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FAȚA-N FAȚA:

întrecerile do Ia Floreasca constitui» un bun rodaj pentru omogenizarea cuplului Maria Alexandru (dreapta) — Carmen Crișan 
Foto : A. NEAGU

• Prima noastră reprezentativă a întrecut
net formațiile Ungariei și Iugoslaviei • Ceho-
slovacia, Iugoslavia, U.R.S.S. și Ungaria,
neînvinse la băieți O Astă-seară, finalele

probelor pe echipe
Cadru sărbătoresc, atmosfe

ră caldă, ieri la Floreasca. 
Gazdă tradițională a atîtor și 
atitor competiții de anvergu
ră, ea și-a deschis porțile, de 
această dată, pentru campio
natele internaționale de tenis 
de masă ale României.

în prima zi a întrecerilor 
calculul hîrției n-a fost, în 
majoritatea cazurilor, infirmat, 
favoritele reușind' să termine 
victorioase, chiar dacă, în 
unele partide, scorul a fost 
stabilit la limită. Așa s-au 
încheiat meciurile masculine

niate la start de țara gazdă, 
singura rămasă neînvinsă du
pă prima zi a întrecerilor, a 
fost cea a României senioare 
(A) care a învins pe rînd, 
team-urile României junioare 
și Ungariei, cu același scor i 
3—0. în prima întilnire, s-a 
înregistrat și cea mai rapidă 
victorie a zilei inaugurale, 
cînd Carmen Crișan a dispus 
de Elena Condicaru cu 2—0, 
în numai opt minute. Ar mai 
fi de semnalat indisponibili-

tatea Eleonorei Mihalca, pe 
întreaga durată a concursului, 
din cauza unei nevralgii in
tercostal e.

în ce privește celelalte 
echipe românești, situația se 
prezintă diferențiat. în timp 

prima garnitură masculină 
pierdut fără drept de apel

ce 
a

Constantin COMARNISCHI 
Paul SLAVESCU

(Sontinuare tn pag. a 4-a)

FILA DE CARNET

1 Jaroslav stanele ; — solistul echipei cehoslovace

Debutul l-au făcut, ca de 
obicei, probele pe echipe care 
au reunit reprezentativele fe
minine și masculine a șapte 
țări : Cehoslovacia, Iugoslavia, 
Ungaria, U.R.S.Ș., Polonia, 
R. D. Germană și România 
(cu patru formații).

Iugoslavia — Polonia și Un
garia — Polonia 3—2. Un 
singur rezultat pare a ieși din 
cadrul previziunilor t echipa 
maghiară feminină a izbutit 
să învingă pe cea iugoslavă 
cu 3—1.

Dintre cele opt formații ali-

Pe vremea cînd Vana, An
dreadis, Stipek, Sido, Doli- 
nar, Harangozo, Vladone, 
Naumescu, Sari Szasz, Eva 
Farkaș și alte palete celebre 
de acum un sfert de veac, 
făceau săli pline la Bucu
rești, Ella Zeller și Matei 
Gantnet Urau “Ut Trttstit tMf- ' 
țelor și pantalonilor scurți...

Atunci cînd Ella Constan- 
tinescu și Matei Gantner, 
șefii unei promoții talentate, 
dobîndeau pentru tenisul de 
masă românesc titluri mon
diale și internaționale, o fe
tiță — Maria Alexandru și 
un băiețel — Radu Negu- 
lescu, priveau fascinați zbo
rul minunat 
celuloid peste peticul magic 
al mesei verzi...

Si cînd acești 
poli prestigioși ai 
mănești de tenis de masă 
culegeau, la rîndul lor, in 
întreaga lume, roadele- talen
tului și dăruirii lor pentru 
sportul preferat, o pionieră,

al mingii de

doi disci- 
școlii ro-

Carmen Crișan, se ivea la 
porțile performanței...

Dar acum, eleva aflată în 
preajma examenului de ma
turitate, la școală ca și in 
sport, a rămas, se pare, sin
gură la preluarea ștafetei. 
Pentru că vechea generație 

Maria Alexanditz, Radu 
bfegulescu et. comp. — și-a 
făcut datoria, pentru că cei 
care ar fi trebuit să fie azi 
acolo unde ne obișnuisem, 
in societatea înaltă a paletei 
și fileului — Giurgiucă, Mi
halca — s-au mulțumit pria 
repede cu puțin, cu succe
sele premature și, după cum 
s-a văzut, efemere...

Cine dintre cei 50 foarte 
tineri concurenți români, care, 
in aceste zile evoluează sub 
cupola sălii Floreasca, în ca
drul internaționalelor de te
nis de masă ale României, șe 
vor înscrie voluntar, dar cu 
conștiința unei opțiuni de
pline, fără retractări și cal
cule meschine, pentru purta
rea ștafetei prin anii ce vin ?

Consfătuire pe țară 
a cadrelor
din sportul
universitar

Timp de două zile, se 
va desfășura la Bucu
rești consfătuirea pe tară 
a șefilor catedrelor de 
educație fizică si sport 
din învătămîntul superior 
si a secretarilor cluburi
lor sportive universitare, 
avînd ca tematică : „Ni
velul actual al sportului 
de performantă și de 
masă universitar și rolul 
catedrelor de educație fi
zică ca factori principali 
in concepția Și dirijarea 
activității sportive uni
versitare".

Lucrările consfătuirii 
încep astăzi, la ora 10, în 
sala de festivități a Insti
tutului de educație fizică 
si sport.

Nici un suc- 
marcant în 

de ani ! 
Demonstrația 

muzicienilor de 
la Coldstream 
Guards • Trom
peta lui Louis 
Armstrong răma
să pe Wembley
• Nici un gol în 
poarta asediatu
lui Mazurkievicz
• Pur-sîngii lui 
Vicente reola 
s-au văzut la 
„promincă", tră
pașii lui Baroti 
— în timpul 
„cursei, cronome

trate"

ces
100

Surpriza la Goodison Park : Brazilia, dubli 
campioana a lumii, pierd» tn fața Ungariei. 
In prim plan, Farkas nu-șl poate opri sa

tisfacția de a-1 1! „învins" pe Gllmar.

ANGLIA

<

Unr-v-

p. si.

demarează
greu m 

„World Cup“
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Sportul școlar, veriga de bază
a sistemului de educație fizică

aîn ideea generoasă de 
crește și educa un tineret 
armonios dezvoltat intelec
tual și fizic, conducerea de 
partid și de stat a recoman
dat cu stăruință forurilor de 
resort îmbunătățirea conti
nuă a învătămîntului de 
educație fizică în școlile de 
toate gradele și, în paralel, 
organizarea unei activități 
sportive de masă, cu carac
ter continuu, în care să fie 
angrenată majoritatea tinere
tului studios din școli.

Realitățile ultimilor ani, 
îndeosebi, relevă o oarecare 
înviorare a învățămîntului de 
educație fizică, o altfel de 
mentalitate, mai în pas 
cu viata, cu cerințele ei, a 
multor părinți și elevi, cu 
privire la utilitatea exerci
țiului fizic, desfășurat fie în

limitele orelor de clasă, fie 
sub forma unor concursuri 
si competiții. în această pri
vință. există multe dovezi 
palpabile că educația fizică 
si implicit activitatea spor
tivă au ajuns să ocupe un 
buget de timp tot mai 
substanțial în viața elevilor 
de la noi. Ceva mai mult, 
un asemenea fenomen se 
face simtit chiar și în acele 
zone geografice în care ideea 
de sport, neexistînd o tradi
ție care să o susțină, a de
marat lent, timid. Nu este, 
de pildă, de neglijat că în 
multe sate si comune din ju
dețele Mehedinți,
Sălaj, Tulcea educația 
si sportul reprezintă 
activități îndrăgite cu 
convingerea de către
Iar pledoaria pentru exerci-

țiul fizic ca atare este pu
ternic susținută printr-o sui
tă de initiative valoroase, 
destinate să creeze o pîrtie 
larg deschisă sportului. Una 
dintre acestea — amenaja
rea de terenuri sportive sim
ple. S-a mers 
acțiuni cu un 
te pretențios, 
sportive, cum
satul Botus, comuna Fundul 
Moldovei (Suceava), modali-^ 
tate prin care elevii dispun 
în prezent de amenajări 
pentru atletism și gimnastică,’ 
terenuri pentru jocuri 
tive. Un amănunt nu 
de interes : complexul 
tiv

chiar nînă la 
conținut foar- 

mici complexe 
ar fi cel din

Suceava, 
fizică 
astăzi 
toată 
elevi.

al școlarilor din

spor- 
lipsit. 
spor- 
Botuș
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Vineri 6 februarie 1970

MECIURI DISPUTATE ÎN ÎNTÎLNIREA
DE BOX FARUL

CONSTANȚA, 5 (prin 
telefon, de la trimisul 
nostru). Aseară, Sala 
sporturilor din localitate 
a fost arhiplină (apro
ximativ 3 000 de spec
tatori) la întîlnirea de 
box Farul — Steaua. 
Deși nu a fost o întîl- 
nire oficială, publicul 
constănțean a ținut să 
vadă evoluînd o serie 
de boxeri valoroși, mulți 
dintre ei „internaționali". 
Meciurile nu s-au ridi
cat la un nivel tehnic 
deosebit (și este expli
cabil, acum, la început

ANTRENORI ROMÂNI 
DE BOX, ÎN IRAN
Ieri a părăsit Capitala, 

îndreptîndu-se spre Tehe
ran, antrenorul federal 
Alexandru Vladar, care, 
răspunzînd Ia Invitația fo
rului de specialitate Ira
nian, va rămîne acolo timp 
de 6 luni cu scopul de a 
îndruma organizarea acti
vității pugilistice din aceas
tă țară.

