subiectivitatea noastră 
nu poate fi pură și dezintere
sată — la asta nu avem drep
tul. In schimb dînsul — în- 
jurînd de mama focului, a- 
vînd „mare boală" pe X — 
e pur, dezinteresat, adică o- 
biectiv! Perfect.

Ce se poate răspunde ? Pro
blema e prea acută și depă
șește cronica T.V. pentru a 
ne permite să n-o observăm. 
Problema circulă și pe sta
dioane, și în birouri, și in 
uzine, și în lumea filmului... 
Să spun mai întîi că nicio
dată această rubrică n-a ser
vit cuiva de reclamă. Să 
spun, după aceea, că nicio
dată aprecierile de aici — 
mai drepte, mai strîmbe — 
nu au fost afectate de cafe
lele negre băute cu x, y, z 
de la Telesport. Să mai spun 
că nu cunosc și nu sînt prie
ten — și am ținut chiar să 
nu fiu prieten, știind cum e 
lumea... — cu celelalte litere 
din lumea 
adaug că 
vut iluzia și ambiția de a fi 
„obiectiv".
că spectatorii șl cititorii fi
ind mulți, sînt, totodată, și o- 
biectivi — iar cronicarul, fi
ind singur, e subiectiv — 
prin urmare nedrept, intere
sat și meschin. Cei mulți pot 
fi și ei nedrepți, cel singur 
— în subiectivitatea sa — 
poate ajunge la noblețea a- 
devărului. Și invers. De alt
fel, toți cei care privim sea
ră de seară spectacolul lumii 
și telesportul sîntem subiec
tivi, avem prieteni, simpatii, 
antipatii, idei și „interese". 
Toți sîntem cronicari. Proble
ma e în ce măsură „cronici
le" subiective ale fiecăruia 
se întîlnesc (sau nu) cu su- 
biectivitățile celorlalți. Feno
menul e atît de delicat, atît 
de misterios, atît de omenesc 
incit ar trebui să excludem 
cu desăvîrșire din cadrul lui 
înjurătura, suspiciunea, ame
nințarea cu forța și mai ales 
vanitatea deșartă a „obiecti
vitătii".

comentatorilor. Să 
niciodată n-am a-

E o mare iluzie

BELPHEGOR

Rafira Fița (dreapta) în timpul unei ore de anatomie Aurel NEAGU,

Di scufie despre Miinchen
în recreația mare

In octombrie 1967, cînd 
la concursul de ad
mitere la Liceul 4 
(cu program de edu

cație fizică) din Galați, una 
dintre candidate sărise 4,60 
m la lungime, profesoara 
Ștefania Constantin a spus 
colegilor de cancelarie că 
descoperise în Rafira Fița 
(autoarea acestui rezultat) 
un adevărat filon de aur 
pentru atletism. Profesoara 
avea in vedere faptul că e- 
leva obținuse acești 4,60 m, 
fără nici o pregătire de 
specialitate prealabilă, 
era convinsă că priritr-un 
antrenament metodic, prin- 
tr-o pregătire complexă, 
Rafira ar fi putut ajunge, 
în scurtă vreme, în rîndul 
elitei săritoarelor noastre.

D

?!

și-a făcut debutul internațio
nal, fiind selecționată în dele
gația atleților care au partici
pat la Festivalul tineretului și 
studenților de Ia Sofia. $i de 
data aceasta, eleva din Galați 
a obținut un frumos 
CIȘTIGIND PROBA 1 
ȘI ATRAGIND 
SPECIALIȘTILOR 
POSIBILITĂȚILOR 
MARCABILE.

Pînă la încheierea 
competitions], Rafira 
mai evidențiază în 
concursuri cu caracter repu
blican și figurează în bilanțul 
anului 1968 cu 2:12,8 pe 800 m.

Cu experiența acumulată în 
anul debutului competițional al 
elevei sale, profesoara Ștefa- 

o 
a- 
nu 

Și 
a-

succes, 
DE CROS 
ATENȚIA 
ASUPRA 
EI RE-

sezonului
Fița se 

diferitele

COOPERATIVA „DESERVIREA** BUCUREȘTI

ORGANIZEAZĂ PRIN METODE RAPIDE Șl EFICACE

MEDITAȚII
DESEN EEIINIC - INDUSTRIAL Șl DE CONSTRUCȚII

Costul unei ore este de 5 lei.

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

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

(3493)

parte la două 
în premieră, 
„Balcaniada” 

europenele" 
consolez insă 
rămin multe

upă o iarnă de pregătire, 
în care s-a pornit, cum 
era și firesc, de la A. 
in primăvara lui ’68 au 

loc primele verificări, în 
! variind între 60 și 300 
metri. O nouă surpriză 

Ștcfania Constantin : 
a-
a- 
pc 
pe 
a

avut 
curse 
de 
pentru 
„săritoarea" Ratira Fița a 
ratat nebănuite calități de 
lergătoare, obținind 45,8 s 
300 m și întrecînd-o lejer 
cea mai bună semifondistă 
școlii.