S-a stabilit ca, ulterior — 
în etape de aceeași dura
tă —, în vederea colabo
rării practice și teoretice 
în domeniul instruirii pugi- 
liștilor iranieni, să facă 
deplasarea antrenorul lotu
lui nostru reprezentativ, 
Ion Popa, apoi Constantin 
Dumitrescu.

STEAUA
de sezon), dar au plăcut 
prin dîrzenia disputelor. 
Steaua a cîștigat cu 
12—8. Buzuliuc a depășit 
cu greu pe Șoșoiu, im- 
punîndu-se doar în ul
tima repriză prin cîteva 
upercuturi de dreapta 
mai clare. Și în meciul 
A. Simionescu — A. Isai 
lupta a fost echilibrată. 
Tinărul Simionescu, ca
re părea a priori o pra
dă ușoară, și-a surprins 
adversarul cu o contră 
de dreapta după primul 

minut, a insistat în con
tinuare, obținînd pe 
merit victoria la puncte. 
Atacînd continuu, con- 
stănțeanul Preda a fost 
învins 
către 
siv și 
Zelinca

discutabil de 
Florea, defen- 
prompt. Greul 
a cîștigat —

neconvingător — prin 
abandon în rundul II 
meciul cu Pîrvu. Cam
pionul european, Ciucă, 
net superior adversaru
lui, O. Badea, a termi
nat meciul în 
II-a, cînd 
Văduva și-a 
elevul. Foarte 
impus campionul 
pean A. - 
primul meci de 5 repri
ze a cite 2 minute) în 
fața tînăruîui P. Ma- 
nole. Celelalte rezultate: 
A. Mihai b.p. V. Dră- 
gan, A. Iliescu b. k.o. II 
C. Bumb, I. Dinu b. k.o. 
II L. Mathe, V. SUber- 
man b. k.o. III Ov. Ba
ciu.

repriza a 
antrenorul 
abandonat 
greu s-a 

euro- 
Dumitrescu (în

Romeo CALARAȘANU

PRIMELE RECORDURI ALE ANULUI
Tinerele înotătoare 

dinamoviste Anca Gro
za și Lucia Radu, caret 
s-au pregătit timp de 
o lună la Havana cu 
cei mai buni sportivi 
cubanezi, au luat parte 
la cîteva concursuri lo
cale. Iată rezultatele 
înregistrate :

Groza 68,8—100 
ber, 5:14,2—400 
ber, nou record
nai de fete categ. A,

1:13,0—100 m delfin, 
nou record de fete ca- 
teg. A, 
delfin și 5 i 48.0- 
mixt; Lucia 
5:24,4—400 
10:57,0—800 
2:54,3—200

2:44,0—200 m
400 m
Radu 
liber, 
liber, 
spate.

m 
m 

m

Anca 
m li
ni li
na ți o-

Iu Sportul

■■

sportiv 
intern

{

• Sub panou: me-

ciuri In „Cupa de

iarnă" • Finisaj

la patinoarul bucu-

reștean • Final

„plin" la schi

• Tenisul de masă

In prim-planul

actualității • Invi

Conf. univ. ALEXANDRU SOBARU președinte
tație pentru „careul magic"

da onoare al „Turului României"
Ieri dimineață, re

prezentanți ai Comi
siei de organizare a 
celei de a XIX-a, ediții 
a „Turului României" 
și al Biroului F.R. 
Ciclism l-au vizitat pe 
tovarășul conf. univ.

Alexandru Sobaru — 
președintele O.N.T. Cu 
acest prilej, d-sa a ac
ceptat cu plăcere func
ția de președinte de o- 
noare al „Turului Ro
mâniei".

• In sflrșit, start Interesant

In natație • Record de partl

cipare la concursul atletic?

(pog. a 2-o)

S-A RELUAT CAMPIONATUL CATEGORIEI B LA HOCHEI
GHEORGHIENI. 5 (prin 

telefon). în 
fost reluat 
categoriei B 
întrerupt din
Dului nefavorabil, 
mai întîi rezultatele 
ciurilor restantă din 
Avîntul Gheorghienl

localitate a 
campionatul 
la hochei, 
cauza tim-

Cooperatorul Tg. Secuiesc merțul Tg. 
6—1 (0—0, 3—0, 3—1), Dl- • (2—0, 2—1, 
namo Brașov — Metalul 
Rădăuți 5—0 (neprezen
ta re).

Primele întreceri ale 
returului s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : A- 
vîntul Gheorghieni — Co-

Mures 7—2
3—1), Coope- 

Secuiesc —ratorul Tg.
Dinamo Brașov 3—1 (0—0, 
2—1, 1—0), Cooperatorul
Tg. Secuiesc — Metalul 
Rădăuți 5—0 (neprezen- 
tare). Jocurile continui. 
SILVIU POP — coresp.

Excursie 
la C. M.

de 
popice

Federația ro
mână de popice, 
împreună cu
O.N.T., organi
zează o excursie 
pentru viziona
rea campionate
lor mondiale, 
care se vor des
fășura la Bolza
no 1 «.alia), intre 
24—30 mai 1970.

înscrierile se 
fac la sediul 
F.R.P. (str. Va- 
sile Conta 16, e- 
tajul V) pînă la 
20 februarie.

RELATĂRILE
TRIMISULUI

NOSTRU
SPECIAL
LA C.E.

DE PATINAJ
ARTISTIC

t
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N u se poate dobîndi un sen
timent deplin al
tatii noastre îârâ sport. In 
toate societățile :-----
după legi de funcționare și 
acordare moderne, sporturile 

urmăresc formarea armonioasă a per
sonalității umane. Senzațiile de mișcare 
corporală ne dau noțiunea reală a 
raporturilor pe care le avem cu lumea 
exterioară, completînd activitățile inte
lectuale, ce ne plămădesc conștiința 
personalității psihice, prin conștiința de 
corp propriu. Pentru ca procesul să fie 
sincronic și rezultatele cit mai com
plete, educarea capacităților cerebrale 
și aceea a aptitudinilor fizice trebuie 
să se desfășoare simultan.

La noi s-a înțeles acest deziderat 
de pedagogie modernă și se aplică 
în toate gradele de învățămînt, îneît 
tineretului i s-au osigurat un cadru și 
un mediu în care personalitatea se 
achiziționează prin sentimentul efortu
lui. Materiile teoretice din școală sînt 
întregite cu exercițiile musculare, de 
mișcare și efort. Ele stimulează voința, 
atenția, percepția realilății, capacitatea 
de acțiune. Datorită antrenamentelor 
și competițiilor sportive, tinerii constată 
curînd că fot ce trăiesc interior, ges
turile. actele, intențiile lor sufletești 
pot fi săvîrșite și în exterior. In felul 
acesta, încă de la vîrsta primelor ini
țieri în viola colectivă, lînărul desco
peră și își însușește limbajul acțiunii.

Ziarele ne informează despre intensa 
activitate a tineretului, în ciuda ano
timpului alb, care îi osîndea altădată 
pe tineri și pe bătrîni la încetinirea 
ritmului de viață și la o hibernare se
dentară. Ele sînt înlocuite acum prin 
concursuri de patinaj de viteză, prin 
campionate de handbal, prin compe
tiții atletice de sală, prin campionatele 
republicane individuale de judo ale 
juniorilor, prin sporturile pe care straiul 
de zăpadă le investește cu senzații 
voluptoase de alunecare, plutire și 
viteză. Tuturor celor ce cultivă schiul, 
patinajul sau bobul, sportul le apare 
ca o formă de percepție artistică a 
universului 1 din scop, goana cu ex- 
tozuri orț ‘ 
se

individuali-

organizate

universului : din scop, goona cu ex- 
tozuri argintii pe zăpadă sau gheață 
se transformă, pe nesimțite, într-un 
mijloc de a comunica cu elementele 
naturii și de a descoperi în sinea lor 
certitudinea forței, o voinței de victorie, 
a feeriei paradisului ierestru.