Revelația acestui rezultatRevelația acestui rezultat șl 
ușurința cu care fusese reali
zat au decis-o imediat pe pro
fesoară să-1 modifice structural 
planul de pregătire. Că nu s-a 
înșelat procedînd astfel, a do- 
vedit-o performanța primului 
start oficial pe 400 m al Rafi- 
rei Fița și evoluția ulterioară 
a rezultatelor acestei atlete. 
Așadar : primul concurs — 
59,1 s, apoi cîștigătoarea etapei 
județene a Crosului Tineretu
lui și primul loc in finala pe 
țară, Ia București, a acestei 
importante competiții de masă.

L>a puțină vreme, Rafira Fița

nia Constantin pornește la 
muncă și mai intensă, mai 
Ies că atleta se dovedește 
numai foarte receptivă, dar 
— investigațiile medierile o 
rată — cu un organism care 
poate răspunde în bune con- 
dițiuni unor solicitări maxime.

Anul 1969 a marcat noi suc
cese pentru Rafira Fița, între 
care excelente performanțe pe 
800 m (2:07,7, la meciul de ju
niori R.S.S. Ucraineană — Ro
mânia, la Odesa) 400 m (57,3 
s) și 1 500 m (4:29,7) și titlul 
de campioană republicană de 
junioare la cros.

Zilele trecute am întîlnit-o, 
pe eleva gălățeancâ, în re
creația mare la liceul său. In 
bluza bleu și sarafanul bleu
marin de uniformă, mal emo
ționată decît la startul imul 
mare concurs, aproape că 
n-am mai recunoscut-o pe a- 
tleta de care profesoara Ște- 
fania Constantin, și nu numai 
ea, își leagă atîtea speranțe 
pentru acest sezon și pentru 
cele următoare ce vor veni 
pînă la Olimpiada de la Măn- 
chen.

— Am un mare regret, spu
ne Rafira Fița, acela că în a- 
cest sezon, în care Împlinesc 
19 ani, potrivit regulamentelor,

nu voi putea lua 
mari competiții, 
pentru juniori : 
de Ia Atena și 
de la Paris. Mă 
cu gîndul că-mi
alte concursuri care să-mi per
mită să realizez ceea ce 
mi-am propus.

întrebată asupra obiectivelor 
de performanță pentru 1970, 
atleta se fîstîcește, se roșește 
și rămîne .pe gînduri... Antre- 
noarea intervine : „Știți, Ra
fira este extrem de timidă și 
vorbind despre obiectivele a- 
cestui an, n-ar vrea să fie 
considerată cumva ca lipsită 
de modestie. In planul ei de 
pregătire pentru 1970 am avut 
în vedere acele mijloace care o 
pot conduce spre 2:06,5 pe 800 
ni și 4:24,0 pe 1 500 m, spre 
un Ioc fruntaș în clasamentul 
Crosului Balcanic din martie, 
de la București. Pentru aoes- 
tea, de la 1 decembrie desfă
șurăm o muncă foarte serioa
să, antrenamentele zilnice a- 
vînd loo mai mult în aer liber. 
Și cum merg lucrurile pînă a- 
cum sint convinsă că eleva 
mea își va îndeplini integral 
aceste obiective, împreună cu 
îndatoririle școlare. ȚELUL EI, 
sau mai bine zis — țelul nos
tru, ESTE PARTICIPAREA 
CU SUCCES LA J. O. DIN 
1972, CIND RAFIRA VA AVEA 
21 DE ANI".

Am frunzărit cu interes car
netul de antrenament al tin<f- 
rei alergătoare șl ne-a sur
prins mulțimea fotografiilor 
Ilenei Silai, a tot felul de în
semnări și tăieturi din ziare 
despre recordmana țării.

— Ileana Silai este Idealul 
meu sportiv. De cînd am cu
noscut-o, m-a impresionat prin 
seriozitate, prin marea-i pu
tere de muncă, prin dragostea 
ei pentru atletism. Aș fi foar
te fericită dacă la Mfinchen 
am concura împreună pentru 
România.

Romeo VILA8A 4
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Ani și ani, cele-Echipa Elveții 
dintre celeEchipa Elveției este 
dintre cele mai vechi 
participante la întrece

rile internaționale de hochei, 
numărîndu-se printre primele 
concurente ale campionatului 
european, care l-a devansat 
cu aproape 25 de ani pe 
acela mondial pînă cînd s-au 
contopit într-o întrecere u- 
nică. în care — mai ales 
acum — medaliile si cupele 
continentale și-au pierdut 
aproape complet strălucirea.

In răstimpul dintre cele 
două războaie mondiale, 
„Tara Cantoanelor" a fost 
o veritabilă forță în hochei, 
chiar dacă n-a amenințat de- 
cît rareori supremația, pe a- 
tunci absolută, a canadieni^ 
lor. A contribuit, de bună 
seamă, > la aceasta, excelenta 
dotare materială, marele nu
măr de patinoare naturale și 
artificiale, faptul că nume
roși profesioniști canadieni 
îsi găseau angajamente con
venabile (ca antrenori și ju
cători). în diferite formații

elvețiene.
brele stațiuni Davos, St. Mo
ritz. Arosa, Grindewald, St. 
Gallen, Brugg ș.a. erau pur 
si simplu asaltate în fiecare 
iarnă, pentru clima lor dulce 

condițiile prielnice oferitesi

el
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peoracticantilor de sport 
zăpadă și gheață.

Printre oaspeții acestor 
stațiuni s-au numărat și nu
meroase echipe românești 
care si-au petrecut aici zile 
fructuoase de ucenicie în 
ale hocheiului. De atunci 
datează legăturile sportive 
prietenești între țările noas
tre.

Dar. aniț ^e glorie au apus 
oedtftiijhdcheîul ielvptiaix: și 
astăzi ^reprezentanți! săi‘-lup
tă din greu pentru.ța-sl re
cuceri faima. Echipa,. Elve
ției a traversat, anul trecut..' 
purgatoriul aspru al _ grupei 
C (la Skoplje), a realizat un 
golaveraj record, dar a pier
dut surprinzător partida de
cisivă cu selecționata niponă 
(care, veți vedea la Bucu
rești poate face multe greu
tăți consacraților), clasîndu-se 
ne locul doi, la egalitate de 
Puncte. A fost, totuși, sufi
cient pentru a face 
pasul spre grupa B

Pregătirile echipei 
ene s-au desfășurat cu 
sitate. tinîndu-se seamă de 
faptul că anul viitor campio
natele mondiale vor avea loc 
în tara noastră (grupele A 
Si B) si că va trebui, deci, 
să rezistăm într-o serie se
cundă, ca niciodată mai pu
ternică, Spre a nu fi 
în situația de a juca 
hotare,

Lotul 
același 
mențin 
terani 
tian : portarul Gerald Rigo- 
let (rezervă Daniel Clerc), 
fundașii Rene Huguenin — 
căpitanul echipei, Peter Ae- 
schlimann, Gaton Fiirrer și 
Marcel Sgualdo, înaintașii 
Claude Henry, Ueli Liithy, 
Michel Tiirler, Guy Dubois. 
Reto Stuppan, binecunoscut! 
jucătorilor români, de la nu
meroasele întâlniri pe care 
le-au susținut împreună, și 
spectatorilor bucureșteni de 
la jocurile din toamna lui 
1967, desfășurate în capitala 
tării dv. "

Elveția prezintă la Bucu
rești o echipă bine pregătită 
si animată de mari ambiții.

Christian STEGER

iarăși

elvețl- 
intem-

puși 
peste

în... Olanda.
este, în linii 

de la, Skoplje, 
în echipă eîțiva ve- 
ai hocheiului ■ elve-

mari, 
Se

Trimisul nostru special la CI. de patinaj artistic
Leningrad, Ovidiu I0ANIȚ0AIA, transmitede la

BEATRIX SCHUBA - CONDUCE DUPA
PRIMELE TREI EXERCIȚII IMPUSE

mai 
Ga-

,• Campioana 
Seyfert are

• Cuplul Pahomova — < 
medaliile de aur decît în cazul unei..,

• Brigitte Martin : „Atenție

Stuttgart) înscrie cel de al trei-Balet pe zăpadă: Zech (VfB
lea gol în poarta echipei Alemannia, sub supravegherea lui 

Walter (în tricou vărgat)

VASIL POPOV; „ECHIPA BULGARIEI POATE FACE

FAȚĂ UNEI COMPETIȚII DE ASEMENEA ANVERGURĂ"

Apărută „peste noapte" in 
grupa Ba campionatului 

mondial, reprezentativa de 
hochei a Bulgariei a fost ne
voită să-și restructureze pla
nul de pregătire, acordîndu-l 
necesităților sporite pe care 
le presupune participarea in
tr-o categorie superioară a 
competiției.

Jucătorii bulgari se vor a- 
fla pînă la 11 februarie pes
te hotare, în Polonia și 
R.D.G., unde susțin noi jocuri 
de verificare. Intre timp, am 
luat legătură cu VASIL PO
POV, arbitru 
pe care am 
să-1 cunoaștem la București 
și la Budapesta. El va con
duce jocuri în grupa B a 
campionatului mondial.

— Pentru echipa Bulgariei 
este o mare bucurie să se 
poată afla în imediata apro
piere a elitei hocheiului — 
ne-a declarat domnia sa- 
Mulți slnt dispuși să califi
ce hotărîrea federației noas
tre de specialitate drept un

internațional, 
avut prilejul

act de temeritate, necugetat, 
ale cărui obligații depășesc 
posibilitățile formației. Nu 
este chiar așa. Selecționata 
noastră dispune de o pregă
tire fizică excelentă și, soco
tesc eu, poate face față unei 
competiții de asemenea an
vergură cu condiția să-și a- 
melioreze pregătirea tehnică, 
și tactică. Ceea ce este pe 
deplin posibil în timpul care 
a mai rămas pînă la startul 
bucureștean".

In ceea ce-1 privește pe... 
Vasil Popov, arbitrul bulgar 
ne-a declarat:

„La București voi debuta 
ca conducător de joc în 
grupa B a campionatului 
mondial de hochei pe gheață. 
Mă pregătesc în mod special 
(teoretic și fizic), pentru a- 
cest eveniment socotindu-l 
deosebit de important pen
tru actiifitatea mea viitoare 
în lumea pucului și a crosei. 
Sper să fac față cu succes 
marilor exigențe ale unei a- 
semenea întreceri".