Sporturile oferă tuturor condițiile 
indispensabile formării unei armonioa
se individualități. Prin stimulentele efor
tului și ale disciplinei, ele amplifică 
personalitatea și o deprind de timpu
riu cu limbajul acțiunii, temelia con
duitei omului contemporan.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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George SUARCEA

DRUMUL SPRE PIRTIILE SCHI ALE POSTĂVARULUI
TRECE (PENTRU UNII) PE LA AEROPORTUL BĂNEASA • ••

tu-Un avion TAROM plin cu 
riști francezi a aterizat pe aero
portul Băneasa, escală obligatorie 
pentru străinii care vin pe calea 
aerului către plrtiile de omăt ima
culat ale Carpa(ilor noștri. Pentru 
că — trebuie să știți — toți acești

pentru o săptămlnă.turiști slnt . ____ _
oaspeții stațiunii noastre de iar
nă Poiana Brașov. Printre ei so 
află un mare grup de monitori 
(instructori) de schi ai Inspecto
ratului de educație fizică din Pa
ris. Itespectind o frumoasă tradl-

țle, potrivit căreia trebuie să-șl 
dispute campionatul lor In fie
care an tn altă (ară, ei au ales 
pentru această iarnă România. 
Prin urmare, după circa o săptâ- 
mină de cvasivacanți dar și de 
familiarizare cu plrtiile din Pos-

tăvar, ei vor lua startul Intr-un 
veritabil concurs în care nu ar fi 
exclus să-i însoțească și irstruc- 
torii noștri din această speciali
tate.

Fotografia noastră va înfățișea
ză grupul turiștilor francezi, la 
sosirea pe aeroportul Băneasa. 
grup în care nu-i greu să-l dis
tingeți — prin alură și jovialitate 
— pe cei ce își petrec sezonul 
alb inițiindu-i în tainele plugului 
și cristianiilor, pe cei atrași de 
farmecul lunecării pe schiuri.

Foto B Aurel NEAGU
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în așteptarea hocheiului...
Finisaj la patinoarul bucureștean unde 

•— foarte curînd — vom vedea hocheiul 
mondial secund. E, totuși, foarte mult 
pentru pasionații acestui sport, nu prea 
rășfățați de ani de zile cu confruntări de 
amploare în sportul pucului și al patine
lor. In alte sporturi — handbal, de exem
plu, pregătiri și... meditații pentru mon
diale. Amicale" la fotbal, cu tribune 
pline și... formații remaniate.

Dar, toate acestea nu alcătuiesc prim- 
planul panoramicului competițional intern 
al acestei blînde săptămîni de început de 
februarie.

★
Tenisul de masă a reintrat, brusc, în ac

tualitate, reținînd atenția multor amatori 
ai acestui sport. Ediția din acest an a „In
ternaționalelor" — fără să impresioneze 
printr-o largă listă de vedete ale paletei — 
a început ieri sub semnul dorinței gene
rale a participanților de a demonstra plu
sul de măiestrie cîștigat în această iarnă

și, pe cit posibil, de a cuceri o opțiune 
pentru competiția europeană de la Mos
cova.

Bogată în informații, rubrica noastră de 
specialitate a înlesnit, în ultimele zile, a- 
matorilor de tenis de masă... familiariza
rea cu întrecerile de la Floreasca. Se cu
nosc de-aeum și primele rezultate. Esen
țiale ni se par, însă, concluziile generale 
după evoluția celor GO de jucătoare și ju
cători reprezentind echipele noastre. Și, 
în plus, constatările antrenorilor de lot 
care au — în continuare — multe pro
bleme în ceea ee privește alcătuirea unei 
redutabile formații masculine.

★
O altă competiție internațională, de alte 

dimensiuni, în alt sport: tradiționala în- 
tîlnire amicală de natație dintre Steaua 
și Flota Gdynia, programată sîmbătă și 
duminică în bazinul Floreasca. Ne bucură 
acest „start", ne bucură reîntîlnirea cu cei 
mai valoroși înotători ai anului 1969 — 
Marian Slavic și Agneta Sterner —, dar 
mai ales ne bucură prilejul de a constata 
că și în acest sport au început să dispară 
neplăcutele vacanțe competiționale. 
fie într-un ceas bun !

★
Final „plin" la schi (ce păcat ar fi 

vremea să nu se mențină favorabilă 
pîrtii !). Pe agenda acestui sfîrșit de săpță- 
mînă — campionatele naționale ale junio
rilor (la Rîșnov, în „cetatea" fondului), să
rituri — în fine I — la Borșa unde se reia 
de fapt — după o întrerupere de 4—5 ani

Să

ca 
pe

— o activitate tradițională, „Cupa Di
namo" la probe alpine (de notat progra
marea primei „coborîri" a sezonului) pe 
pirtia Lupului și, desigur, alte competiții 
locale organizate in zonele de munte.

Totul atestă faptul că schiul s-a lansat 
puternic amenințind să domine (n-ar fi 
rău de loc, și ne-am bucura) panoramicul 
săptămînilor viitoare.

★
Invitație în „careul magic" (de la Di

namo). Sîmbătă este programată o gală de 
atracție avînd principal cap de afiș me
ciul C. Cuțov-N. Păpălău. Dar, în listele 
de concurs Intîlnim și numele lui C. Bu- 
zuliuc, M. Constantinescu...

N-ar fi rău, credem, ca amatorii de box 
să-și procure din timp biletele pentru gala 
de mîine.

★
Foarte bună inițiativa de a se organiza

— cu o mare utilitate în cadrul pregăti
rilor pentru returul campionatului — 
„Cupa de iarnă cu handicap", la baschet, 
reunind în această inedită competiție di
vizionarele A și B din Capitală. Lipsește, 
poate, miza, dar — ne asigură specialiștii
— este CEVA de văzut la aceste meciuri.

★
Consecvență și pe pistele atletice. Sîm

bătă și duminică, în sala „23 August" va 
avea loc un concurs deschis (foarte efi
cientă această formulă) organizat de co
misia de specialitate a municipiului Bucu
rești. Așteptăm un record... de participare.

Silviu FLORESCU

ECHIPA DE HOCHEI A FRANȚEI SOSEȘTE PRIMA
Șl VA SUSȚINE DOUĂ MECIURI

DE VERIFICARE LA GALAȚI
Echipa de hochei a Franței, participantă în grupa C a 

campionatului mondial, va sosi la București duminică 
8 februarie, continuîndu-și în aceeași zi drumul spre 

Galați. în zilele de 9 șl 10 februarie, selecționata franceză va 
susține două jocuri de verificare în compania formației de 
juniori a României. Din echipa noastră vor face parte, prin
tre alții, Moraru șl Netedu (portari), Tureanu, Axinte, Ban- 
daș, Costea, Mircioiu, Mihăilescu, Huțanu II.

• La patinoarul artificial 
„23 August" continuă monta
rea geamurilor exterioare. 
Operațiunea este prevăzută 
să se termine sîmbătă.

de
pe 

vor

® Au sosit cele 250 
crose finlandeze „Koho", 
care jucătorii români le 
folosi în jocurile grupei B a 
campionatului mondial. Am 
avut prilejul să vedem și 
prototipul crosei românești 
„Campion-Hikory", produsă la 
Reghin. Tehnicienii F.R.H., 

Țico și St. Ionescu, au

fost nemulțumiți de calita
tea produsului și, mai ales, 
de prețhl foarte „piperat" al 
obiectului : 108 lei ! Ținînd 
seama că o echipă are ne
voie intr-un sezon cam de 
500 de crose, este lesne de 
întrevăzut că cheltuielile pen
tru acest material perisabil 
depășesc posibilitățile finan
ciare ale cluburilor cu sec
ții de hochei.

cătorilor din echipele clasata 
pe primele trei locuri ale 
turneelor de la Galați șl 
București. Trofeele au fost 
confecționate la o monetărie 
elvețiană. ]

• La Comitetul de orga
nizare au fost pregătite le-’ 
gitimațiile ce se vor da ju
cătorilor, conducătorilor și o- 
ficialilor. De asemenea, sînt 
gata plicurile cu diverse a- 
mintiri și ghldurl turistice 
ale României.

< HAND

BULETINUL Pirtia (le schi din Poiana Rtisu

O L.I.H.G. a făcut cunos
cut Comitetului de organiza
re că au fost expediate me
daliile ce vor fi conferite ju-

• Miroslav Subrt, vicepre
ședintele L.I.H.G., care răs
punde din partea Ligii in
ternaționale de grupele C și 
B ale campionatului mon
dial, va sosi în România pe 
11 februarie. A doua zi, la 
Galați, el va conduce reu
niunea de instruire a arbi
trilor.

Azi, la orele 19, cu ocazia 
V apariției noului său volum, 

„UN CATÎR BINE CRESCUT", 
colaboratorul nostru, scriitorul ■’ 
și caricaturistul Neagu Rădu- 

1 lescu, se întllnește cu cititorii ? 
\ la librăria „Mihaii Sadoveanu * ț 
L (lingă cinematograful „Repu- 
J blica”).