• Marți a avut loc o nouă 
ședință a Comitetului deor-

' .ganizare a C.M. Cu acest 
prilej, comisiile iâe speciali
tate au prezentat informări 
privind stadiul pregătirilor 
pentru turneele eampionatu- 

i lui mondial de hochei, gru
pele C și B, de la Galați și 
București.

• Lotul reprezentativ a 
plecat la Kladno in vederea 
unui stagiu de pregătire de 
11 zile pe gheața patinoaru
lui artificial acoperit din lo
calitate. în program figurea
ză, după cum se știe, trei 
jocuri de verificare cu e- 
chipa de juniori a orașului

>4 gendă
Kladno, cu formația de se
niori a aceleiași localități 
(participantă în prima divi
zie a campionatului cehoslo
vac) și cu selecționata de ti
neret a Cehoslovaciei.

• Comisia tehnică a defi
nitivat programul de antre
nament al echipelor 
pante la turneele de 
lăți și București, ca 
gramul de ascuțire a

partici- 
la Ga- 
și pro- 
patine-

lor pentru fiecare din cele 
două grupe.

• La patinoarul artificial 
„23 August" din Capitală au 
început de ierî lucrările de 
finisare a fațadei clădirii. 
Cele interioare avansează 
conform planului stabilit.

• Echipa de hochei a 
Franței, participantă la gru
pa C a C.M., va sosi în Ro
mânia pe 8 februarie. Fran
cezii și-au exprimat dorința 
de a susține două jocuri de 
verificare înaintea începerii 
turneului de la Galați. După 
toate probabilitățile le va fi 
opusă echipa de juniori a ță
rii noastre.

FOTBAL MERIDIANE
ECHIPA U.R.S.S.

ÎNVINSA DE BOTAFOGO
în turneul de la Caracas 

echipa braziliană Botafogo a 
învins cu 1—0 (1—0) echipa 
U.R.S.S., care se pregătește 
pentru campionatul mondial.

A FOST ALCĂTUIT 
LOTUL BRAZILIEI

Antrenorul echipei Brazi
liei, Joao Saldanha, a alcă
tuit lista celor 22 de jucă
tori care-și vor începe Ia 12 
februarie pregătirile în co
mun în vederea turneului 
final al C.M. Lista cuprinde 
Pe Leao, Ado, Carlos Al
berto, . Baldochi, Joel, Eve- 
raldo, Piazza, Gerson, Jair, 
Tostao. Pele, Edu, Ze Maria, 
Scala, Brito, Marco. Anto
nio. Clodoaldo. Rivelino, Ro- 
gerio. Antoninho, Dirceu Lo
pez si Paulo Cesar. Echipa 
braziliană va pleca la Ciu
dad de Mexico Ia 4 aprilie.

TURNEUL 
DE LA VIAREGGIO

Rezultatele înregistrate în 
turneul internațional de ju
niori de la Viareggio : A.C. 
Milan' — Benfica 3—1 (1—1); 
Boca Juniors Buenos Aires- 
A.S. Rdma 2—0(1—0); Rijeka 
— Juventus 6—2 (după exe
cutarea loviturilor de la 11 
m); Torino — Ț.S.K.A. Sofia 
2—0 (1—0), Pentru sferturile 
de finală s-au calificat: A.C. 
Milan, Rijeka, Boca Juniors 
si Torino. Mai sînt calificate 
echipele Dukla Praga, Par
tizan Belgrad, Intemazionale 
Milano si Fiorentina.

COLUMBIA, CANDIDATA 
LA ORGANIZAREA 

C.M. DIN 1986
Conducătorii fotbalului 

columbian au anunțat, la 
Bogota, că țara lor va 
cere organizarea campio
natului mondial de fotbal 
din anul 1986. După cum 
se știe, C.M. din 1974 va 
avea loc în R.F. a Ger
maniei, iar ediția din 
1978 în Argentina. Consi- 
derîndu-se că, potrivit 
principiului rotației geo
grafice. turneul din 1982 
se va disputa într-o tară 
africană sau europeană, 
columbienii cred 
1986 cererea lor 
bucura de succes.

Pînă în prezent,
nentului latino-american 
i s-a atribuit de patru 
ori organizarea campiona-

tulul mondial de fotbal î 
in Brazilia, în Uruguay, 
în Chile si. acum, în 
Mexic.
SPENCER LA O ECHIPA 

DIN BELGRAD ?
Cunoscutul fotbalist Uru

guayan Alberto Spencer a 
declarat ziariștilor că este 
foarte probabil ca în viitorul 
sezon să evolueze într-o echi
pă de club din Iugoslavia. 
Alberto Spencer, care joacă 
in echipa Penarol, se află 
în tratative cu antrenorul 
iugoslav S. Ratinov, care și-a 
manifestat intenția de a-1 
transfera Ia un club din 
Belgrad.

I

că io 
se va

conți-

DURA LEX, SED LEX !