ZĂPEZII DUPĂ ÎNCHEIEREA CONCURSULUI NAȚIONAL DE SCHI PROBE ALPINE PENTRU COPII

Campionatul lumii la handbal 
masculin sc apropie

NOUTĂȚI LEGATE DE ACEST MARE EVENIMENT SPORTIV
cu tar-

Prin amabilitatea Institu
tului meteorologic, Secția pre
vederi de scurtă durată, am 
aflat, pentru iubitorii schiu
lui vești despre stratul și 
starea zăpezii de la sfirșițul 
săptămînii.

De la început am fost asi
gurați că putem anunța : 
pentru sîmbătă și duminică, 
schiorii pot fi liniștiți : stra
tul de zăpadă va fi suficient 
de gros pentru a permite 
practicarea spartului Iar pre
ferat, în condiții excelente. 
Pentru edificare, am primit 
grosimea stratului de zăpadă 
în cîteva puncte mai impor
tante : Predeal 32 cm, Vîr- 
ful Qmu 85 cm, Paring 27 
cm, Păltiniș 18 cm, Sinaia- 
Cota 1500 43 cm, Semepic 60 
cm, Rarău 50 cm, Băișoara 
3Q cm.

La sfîrșitul săptămînii, vre
mea va fi călduroasă, apoi se 
va răci ușor. Vor cădea nin
sori temporare, iar zăpada 
se prezintă în condiții optime 
pentru schi.

Orice competiție — șl cu a.ttt 
mai m,ult una de Interes republi
can destinată copiilor — are 
drept scop, tn primul rind, de
pistarea celor mal talentate ele
mente . Din acest pilnct de vedere, 
recent încheiata ediție a campio
natului national de schi — probe 
alpine — pentru copii a fost 
fructuoasă.

In cronica întrecerii aminteam 
numele ctștlgătorilor slalomului 
special, pe fiecare categorie ae vir- 
st<3. Dar, In schi, după cum bine se 
știe, un dezechilibru 
țtune de secundă ti 
mite", chiar și pe 
cel mal valoros, in
clasamentului. De aceea, In puți
ne cuvinte, vom aminti numele 
unor copil care nu ‘ gu apărut tn" 
primii șase clasați, dar care nu 
sinț lipsiți de talent. In această 
categorie ar putea fi incluși, 
după părerea noastră, Dorin 
Pafilea, Ildico Fodor, Ionel Teanc 
și Ladislau Recii din Tg. Mureș, 
Paul Nemeș din Sf. Gheorghe,

de o f ne
poate „tri- 
concurentul 

„subsoluț"

■■■

»»

0 PROPUNERE PENTRU F.R.S.B

CONCURSUL CELOR 4 TRAMBU1INI“
Este cunoscut faptul cu, 

in țara noastră^ săriturile 
de la trambulină au rămas 
mult în urmă față de evo
luția internațională. Tram
bulinele existente sînt pu
ține si mici, iar număiul 
săritorilor este redus. De 
asemenea, se face simțită 
lipsa schiurilor de sări
turi. Cele pentru copii nu 
ațt fost văzute de mulți 
ani. Ne mai lipsesc antre
nori pricepuți. bine pregă
tiți, iar numărul concursu
rilor organizate este și el 
nesatisfacător. Cu mulți 
ani in urmă, însă, săritu
rile de la trambulină se 
bucurau de o frumoasă 
apreciere. Îmi amintesc că, 
în anul 
mund 
Poiana 
pentru săritorii și arbi
trii români, după care a 
participat la o competiție, 
sărind 59 tn. în 1937, am 
fost arbitru la un concurs, 
in cadrul căruia au fost 
realizate, pe trambulina 
din comuna Baciu (azi Să- 
cele), de sub Piatra Mare, 
zboruri de 56 m. De a- 
tunci au trecut mai bine 
de 30 de ani. dar la noi 
nu se sare mai mult de 
60 m. De ce ? In primul 
rînd, pentru că trambulina

1933. celebrul Sig- 
Ruud a ținut la 

Brașov un curs

de la Borșa, singuia care 
oferă posibilitatea unor 
sărituri de 80-—90 m, este 
foarte rar folosită. Mai 
sipt, desigur, și alte mo
tive, dar nu este momen
tul să le expun. In schimb, 
vin cu o propunere inspi
rată de cele văzute la te
levizor și citite în ziarul 
„Sportul", în legătură cu 
„Concursul internațional 
al celor 4 trambuline". Ți- 
nînd seama că, în țara 
noastră, avem totuși cîteva 
trambuline în centre în 
care schiul se bucură de 
o largă popularitate (Poia
na Brașov-trambulină de 
55—60 m, Odorheiul Se
cuiesc — 40—50 m. Miercu
rea Ciuc 50—60 m, Valea 
Strîmbă — 70—80 m), AR 
FI UTIL $1 INTERESANT 
SA SE ORGANIZEZE PE 
PLAN INTERN „CON
CURSUL CELOR 4 TRAM
BULINE", ANUAL, pe 
baza unui regulament con
ceput de F.R.S.B.

Prin introducerea acestei 
competiții, cred că se va 
contribui la popularizarea 
săriturilor, la ridicarea ni
velului practicanților aces
tui sport și la stimularea 
întregii activități.

GEZA SZEKELY- 
Miercurea Ciuc

Adrian Roman din Sibiu, Călina 
Faur din județul Alba, Gabriela 
Carped din Suceava și alții. Discu- 
tinci cu mai mulți profesori, in
structori și antrenori despre com
portarea in concurs a acestor 
copii, ni s~au confirmat aprecie
rile de mai sus. In plus, 
aflat și alte amănunte care 
trebui luate in considerație 
către organizatorii viitoarelor 
treceri, mal ales a celor republi
cane.

Majoritatea concunonților s-au 
prezentat la Petroșani fără an
trenamente prealabile corespun
zătoare, care să le permită ..ata
carea" unor plrtii atît de dificile 
(ca. grad de înclinare), cum sînt 
acelea din masivul Paring.

— în acest sezon, pregătirea 
noastră a fost insuficientă dato
rită, în special,--fipseî 
ne spuneau antrenorii Dan Focșe- 
neanu și Dorin Barna, din Sinaia. 
Dar chiar dacă am fi avut ză
padă. tot nu ne puteam prezenta 
cu concurezi în plenitudinea 
forț.elor și capacităților lor, deoa
rece concursul s-a ținut prea de
vreme.

Cei doi antrenori, Alexandru 
Rech, vicepreședintele comisiei de 
schi a C.J.E.F.S. Mureș, precum 
și alți conducători ai loturilor 
schiorilor prezenți în Paring, au 
fost de părere că această compe
tiție ar trebui decalată către 
sfîrșitul iernii. Subscriem opiniei 
interlocutorilor noștri, mai 
ținînd seama de faptul că 
gația de bază a elevilor 
învățătura.

Sînt, apoi, județe ale țării 
nu oferă condiții pentru

am 
var 
de 

i ri

ales 
obli- 
este

care
__ ______ r. „ practi

carea schiului. ' Copiii din aceste 
județe — care ar dori să con
cureze, trebuie să meargă în sta
țiuni montane pentru antrena
ment. Or, și aceasta solicită timp. 
De altfel, datorită lipsei totale, 
sau aproape totale de pregătire, 
la startul concursului din acest 
an nici nu au fost prezenți 
schiori din județele Vîlcea, Ilfov, 
lași, Vaslui, Galați, Vrancea și 
altele- Numai cu o anume bună
voință, se poate afirma că a 
fost vorba de un concurs repu
blican, din moment ce au fost 
absente, de la actuala ediție, a- 
proape jumătate 
țării Federația 
ar trebui să ia 
toate acestea în 
torului calendar

A devenit aproape o „tradițte" 
ca, la concursurile de schi, re
prezentanții județelor Prahova, 
Brașov și Cluj să se prezinte cu 
echipament adecvat, în timp ce 
concurențl din Suceava, și chiar 
din Harghita (dar se pot oferi 
mai multe exemple), să se chi- 
nuie pentru a-și monta schiurile 
la bocanci obișnuiți, sau să fie 
lipsiți de pantaloni și hanorace 
pentru acest sport. A fost peni
bil să-i vedem pe cîțiva copil 
din județele amintite intrați în 
concurs in... uniforme școlare! 
Oare profesorii, Consiliul jude
țean pentru educație fizică și 
sport nu au nimic de spus tn 
această privință?

Șl, tn încheiere, încă o pro
blemă. Deși regulamentul este 
foarte clar> interpretarea lui a 
fost, pe alocuri, anapoda^ ca să 
spunem așa : județul Covasna 
s-a prezentat doar cu trei con-

din județele 
de specialitate 
In considerație 
întocmirea vil- 
șportiv.

curentl, deși sa știe că la fiecare 
categorie de virstă trebuiau să 
ia startul cite doi schiori. Dar 
antrenorul Șandor Zoltan, dele
gatul echipei județului amintit. 
ne-a declarat că fiind chemat la 
C.J.E.F.S., i s-a spus să plece 
la concurs cu trei schiori, în 
lor. de șase.