Este de la sine înțeles că 
arbitrii de fotbal veghea
ză la respectarea regu

lilor jocului șl la comportarea 
civilizată a fotbaliștilor. Orice 
duritate, discuție in contradic
toriu cu arbitrul sau cuvinte 
„nediplomatice" la adresa al
tor jucători se pedepsesc cu 
asprime. Așa se petrec lucru
rile șl in Anglia. Mai mult 
încă, arbitrii slnt obligați să 
noteze în „protocolul" jocului 
cuvintele sau expresiile in
criminate, iar foaia trebuie tri
misă de urgență la Londra, la 
Federația de fotbal. Dar... In 
Anglia există o lege care in
terzice transmiterea prin in
termediul poștei a scrisorilor 
care conțin... gxpresii jigni
toare I Federația de fotbal s-a 
adresat ministrului poștelor cu 
cererea de a se face o excep
ție. Ministrul a răspuns scurt: 
„tn fața legii toți slnt egali. 
Legea e lege!“ Ce rămîne de 
făcut ? Probabil că se va ape
la la poșta... columbofilă 1

TURUL DE ONOARE (STINGĂ) Șl PLĂCUTUL MOMENT AL PRIMIRII TROFEULUI (dreapta) pentru 
învingătorii cursei automobilistice de 24 de ore de la Daytona Beach (Florida — S.U.A.): mașina „Por
sche" 917, sărbătoresc supraîncărcată, și echipajul :mexicanul Pedro Rodrlguez (dreapta) și finlandezul 

Leo Kinunnen. Despre rezistența complexă și neobișnuită- a conducătorilor victorioși ne vorbește tllulatu-

(nvingătorlî cursei automobilistice de 24 de ore de la Daytona Beach (Florida — S.U.A.): mașina 
sche“ 917, sărbătoresc supraîncărcată, și echipajul -.mexicanul Pedro Rodrlguez (dreapta) și finla

ra cursei, iar despre a mașinii, care cu citeva clipe înaintea înregistrării imaginii ' alăturate terminase o 
goană neîntreruptă de „numai" 4 300 km, faptul cd poartă o încărcătură mai mare decit propria

CAMPIONATE, CUPE...
OLANDA. — Scorul eta
pei a 20-a a fost realizat 
de Feijenoord. învingă
toare cu 6—0 în fata for
mației Dos Utrecht. Alte 
rezultate: D.W.S. — P.S.V. 
0—0 ; Nac — F.C. Twente 
1—1 ; Telstar — Holland 
Sport 3—0 ; M.V.V.—Ajax 
1—1 ; Go Ahead — Nec 
1—1. In clasament condu
ce Feyjenoord cu 34 p (un 
meci mai puțin), 
de Ajax — 32 p 
jocuri mai puțin), 
25 p. etc.

LUXEMBURG 
disputarea a 11 etape. în 
clasament conduce Jeu- 
nesse cu 18, urmată de 
Riimelingen — 16 p. etc. 
Rezultate înregistrate în 
etapa a 11-a: Rumelin- 
gen-Jeunesse 0—3 ; Spo- 
ra-Niederkorn 6—0 ; Red 
Boys-Aris 2—1 ; Mondorf- 
Beggen 1—4 ; Tetingeoi- 
Diidelingen 1—2,

GRECIA. — Aris-Pana- 
thinaikos 2—0 ; Panionios- 
A.E.K. 2—2 ; Egaleo — 
Ethnikos 2—1 ; Olympia- 
kos Voios — Panseraikos 
1—2 ; Proodeftiki—Pana- 
haiki, 1—1 ; Olympiakos 
Cipru — Heraklis 0—2 ; 
Pierikos — Vyzas 1—0. Pe 
primul loc în clasament 
se află formația Panathi- 
naikos cu 50 
urmată de 
puncte etc.

ALBANIA 
rile retur 
„16-milor“ de 
..Cupei Albaniei' 
Nandori" — Puntori 
Combinatul Textil 
na-Apollonia 0-Ă) ; 
not-Partizan Tirana 
Flamurtari-Traktori 
Scanderbeg — Naftetari 

0—1 ; Vllaznia-Lokomotiv 
Durres 3—0 ; Besa-Dyna- 
mo Tii’ana 0—2 ; Lufte- 
tari-Korabi 4—0. In „op
timile" de finală ale com
petiției se vor disputa 
partidele Luftetari-Parti- 
zan, Traktori — ,17 Nan
dori". Dynamo-Vllaznia și 
Apollonia-Naftetari.

STEAUA

greutate...

urmată
(două

P.S.V.—

După

de puncte, 
Aris — 46

din 
finală (4

Meciu- 
cadrul 

ale 
„17 

5—1 ; 
Tira- 
Labi- 
1—1 ; 
2—2 ;

FLOTA
GDYNIA LA ÎNOT

SCHI, ELECTRONICA
Șl... URȘI

Ministerul Transporturilor și 
Poștelor din Slovacia a alocat 

.suma de 540 milioane coroane 
pentru construirea instalați-

ilor necesare desfășurării cam
pionatelor mondiale de schi 
nordic, programate în munții 
Tatra înaltă. Se amenajează 
un aeroport, un centru de pre
să, noi pîrtii, tribune, hoteluri 
etc. O instalație electronică va