Iată doar citeva concluzii pe 
care le-a pus tn evidență des
fășurarea actualei ediții a con
cursului național de schi.

Ion GAVRILESCU

(Urmare din pa». 1)

dispune chiar de o instalație 
pentru nocturnă !

Un fapt de o deosebită 
semnificație îi constituie si 
introducerea în acest an șco
lar., încă din clasa I. la. un 
număr de 200 de școli, a 
învătămîntului de educație 
fizică. Este o operațiune în 
mers, pe care Ministerul în
vătămîntului se arată dispus 
să o dezvolte, în funcție, în 
principal, de creșterea nu
mărului cadrelor de speciali
tate. Tot prin grija ministe
rului de resort a fost asi
gurat școlii un calendar com- 
petitional complex, pornind 
chiar de la școala generală, 
si eare angrenează, de la 
prima etapă, sute da mii de 
elevi si eleve.

în aceeași ordine de Idei 
se situează și sporirea spec
taculoasă a numărului lice
elor cu program de educa- 
fizică, de la 3 în 1957 la 18 
în prezent, al școlilor sportive 
care au ajuns la aproape 
100. Nu poate ieși din sfera 
realităților prezente nici 
preocuparea care a existat 
pentru înființarea unor licee 
avînd ca profil o singură 
disciplină. Exemplu — liceul 
de gimnastică fete din muni
cipiul Gh. Gheorghiu-Dej. 
inițiativă extrem de utilă 
pentru sportul de perfor
mantă.

Evident, sînt înfăptuiri 
care generează un sentiment 
de optimism în ceea ce pri

cește dezvoltarea biologică a 
schimbului de mîine, crește
rea potențialului fizic și in
telectual 
Să se fi 
direcția 
mîntuluî 
a cuprinderii maselor de e- 
levi în activitatea sportivă ?

Adevărul este că, în pofi
da unor realizări importante,

al tinerei generații, 
făcut însă totul în 
dezvoltării învăță- 
de educație fizică,

CONSTRUCȚIILE SPORTIVE LA ÎNCEPUT DE AN
De data aceasta, obișnuitul re

portaj „CONSTRUCȚIILE SPOR
TIVE LA ÎNCEPUT DE AN" a 
cam întlrzlat. De ce 7 Ca șl con
strucțiile propriu-zlse, a fost 
puțin amlnat. Poate pentru a in
tra în atmosfera de lucru a unor 
întreprinderi, spre exemplu, în 
stilul de muncă al I.C.R. 9 Bucu
rești, care tot mai lucrează la să
lile de box, scrimă șl tenis de 
masă din ștr. Dr. Stalcovici (ter
men de predare 30 aprilie 1969 : 
apoi 30 septembrie 1969 ; după 
aceea 25 octombrie 1969, pe urmă... 
etc.). Sau tn felul de a lucra al 
Trustului județean de construcții 
Pitești, din vina căruia biata sală 
de sport a rămas tot în faza 
de „fundație", spre dezamăgirea 
iubitorilor de sport, tn ciuda unui 
articol — critic — apărut în co
loanele ziarului nostru șl în po
fida unei sume de 1 100 000 lei, 
care, sttnd degeaba în bancă, pe 
bună dreptate a fost redistri
buită altor șantiere sportive.

Dar acestea nu sînt singurele 
exemple negative. Mal trebuia să 
se dea tn folosință anul trecut șl 
sala de sport (2 000 locuri) de la 
Ploiești (nerealizări 740 000 lei) ; 
sala de atletism (prin extinderea 
celei vechi) șl bazinul acoperit 
pentru Înot șl sărituri de la Com
plexul sportiv >,23 August" (lu
crare executată de Trustul con
strucții nr. 1 București șl... aml- 
nată de proiectant prin schlm-

barea — pe ici, pe colo, prin păr
țile esențiale — a unor soluții 
tehnice) ; bazinul acoperit de 
înot de la Brăila (nerealizări la 
capitolul investiții — 300.000 lei, 
nerealizări la capitolul perfor
manță sportivă — incalculabile !) ; 
tabela de marcaj telecomandată 
(dar și tele...amînată) de pe sta
dionul Republicii.

Acum, după ce am trecut în 
revistă restanțele lui '69 — care 
sperăm să fie cît mai grabnic 
lichidate — sâ parcurgem * 
preună noile obiective ale 
tierulu! sportiv din acest 
înainte, însă, de aceasta, să 
nem cîteva cuvinte despre 
moașele construcții date în folo
sință anul trecut: sala de sport 
din Timișoara (cu 2000 de locuri) ; 
sălile de antrenament de la Con
stanța („Complexul Tomis“ — 
box, lupte, gimnastică) ; arena 
pentru „europenele" de box (ma
terialele folosite la acoperirea pa
tinoarului din București vor fi 
dirijate către Litoral, spre adă- 
postirea altor terenuri) ; pista de 
bitum — cauciuc de pe stadio
nul Republicii, precum șl unele 
lucrări de ,,tranzit", cu inaugu
rarea în 1970 t noul patloar arti
ficial din Galați (dat recent tn 
folosință) și patinoarul acoperit 
>,23 August" din București.

In sfîrșit, să amintim cele mal 
importante construcții sportive ale 
acestui an : SALA DE SPORT

îm- 
șan- 

an. 
spu- 
f ru

DIN IAȘI — 2 000 
plasată în spatele 
turii ; MARELE COMPLEX SPOR
TIV DE LA GALAȚI, care va 
cuprinde o sală de jocuri (2 000 
locuri), un bazin de înot (desco
perit) de dimensiuni olimpice și 
o popicărie modernă cu 4 piste ; 
SALA DE SPORT DIN ORAȘUL 
CĂLĂRAȘI (termen de dare în 
folosință — trimestrul IV 1970) ; 
PATINOARUL ACOPERIT DIN 
MIERCUREA CIUC (constructorul 
a fixat termen de predare tri
mestrul 1.1971, iubitorii de sport, 
însă, sînt hotărîți să inaugureze 
noul patinoar în 1970) ; INST.^X- 
LAȚIA DE ILUMINAT ÎN 
NOCTURNA A STADIONULUI 
„23 AUGUST1* DIN CAPITALA. 
Aici, se cuvine o paranteză mai 
mare : vechea doleanță a ama
torilor de fotbal se va realiza, 
în întregime, în acest an. Cei 
patru uriași stîlpi metalici vor 
susține puternice și moderne 
lămpi, asigurînd o luminozitate 
de peste 500 luxi. Lucrarea este o 
interesantă construcție româneas
că (stUpii vor fi montați pe co
ronamentul stadionului), origina
lul proiect fiind întocmit de 
I.D.E.B. în colaborare cu Institu
tul de studii și proiectări ener
getice. Construcția propriu-zisă a 
fost încredințată I.C.M.E. 1 Bucu
rești din cadrul Trustului electro- 
montaj. Deci, în curînd, nocturnă 
pe b23 August", Prilej, poate, de

de locuri, am- 
Palatului Cul-

lumină... nouăa vedea într-o 
unele echipe !

Dar, cel mal _____ .___
impunător obiectiv al viitoarelor 
construcții sportive este, fără în
doială, sala care va adăposti 12 000 
de iubitori ai sportului. Despre 
această grandioasă lucrare putem 
spune că, deocamdată, se află în 
faza de studiu (proiectant — 
I.S.C.A.S. București). Anticiptnd, 
mai putem adăuga că, noua sală 
de sport va fi amplasată pe dea
lul fostului arsenal, vizavi de 
intrarea din str. Uranus în sta
dionul Republicii. Sub cupola 
suspendată pe cabluri vom putea 
urmări întreceri de box, volei, 
handbal, baschet, tenis, hochei, 
spectacole ale unor mari ansam
bluri etc. La galele de box, cînd 
suprafața terenului folosit va fi 
foarte mică, capacitatea sălii se 
va putea mări pînă la 16.700 
locuri.