Pe terenul din Gelsenkirchen a avut loc acum citeva zile partida 
dintre „11"-le local Schalke 04 și Borussia Dortmund (scor final : 2—1). 
conttnd pentru liga 1 a campionatului vest-german de fotbal. Imagi
nea consemnează reacții ce nu ne dezvăluie adevăratele sentimente 
ale suporterilor s ei au dat drumul tn teren cîtorva put de leu (fără 
botniță...), iar jucătorii au avut toate motivele si se simți timorați, 
după cum reiese din atitudinile cîtorva oaspeții tn stingă, Kurrat, tn 
centru Rasovle. Chiar ci e sttrntti curiozitatea i de bucurie sau de 
necaz or ft recurs ;,tifosi" la drăguțele, dar, totuși, periculoasele fiare 7

~ "permite realizarea
unui cronometraj

■ M ■ ultramodern și 
noașterea rapidă a 

——■ rezultatelor. Tot
odată, se va acor

da o atenție specială echipelor 
de siguranță, care, cu ajutorul 
elicopterelor, vor putea detecta 
eventuala primejdie a unor 
avalanșe sau alte perieole. Par- 
ticipanții la aceste campionate 
vor avea Insă și surprize. în 
imediata apropiere a • locului 
întrecerilor se află un mare 
parc natural, unde trăiesc 23 
de urși. „Chiar dacă urșii de 
aici se vor trezi din hiberna
rea lor — a declarat un re
prezentant al comitetului de 
organizare — nimeni nu tre
buie să fie speriat, deoarece 
ei slnt foarte prietenoși, la 
fel ca și cele 30 de vulpi exis
tente aici".

DULCE HALTERA
Oricine cunoaște (măcar...) 

expresia „o poartă pe brațe" 
cind este vorba despre un 
bărbat care iși iubește soția. 
Se pare insă că nevasta pugilis- 
tului belgian Jean Dekke este 
foarte nemulțumită de acest 
fapt. Despre ce este vorba 1 
Jean nu are acasă haltere 
pentru antrenamente și a reu
șit să-și convingă soția să 
joace acest rol. O ridică in 
brațe, o aruncă în sus, o prin
de, iar apoi o ridică de cîteva 
ori deasupra capului ,ca pe

o halteră. Și 
kilograme o 
Dekke ?

asta 
fi

BUN

1

Tiparul j L P, „lulormația", sir. Biezotans ar. *4—EwiimU

zilnic ! Cite 
avind d-na

DOPINGCEL MAI
La o întrecere cicliști pen

tru profesioniști, disputată in 
valea rîului Mosselle s-au cla
sat in primii șase, spre sur
prinderea generală, patru iluș
tri necunoscuți. reprezentanți 
ai Luxemburgului. Puțin mai 
tifhiu s-a aflat și cauza aces
tei uluitoare performanțe : pe 
șoseaua unde se disputa cursa 
t apărut un taur înfuriat, care 
s-a luat după tricourile roșii 
ale cicliștilor luxemburghezi, 
singurii in 
ment!

Piscina 
Capitală 
bătă și duminică, primul 
concurs internațional de 
înot al anului, în care se 
vor întrece sportivii clu
burilor Steaua și 
Gdynia. Cu acest 
vom putea urmări 
le starturi oficiale 
Marian Slavic și 
Sterner, cei mai buni îno
tători români în sezonul 
trecut.

Floreasca din 
va găzdui, sîm-

Flota 
prilej 

prime- 
ale lui 
Agneta

astfel de echipa-

LA ÎNĂLȚIME
feminină 
pe iarbă 

joacă 7 femei

BĂRBAȚII

In echipa 
de hochei 
wijk“ 
și cu copii (una din 
chiar patru). Este de ... ___
înțeles că vajnicelor hocheiste 
le este foarte greu să îmbine 
activitatea sportivă cu înde
plinirea obligațiilor casnice. 
Spre marea mulțumire a doam
nelor, soții respectivi au luat 
însă hotărîrea să. organizeze... 
o grădiniță de copii și o cre- 
șă. In zilele în care soțiile
dispută vreun meci, bărbații 
se ocupă cu „dădăcitul" pro
geniturilor. Se pare chiar că 
manifestă un real talent pen
tru acest soi de activitate 1

olandeză 
„Bever- 

măritate 
ele are 
la sine

LENINGRAD, 4 (prin te
lefon). Ziua de miercuri a 
început La Leningrad sub 
semnul a două' surprize. Una 
ne-a oferit-o, în primele ore 
ale dimineții, panorama ora
șului "văzută prin fereastra 
camerei "de la etajul al 16-lea 
al modemului hotel Soviet-* 
skaia : marele oraș de pe Ne
va se dezvăluia, așezat sub 
povara unui strat gros de 
zăpadă, în timp ce in aer 
fulgi uriași coborau calmi 
și indiferenți, ca într-un 
basm de frații Grimm. Cea
laltă ne-a așteptat în sala ju
biliară, unde peste 6 000 de 
spectatori, cifră neașteptat de 
mare, semnaseră condica de 
prezență pentru a urmări 
întrecerile fetelor — primele 
trei figuri impuse, exerciții 
desfășurate într-o tăcere 
mormîntală, în care patina
toarele evoluau numai două- 
trei minute, lăsînd apoi loc 
arbitrilor, care calculau, mă
surau și studiau (uneori cu 
lupa !)