In rezumat, un an bogat tn 
construcții de tot felul, menite să 
completeze frumoasa panoplie a 
arenelor sportive. Noi le dorim 
să Intre cît mal devreme In fo
losință, deci fără obișnuitele — 
pînă acum — tergiversări din 
partea întreprinderilor și trustu
rilor care le execută I

mare, cel mal

Vasil* TOFAN

SISTEMUL TIME-SHA
RING va facilita, comunică 
organizatorii celei de a Vll-a 
ediții a Campionatului mon 
dial de handbal masculin, 
munca ziariștilor. Tn ce con
stă acest sistem ? Este vorba 
de o rețea de teletipuri le
gate prjn telefon de un ordi
nator central care primește, 
analizează și redistribuie toate 
informațiile într-un timp re
cord. în felul acesta, 
rind un meci, ziariștii 
cialii vor fi tot timpul 
rent cu ce se întîmplă 
lelalte partide, aflînd evoluția 
scorului, realizatorii goluri
lor, minutul în care se găsește 
jocul. în plus, „memoria" 
într-adevăr prodigioasă — 
acestui ordinator permite 
înaintea- fiecărei etape să 
mimice simultan în sălile 
joc (numai în ziua de 26 
bruarie se dispută 8 partide 
în 8 orașe diferite !) clasa
mentul în fiecare grupă, si
tuația eliminărilor pe echipe, 
cîte goluri a înscris fiecare 
handbalist, clasamentul gol- 
geterilor.
• TARTANUL pătrunde și 

în handbal —» se anunță de 
Ia Paris. Federația franceză

urmă- 
și ofi- 
la cu
la ce-

■ a
ca 

co
de 
fe-

se manifestă totuși unele ră- 
mineri în urmă, care au 
drept consecință multe nea
junsuri. Unul dintre acestea 
este determinat de faptul că 
actuala programă analitică 
păstrează un conținut rigid, 
că ea nu ține seama de con
dițiile existente și de mediul 
geografic în 
te unitățile 
trivă, o mai 
te a acestei 
profesori ar 
net pozitivă 
ar determina O
mai largă la orele de clasă 
(care să fie realizată cu mai 
multă convingere) și — de 
ce nu ? — ș-ar reduce simți
tor și scutirile medicale. In 
același timp, cu o mai adec
vată orientare în întocmirea 
programei se face simțită și 
nevoia predării unor ore 
mult mai atractive, care să 
se adapteze gusturilor elevi
lor și, implicit, în măsură 
să realizeze, în cazul fiecărui 
elev, deprinderi de mișcare.

Și fiindcă ne referim la 
funcția școală, nu este de 
neglijat nici un alt aspect: 
prezența mai dinamică a di
rectorului lingă profesorul de 
educație fizică, un sprijin 
moral și material mai sub
stanțial acordat acestuia (nu 
numai prin asistențeie la ore!) 
ceea ce ar favoriza succesul 
ideii pentru care milităm. 
De fapt, pentru directorii de 
școală un asemenea sprijin 
ințră în obligațiile lor direc
te, este stipulat prin lege. 
Numai că un astfel de spri
jin competent reprezintă în
că o „rara avis".

O nereușită a reprezentat-o 
și existența în școli a comi
siilor sportive. Ele au fost 
înființate sub egida U.T.C. 
în îdeea de a coordona acti
vitatea 
cea de 
te de 
școli, 
punct de vedere tehiyco-me- 
todic de către profesorii de 
educație fizică, aceste comi
sii n-au dat rezultatele scor, 
tate.

A apărut firesc îdeea înfi
ințării asociațiilor sportive 
în școli, organisme destinate 
să impulsioneze activitatea 
sportivă, să realizeze în fapt 
o cuprindere a tuturor ele
vilor în exercițiul fizic or
ganizat. Este momentul po
trivit pentru o colaborare 
rodnică a tuturor factorilor 
din școală, în așa fel ca să 
fie consemnată nu numai o 
schimbare de denumire, ci 
mai ales una de conținut. 
Subliniem : înființarea asocia
ției sportive în școală se cu
vine să reprezinte un mo
ment crucial în viața fiecărei 
școli și el trebuie privit cu 
toată seriozitatea, cu toată 
răspunderea.

în procesul de revitalizare 
a activității sportive în rîn- 
dul elevilor va trebui în pri
mul rînd să fie reconsiderat 
calendarul sportiv al 
adaptat 
țelor și 
tive șl 
zabile.

care sînt plasa- 
școlare. Dimpo- 
mare flexibilita- 
programe pentru 
avea o influență 
asupra elevilor, 

pârtiei ivare

sportivă, îndeosebi 
masă. Dar, subaprecia- 
unele conduceri de 
slab sprijinite dm

condițiilor și 
nu umflat cu 
cifre niciodată

școlii, 
cerin- 
obiec- 
reali-

a hotărît să acopere 
tan suprafața de joc din să
lile aflate în orașele 
ne, Grenoble Troyes, 
și a celei din Paris (Porte 
d’Ivry), unde echipa Româ
niei va debuta în întrecere 
întîlnind selecționata Franței. 
Experiențele întreprinse pînă 
în prezent au dus la conclu
zia că tartantul este mai elas
tic, dă o aderență mai mare, 
ceea ce permite un joc mai 
tehnic, mai spectaculos și. in 
plus, este mai puțin zgomo
tos decit 
materialul 
clasic

Bnyon- 
precum

parchetul sau 
plastic devenit

« COMISIA TEHNICA a 
Federației internaționale a 
selecționat, la ultima sa șe
dință, 18 arbitri din 12 țări, 
cărora Ii se vor adăuga 3 ca
valeri ai fluierului din Franța 
pentru conducerea partidelor 
din cadrul C, M. Una. din pu
ținele țări care vor fi pre
zente cu un cuplu este si 
România, dificila misiune de 
a confirma prestigiul arbi
trilor noștri revenind inter
naționalilor VASILE S1DF.A 
și VARAC PELENGH1AN. Le 
urăm succes l

© ZAGMESTAR, unul din
tre cei mai buni jucători 
iugoslavi, va absenta — pro-

babil — de la C.M. Vestea, 
firește surprinzătoare, a con
stituit un subiect amplu fo
losit de ziariști. Din nume
roasele informații publicate 
în ultimele zile, se pare că 
„tunarul" formației iugoslave 
s-a comportat nedisciplinat 
(vom sublinia că Zagmestar 
nu este la prima abatere de 
acest gen) și, după recenta 
înfrîngere suferită de echipa 
sa pe teren propriu în fața 
reprezentativei R. F. a Ger
maniei, selecționerul șt con
ducătorul tehnic a) teamului 
iugoslav, IVAN SNOJ a ce
rut excluderea lui din Iot.

® FILATELIȘTJII au de ce 
să șe bucure : un timbru 
poștal în valoare de 0,80 fr. 
va fi emis în ziua de 21 fe
bruarie îp cinstea C.M. în 
ziua apariției acestui timbru, 
la un gimnaziu din apropiere 
de Sala Handbalului,) situată 
la Porte d’Ivry, va avea loc 
q festivitate, după care fe
derația franceză va pune în 
vînzare plicuri ștampilate cu 
data primei zile de emisiune. 
Cum în această sală se vor 
disputa și jocurile finale, 
aci se va amenaja un stand 
filatelic special, ce va rămîns 
deschis pînă la terminarea 
întrecerilor.

în atenția consiliilor noilor 
trebui 
pentru 
sporti- 

spațiile 
se 
în 

beneficiarii unor

asociații sportive va 
să stea totodată grija 
lărgirea amenajărilor 
ve, valorificîndu-se 
existente. Paralel, însă, 
impune ca elevii să fie, 
continuare, 
baze sportive aparținînd u- 
nor cluburi sau mari asocia
ții sportive teritoriale, așa 
cum de altfel s-a recoman
dat. Exemplul pozitiv al clu
burilor bucureștene Dinamo, 
Steaua, Rapid sau al altor 
cluburi din țară — Petrolul 
Ploiești, ..Universitatea ...Cluj, 
Farul Constanța — ar putea 
fi extins la scară generală, 
în fond, pentru marile clu
buri prezența unor elevi — 
firește, în mod organizat, cu 
profesorii de specialitate —
pe astfel de baze poate să
însemne un prim pas către 
promovarea în propriile sec
ții de performanță a unor 
juniori talentați. O asemenea 
optică sănătoasă ar fi nece
sar să existe în toate cazu
rile.

Subliniind cu stăruință că 
în școli procesul de cuprin
dere a masei elevilor în ac
tivitatea sportivă n-a fost 
încă integral realizat, fapt 
relevat și cu prilejul recen
telor lucrări ale Plenarei 
Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, se 
impune o muncă mai temei
nică, organizatorică îndeosebi, 
desfășurată cu simț practic, 
cu tenacitate. în acest sens 
se recomandă mai mult en
tuziasm din partea profeso
rilor de specialitate, a direc
torilor de școli, mai mult 
spirit de colaborare cu orga
nele U.T.C., o substanțială 
perfecționare. Este de dorit 
să se aibă permanent în ve
dere rolul compensator al 
educației fizice pentru elevi, 
totodată faptul că școala ră- 
mîne veriga de bază a siste
mului nostru de educație fi
zică. Or, în fața unor ase
menea deziderate, nici un e- 
fort, nici o Inițiativă nu tre
buie să-și amîne startul...

LOTO
PRONOSPORT
Astăzi și mîine sînt ULTI

MELE ZILE în care vă mai 
puteți depune buletinele la 
concursul Pronosport nr. 6 
de duminică 8 februarie 1970- 

înainte de a vă fixa pro
nosticurile dv., vă recoman
dăm să consultați „Progra
mul Loto — Pronosport" de 
marți 3 februarie a.c., care 
cuprinde amănunte asupra 
echipelor și meciurilor inclu
se în programul de concurs.

• Tragerea LOTO de as
tăzi, la care se aplică O 
NOUA FORMULA, va avea 
loc la București, în sala Clu
bului Finanțe Bănci, din stra
da Doamnei nr. 2, cu înce
pere de la ora 19. Ea va fi 
radiodifuzată după care va 
urma un film artistic. Mențio
năm că noua formulă LOTO, 
care se aplică începînd de 
astăzi, va fi menținută la toa
te tragerile obișnuite și în 
continuare.

Premiile concursului Pro
nosport nr. 5 din 1

Categoria I: (13 
9,7 variante a 8932

Categoria a Il-a : 
tate) 405,7 variante

Categoria a IlI-a: (11 re
zultate) 3794 variante a 41 lei

feb, 1970. 
rezultate) 
lei
(12 rezul- 
a 256 lei.

AZI SI MIINE
ULTIMELE ZILE

LA
PRONOSPORT

Cooperativa „DESERVIR EA" București

COOPTEAZĂ
persoane pentru activitatea de supravegheat copii. De 
preferat ca acestea să cunoască o limbă străină (engleză, 
franceză sau germană) pentru organizarea de grupe 
de copii preșcolari, la domiciliul lor, al clienților sau în 
incinta blocurilor (4—5 ore pe zi).

Tot pentru această activitate cooperativa primește 
pensionari de orice fel, angajați din toate sectoarele de 
activitate sau persoane neincadrate în muncă pentru a 
lucra pe bază de contract.

Munca pe bază de contract nu afectează pensia.

Solicitanții se pot adresa la serviciul personal, în sti 
pictor N. Tonitza nr. 11, sector 4, telefon 16.42.36, zilnic 
intre orele 7—15.

(3493)
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I

MECIURI AMICALE
STEAUA — PROGRESUL 

BUCUREȘTI 5—0 (4—0)

în foto î Andrei, portarul Progresului, încearcă zadarnie săîn foto î Andrei, portarul Progresului, încearcă zadarnie să 
respingă mingea, care se va opri în poartărespingă mingea, care se va opri în poartă

Amicalul, disputat Ieri după- 
amlazfi pe terenul Ghencea, 
a mărit încrederea suporteri
lor echipei Steaua într-o com
portare superioară a jucători
lor favorițl in returul campio
natului. După consumarea ce
lor 90 de minute și tehnicienii 
formației militare s-au decla
rat mulțumiți de evoluția e- 
levilor lor, de nivelul de pre
gătire atins de ei în perioada 
actuală.

Desigur că antrenorii echipei 
Steaua au destule motive de 
a se bucura. Jocul fiecărui 
compartiment și al echipei în 
general, a test foarte bun, 
jucătorii dovedind o pregătire 
fizică excelentă, ceea ce le-a 
permis să imprime jocului un 
ritm viu în tot timpul. Deli
ciul spectatorilor l-au consti
tuit combinațiile subtile reali
zate, mai ales în prima re
priză, de componenții echipei 
Steaua. Da altfel, în această 
parte a meciului, elevii lui 
Covaci și-au depășit net ad
versarii, Înscriind patru goluri 
din faze una mai frumoasă 
decit cealaltă. După pauză, în 
formația Stelei au fost opera
te mai multe modificări, cu 
intenția de a fi utilizați toți 
jucătorii disponibili. în acest 
fel, forțele s-au apropiat ca 
valoare, far jocul a fost echi
librat. Spre sfîrșitul intîlnirii, 
Steaua a majorat scorul, în 
urma unei oombinații frumoa
se realizată de Dumitriu III 
și Iordănescu. Păcat că spec
tacolul sportiv a fost umbrit

de unele ieșiri necontrolate 
ale jucătorilor Neacșu și Du- 
mitriu III. Autorii golurilor; 
Vofnea (mln. 5, 27 șl 40), Ior- 
dănescu (min. 8 și 85). A 
arbitrat bine M. Cîțu—Bucu
rești. (p. v.)

RAPID —
BUCUREȘTI

METAL. UU
3—2 (1—1)

a fost desfun-Deși terenul
dat, cele două formații au 
oferit un spectacol agreabil 
și, ceea ce face deliciul me
ciurilor de fotbal, multe go
luri. Ținem să remarcăm în 
mod special evoluția bună a 
fundașului central rapidist 
Cojocaru, un veritabil... Dan. 
De asemenea, o formă re
marcabilă și multă poftă de 
joc au manifestat cei doi 
„cărăuși", Năsturescu și Co- 
dreanu. Elevii lui Paul Po
pescu au jucat de la egal la 
egal în multe momente cu 
redutabilii lor adversari, ne- 
cedînd decît în final, cînd 
pregătirea fizică mai bună a 
rapidiștilor și-a spus cuvin- 
tul. Scorul a fost deschis de 
Năsturescu, în min. 29, care 
a reluat (void din întoarce
re), din colțul careului de 
16 m, o minge respinsă de 
portarul metalurgist. Egala- 
rea a adus-o Georgescu (min. 
40), la o gravă eroare a por
tarului Rămureanu. După 
pauză, Mazurachis a modifi
cat din nou tabela de mar
caj, înscriind spectaculos,

după o reușită combinație cu 
Dinu. Cu patru minute înain
te de sfîrșitul partidei, în 
plină dominare rapidistă, Ro
man șutează prin surprindere 
de ia 18 m ți Rămureanu ră- 
mîne din nou simplu specta
tor : 2—2 1 Se părea că acest 
rezultat nu va mai fi modi
ficat, dar, în urma unei lo
vituri libere executate de 
Năsturescu din apropierea 
punctului de corner, Ștefan 
oprește mingea pe piept 
intră 
bilind

cu ea în poartă, sta- 
scorul final : 3—2,

D. VI.

C,F.R. CLUJ — PROGRESUL 
BRĂILA 1—0 (1—0)

(prin telefon), 
acomodat mult

SINAIA, 5 
Ceferiștii s-au 
mai bine cu terenul greu si 
au condus „ostilitățile" în 
cea mai mare parte din timp 
Scorul nu reflectă nici pe 
departe situația din. teren. 
Unicul gol a fost înscris de 
Ionescu, în min. 26.

G. Iriminoiu coresp.

CRIȘUL — VOINȚA 
ORADEA 5—0 (3—0)

DUMINICĂ, In giulești

RAPID-STEAUA
4" Amatorii de fotbal din Ca- 

* pitală au posibilitatea să a- 
siste duminică la un meci 
deosebit de atractiv î Rapid 
— Steaua.

După evoluțiile bune din 
partidele amicale anterioare, 
ambele formații pot oferi un 
spectacol de calitate. întîlni- 
rea va avea loc pe stadionul 
Giulești și va începe la ora 
10,45.

In deschidere, de la ora 9. 
echipa de tineret-rezerve Ra
pid va juca în compania 
formației Autobuzul Bucu
rești,

în 
car? 
pania formației Arsenal Lon
dra, dinamoviștii băcăuani 
și-au intensificat pregătirile. 
Zilnic au loc antrenamente 
pe terenul de zgură de la 
stadionul „23 August", alțer- 
nîndu-șe temele de pregătire 
fizică cu jocuri-școală. Rină 
la 15 februarie, elevii antre
norilor Neagu și Rădulescu 
vor susține partide cu Chi
mia Orașul Gh, Gheorghiu-

— ... ....... „.

vederea partidelor po 
le vor susține în com-

A

*

BOTH TRANSFERAT 
LA DINAMO BUCUREȘTI

Tn urma hatărîrii Biroului 
federal de a ridica clubului 
Dinamo București interdicția 
de a transfera jucători, au 
fost depuse la federație toa
te actele necesare efectuării 
transferului sportivului Both.

Cererea acestui jucător a 
fost aprobată și, în acest fel, 
el va activa, la înapoierea

din turneul efectuat de „i 
limpiei" în Australia, la e- 
chipa Dinamo București.

,O-

ORADEA, 5 (prin telefon). 
Deși fără cinci titulari (Co- 
ciș, Popovioi, N. Alexandru. 
Sătmăreanu și Dărăban), 
Crișui a făcut o partidă 
nă, reușind să întreacă 
scor (5—0) echipa Voința 
radea (din campionatul 
dețean). Autorii golurilor: 
Lucaci (2), Casai, Kun II și 
Arnoțchi.

bu
ia

O-
Ju-

I. Ghișa — coresp. principal

F. C. Argeș în Congo (Kinshasa)
După turneu) întreprins în 

Ghana, echipa F.C. Argeș a 
plecat în Congo (Kinshasa).

Fotbaliștii piteșteni vor sus-

ține trei meciuri amicale in 
companie unor formații lo
cale.

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□

DISCUȚII LA ORDINEA ZILEI
Dej, Știința Bacău și Textila 
Buhuși. După 15 februarie, 
cu sprijinul federației se 
preconizează un turneu de 
10 zile în Iugoslavia. După 
revenirea în țară, cînd lotu- 

' lui băcăuan i se vor alătura 
Ghiță și Dembrovsehi, vor 
continua jocurile amicale. In 
lot a revenit Nedelcu — re
stabilit după o amigdalită, 
dar în schimb lipsește Văta- 
fu — care a contractat o gri
pă. (F. NENIȚA — coresp.).