Intre 
ne-am 
dimineața interviurilor, 
lungi sau mai scurte, după 
dispoziția interlocutorilor sau 
după răgazul permis de con
frați. Am discutat, astfel, cu 
un englez, care ascundea în 
spatele unor ochelari fumurii 
niște ochi albaștri, deosebit 
de frumoși, și care nu era 
altul decît fosta glorie a dan
sului pe patine din anii '50, 
Lawrence Demmy, în repeta
te rînduri campion al lumii. 
Cu o zgîrcenie a cuvintelor 
mai degrabă scoțiană, Demmy 
ne-a declarat că nu se poate 
indica decît un favorit si
gur : cuplul Pahomova-Gorș- 
kov, care — 
convingă.. —
pa medaliile de aur decît in 
cazul unei...

Ne-am continuat blitz-ințer- 
viurile noastre Ia marginea

mondială și europeană Gabriele 
de recuperat 12 puncte

Gorșkov nu poate scăpa 
" minuni

la Schuba și Pera I"
mantinelei solicitînd cîteva 
cuvinte franțuzoaicei Brigitte 
Martin, o altă mare specia
listă a probelor de dans, cu 
ani în urmă fragila și ele
ganta parteneră — vă 
amintiți ? ' a Lui F.
michon, devenit' între timp 
unul dintre .‘celebrii fotografi 
ai Parisului. Domnișoara Bri
gitte Martin/* astăzi profesoa
ră de patinaj la școala fede
rală de lâ Boulogne, ne-a de
clarat că, după opinia ei. 
lupta cea mai acerbă pentru 
medalii se va da la probele 
individuale, unde mari șan
se în a furniza surprize au, 
deopotrivă, francezul Patrick 
Pera și austriaca Beatrix 
Schuba, De altfel nu aveau 
să treacă decît cîteva minu
te de; la această discuție și 
campioana Austriei, Schuba, 
acumula cel mai mare punc
taj după primele trei exer
ciții impuse i 528,1 p față de 
516 ale campioanei mondiale 
și- europene Gâbriele Seyfert, 
marea favorită a probei.

Compatrioata noastră, mi
cuța Beatrice Huștiu, a debu
tat cu succes în concurs, ob- 
ținînd un punctaj mulțumi
tor în prima probă — 120 p, ț 
dar, învinsă de emoții, n-a 
mai putut repeta buna com
portare, realizînd în al doi
lea exercițiu 104,8 p — cu 
mult sub posibilitățile ei.

La ora cînd transmit, este 
aproape 21 ora Locală, pe 
gheață evoluează în cadrul 
exercițiilor impuse 
cupluri din cadrul 
de perechi. Din păcate, sor
ții au decis ca perechile pre
tendente la medalii să evo
lueze în încheierea programu
lui, cîndva, dincolo de mie
zul nopții. Voi reveni cu re
zultatele complete ale acestei 
probe care își va desemna 
campionii — prima — în sea
ra zilei de joi.

urmele patinelor, 
asemenea coordonate, 

dedicat aproape toată 
mai

încearcă să ne
,Nu poate scă-

minuni" !

primele 
probei

CONCURSUL DE SCHI DE LA INNSBRUCK
Schioara 

Zimmermann a 
ba de slalom 
Innsbruck, fiind 
tn 1:21,06. Au 
sament Divina 
glia) 1:21,46,
nard (Franța) — 1:22,3 _și Bri-

austriacă Heidi 
ciștigat pro- 
uriaș de la 
cronometrată 

urmat tn cla- 
Galica (An- 
Daniele Ber-

gitte Seiwald (Austria) — 
1:22,64. Proba masculină s-a 
încheiat cu victoria vesf-ger- 
manului Fritz Binder în 3:00,07, 
urmat de Gerhard Riml (A- 
ustria)
dreas Sprecher (Elveția) 
3:01,64.

3:00,98 și de An-

HANDBALIȘTII MAGHIARI I-AU ÎNTRECUT

Și in cea de a doua partidă internațională desfășurată Ia Buda
pesta între reprezentativele masculine de handbal ale Unga
riei și R. F. a Germaniei gazdele au terminat învingătoare. 
Jucătorii vest-germani au condus la pauză cu 10—8, darhand- 
baliștii maghiari au învins în cele din urmă cu 18—16. Au 
înscris Kalio 4, Takacs 3, Fenyo 2, Marosi 2, Adorjan 2, Stil
ler 2, Simo și Vass 2 de la învingători, respectiv Liibkiug 7, 
Schmidt 4, Moller 2, Brand, Bucher, Rogge de la învinși.

TELEX-TELEX- TELEXTELEX
Peste 5 000 de spectatori au ur
mărit prima probă de obstacole 
din cadrul concursului internațio
nal de călărie din Berlinul Occi
dental. Victoria l-a revenit cu
noscutului campion Alwin Scho- 
ckemoehle care, concurind pe 
calul „Donald Rex“, a fost cro
nometrat cu timpul de 45,2 (0
puncte penalizare). Pe locul se
cund s-a clasat compatriotul său 
Hartwig Steenken pe „Slmona" — 
46,7 (Op. p.), urmat de englezul 
Harvey Smith pe „Omalley" — 
47,0 (1 p. p.). Călărețul Italian Pie
ro d’Inzeo pe „Dawns“ s-a situat 
pe locul șase, cu 48,8 (0 p. p.).
Proba de dresaj a fost cîștlgată 
de danezul A. Tegldad.

Echipa masculină de baschet a 
Argentinei, care Întreprinde un tur
neu In Europa, a susținut un nou 
meci cu selecționata Iugoslaviei. 
Și de data aceasta, victoria a re
venit baschetballștilor iugoslavi 
Învingători cu scorul de 70—63 
(34—32).

Ciclocrosul de la D&sseldorf a 
fost ciștigat de belgianul Roger 
de Vlaeminck, urmat de Wolf- 
shohl (R. F. a Germaniei) șl G're- 
tener (Elveția).

Sprinterul John Carlos este pe 
punctul de a semna un contract 
ca jucător profesionist de fotbal

american In echipa „ Wings" 
(Philadelphia). Șl Davenport, re
cordman mon'dial In proba de 110 
m garduri (13,2), șl-a manifestat 
intenția de a juca In formația pro
fesionistă i.Salnts'i din New 
leans.

Or-

po- 
al 

No-

La New York au sosit atlețll 
loneii Jan Werner (campion 
Europei la 400 m plat), Terese 
wak (80 m garduri), V. Baran (3 
mile), H. Szordykowskl (1 500 m) 
și A. Kupczak (800 m),- care vor 
participa Ia o serie de concursuri 
programate în S.U.A. șl ~ 
Atlețil polonezi vor evolua 
concursurile pe teren 
de la Toronto, Seattle, 
geles șl New York.

Canada, 
la 

acoperit 
Los An-

Crosul internațional de 
don a fost ciștigat de 
francez Tijou, care i. ______
9,980 km tn 33:08,0. El a fost ur
mat de englezii Turner — 33:17,0 
Șl HUI — 33:43,0.

la Mezi- 
atletul 

i alergat

Baschetul american are o nouâ 
„stea" tn persoana jucătorului 
Pete Maravlch, student la Uni
versitatea din Louslana. în cursul 
carierei sale de amator, Maravich 
a Înscris 2 987 puncte, performan
ță care constituie un nou „re
cord mondial" (pînă In prezent 
Oscar Peterson marcase 2 973 
puncte).

Corespondență specială din Australia, de la I0AN CHIRIILĂ
ECHIPA OLIMPICĂ A ROMÂNIEI. AUSTRALIA DE SUD 3-1 (11)

ADELAIDE, 4 (prin telefon, de 
la trimisul revistei SPORT). Pe 
stadionul dlu localitate, la noc
turna (temperatura -J-S8”), echipa 
olimpică de fotbal a României 
a susținut IntUnirea-revanșă cu 
selecționata Australiei de Sud. 
După un joc de ^mare 
spectacol, selecționata olimpici 
și-a Înscris o nouă victorie in 
palmares cu scorul de 3—1 (1—1). 
Prima schimbare a tabelei de 
marcaj s-a efectuat In min. 14, 
cind Irch a marcat unicul gol al 
australienilor. Apoi, elevii lui V.

cu
au

Mărdărescu iși Impun superio
ritatea tehnică, desfășurind un 
joc In continuă mișcare, 
schimburi derutante, care
delectat pe spectatori. Superi
oritatea manifestată In joc este 
concretizată de Tătaru (min. 
33), Grozea (min. 69) șl Tufan 
(min. 34).

La sflrșitul partidei, ziaristul 
Phelan, de la cotidianul AD
VERTISER, ne spunea : ^româ- 
nil știu prea mult fotbal pen
tru noi“.

Cu toții «intern mulțumiți de

această apreciere. Ne bucură și 
faptul că echipa olimpică In me
ciurile disputate În Israel și Aus
tralia a realizat numai victorii 
(7 la număr).

Șl acum, iată formația : A* 
damache — Ivănceseu, Bădin. 
Pescaru, Popovici, Angelescu, 
Both, Grozea, Tufan, Tătaru, 
Kalio.

Vineri
Îmbarcăm pe 
ne Înapoiem 
ma, de unde 
lâtoria spre București.

seara, la Sydney, ne 
un avion cu care 

tn Europa, la Ro
ne continuăm că-

NÂSTASE ÎNVINGĂTOR LA PHILADELPHIA
In turneul de tenis 

de la Philadelphia, II 
tase l-a eliminat cu 6—2, 6—1 
pe australianul Carmichael. 
In turul trei, Nâstase îl va 
întîlni pe englezul Taylor, 
care s-a calificat în dauna

americanului Fitzgibbon ; 
6—4, 6—1. Alte rezultate din 
proba de simplu t Okker 
(Olanda) — Don Lulx (SUA) 
6—3, 6—1 ; Santana (Spania) 
- McManus (SUA) 6-2, 6-2.

,t

A fost înregistrată o surpri
ză în proba de dublu băr
bați : perechea Kodes (Ceho
slovacia) — Loyo Mayo (Mexic) 
a eliminat cu 7—5, 7—5 redu
tabilul cuplu profesionist aus
tralian Roche — Newcombe !