ULTIMELE 
ACTUALEI 
DISPUTARE

NATULUI

ZILE ALE... 
FORMULE DE

A CAMPIO- 
MONDIAL?
voci s-au ridicat,

NOTA

ARBITRI SAU... COSMONAUȚI ?
Am tnttlnit cîțlva arbitri plo- 

țeșțanl. Am discutat cu ei des
pre noul sezon competițional și 
despre pregătirile efectuate re
cent. Firește, n-au lipsit din 
discuție — era șl normal — unele 
aprecieri din cronicile apărute 
In ziar, cu referire la stelele 
pe care ei (și noi, de altfel) le 
doresc pe viitor tn număr tot 
mai mare. De aceea, se șl antre
nează cu conștiinciozitate. Clnd 
a venit vorba de pregătirile pen
tru noul sezon, el ne-au amintit 
și de controlul medical, indispen
sabil unui conducător de joc. 
Dar, tn acele momente zimbetele 
ironice și o undă de nemulțumire 
n-.au putut f i evitate. De ce ? 
„Ca să faci controlul medical — 
ne spunea un cunoscut arbitru 
— trebuie să-ți lei 2—3 zile, dacă 
nu chiar mal mult, din concediul 
de odihnă, sau concediu fără 
plată" Apoi, ne-a pus tn față o 
fișă, argumenttnd cit se poate de 
convingător cele spuse mai tna- 
inte. Nu mică ne-a fost surprin
derea clnd am văzut ...chestiona
rul cu pricina. Urmărind toate 
punctele și subpunctele din fișa 
medicală respectivă, ce purta 
antetul CJfiFS Prahova — cole
giul județean de arbitri, am avut 
impresia că este vorba despre e- 
xamenul medical al unor coșmo- 
nguți nicidecum al unor arbitri 
de fotbal.

Dar ce probe se cer unui ca
valer al fluierului, ca acesta să 
poată primi avizul „apt pentru 
arbitraj"? lată : EXAMEN IN
TERNE — pulmonar, digestiv, 
cord, anamneză, vase periferice^ 
E.K.G, proba Martlneț, proba 
Astrand ; EXAMEN CHIRURGI
CAL — ortopedic; NEUROPSI-

HIATRIE ; O.R.L. — căile supe
rioare respiratorii, aparatul au
ditiv; RADIOLOGIC — M.R.F. 
(n.n. e vorba de microradiofoto- 
grafle), examen puimonșr (n.n. 
observați că iar se cere control 
la plămtni); EXAMEN OFTAL
MOLOGIE — acuitate vizuală, 
cîmp vizual, fund dc ochi, simț 
colorație (n.n. ca să. se vadă 
daci omul percepe toate culorile, 
fiindcă unii arbitri fluieră une
ori numai pentru albaștrii șa« 
numai roșii), tensiune Intra, o- 
culerg, vedere binoculer și, tn 
fine, EXAMEN DE LABORATOR 
— V.S.H., hemoleucogramă (n.n. 
ați înțeles că e vorba de globu
lele roșii șl albe), sumar urină, 
colesterol, glicemie, probe hepa
tice, R.B.W. și DEZVOLTARE 
FIZICA _ înălțime (n.n, poate a 
mai crescut omul de clnd s-a 
terminat turul campionatului, sau 
poate a mai scăzut), greutate.

Ce mal, tn total se cer 30 de 
probei? Așadar, după un ase
menea control, arbitrul respectiv 
n-ar mai putea avea nici o o- 
preltște pentru a pleca tntr-un 
voiaj lunar precum cosmonauții. 
Te pui eu arbitrii? Sau mai bine 
zis, cu cei care au avut inspi. 
rația să alcătuiască acest chestia 
nar ? Dar, lăslnd gluma la o 
parte, trebuie să spunem ci 
este prea de tot. De bună seamă, 
e necesar ca un arbitru să aibă 
o inimă perfectă, plămînl sănă
toși, capacitate de adaptare la 
efort, o vedere bună. Dar de 
aici șl ptnd la. interminabila listă 
de care aminteam este o bizară 
exagerare 1 Ce părere are Colegiul 
central ?

Constantin ALEXE

Foarte multe
în diferite ocazii, împotriva siste
mului actual de calificare pentru 
turneul final al campionatului 
mondial și chiar a modulul de 
organizare șl desfășurare a tur
neului final. Mai mult chiar, ma
joritatea membrilor comitetului 
executiv F.I.F.A. sînt de părere 
că actualul sistem nu-i cel mai 
bun și că el trebuie modificat, 
îmbunătățit. In acest scop, la 
F.I.F.A. exist» mai multe propu
neri, rămase. însă, d^-,
torit» curentelor conservatoare 
cape domină încă forul interna
țional.

Totuși, în cercurile oficiale se 
afirmă a» actuala formulă de 
disputare iși trăiește ultimele zile, 
că dup» „Mexico ’70“ va fi adop
tat» o altă formulă. Acest lucru 
rezultă și diptr-un interviu 
cordat ziarului iugoslav „Sportske 
Novostl" de dr. M. Andre,jeviei, 
membru al Comitetului Executiv 
F.I.F.A., președintele comisiei de 
arbitri F.I.F.A. șl vicepreședinte 
al federației iugoslave, care a 
fost insircinaț ca, în baza pro
punerilor existente, să elaboreze 
țțn proiect privind sistemul do 
disputare a C.M., pe care să-1 
prezinte la al 37-lea congres 
F.I.F.A. din Mexic (23 iunie 1970). 
Din acest motiv, dr. Andrejevici 
a precizat c» nu poate face pu
blic conținutul proiectului. In 
schimb, oficialul iugoslav și-a fă
cut cunoscute propunerile sale •
• LA JOCURILE FAZEI PRE

LIMINARE (calificare), PE LIN
GĂ PUNCTAJUL TRADIȚIONAL 
(2 puncte pentru victorie șt un 
punct pentru meci nul) SA SE 
ACORDE CITE Va PUNCT DE 
FIECARE GOL ÎNSCRIS, totalul 
atabillnd ordinea echipelor. în 
felul acesta ar fi stimulat jocul 
ofensiv șl ar fi evitate barajele 
(n. r. Cu acest sistem de punctaj 
ar putea fi Ins» viciate clasamen
tele ; de pildă, România, Belgia 
șl Bulgaria nu s-ar mai fi caii 
ficat, ci în locul lor — Grecia. 
Iugoslavia șl Polonia, deși aces
tea au victorii mai puține).
• MAJORAREA NUMĂRULUI 

DE ECHIPE DE LA 16 LA 20 ÎN 
TURNEUL FINAL, ceea ce ar 
corespunde dezvoltării fotbalului 
în lume, pe alte continente decît 
Europa și America de Sud. Cu
prinderea Asiei, Africii, Austra
liei șl Americil Centrale șl de 
Nord este necesară. Repartizarea 
lor in 4 grupe de cite 5 printr-o 
tragere Ia sorți dirijată
• REPARTIZAREA FINALIS

TELOR PE CONTINENT SĂ FIE: 
EUROPA 10, AMERICA DE SUD 
4, ASIA, AFRICA, AUSTRALIA 
ȘI AMERICA CENTRALĂ ȘI DE 
NORD CÎTE UNA, la care să se 
adauge deținătoarea titlului șl 
țara organizatoare.

’ La Întrebarea .cînd va Intra 
In vigoare acest nou sistem 
dr. M. Andrejevlcf a răspuns : 
„In principiu, bazele lui vor fi 
stabilite la congresul F.I.F.A. din 
Mexic și fomuiarea lui definitivă 
va fi încredințată comitetului da 
organizare a C.M. 1974. Acest 
comitet s-ar putea să se întru
nească in septembrie".

mate Ia 16 februarie la Kliar- 
toum.

VA LUA FIINȚA CUPA 
INTERCONTINENTALĂ A 

CLUBURILOR 
CAMPIOANE ?

a-

CU PROMISIUNILE... 
TRECE IARNA 1

Din Craiova ne scrie ing. 
Adrian STANCULESCU, un 
mare amator al sporturilor 
ele iarnă. Semnatarul scriso
rii ne reamintește, cu vă
dită plăcere, diversitatea con
strucțiilor sociale ridicate la 
Craiova în ultimii ani. DAR, 
se întreabă — și ne întrea
bă și pe noi — acest pasio
nat al sportului : PE CÎND 
ȘI UN PATINOAR ? Sînt 
atîția tineri dornici să prac
tice acest frumos sport !

La fiecare întrebare a- 
dresată organelor sportive se 
răspunde cu... promisiuni. 
Așa, însă, o să treacă iarna, 
încă o iarnă, de fapt!

„Ideal ar fi — scrie ing. 
A. STANCULESCU — să 
se găsească mijloace pen
tru construirea unui pa
tinoar artificial, pc deplin 
justificat de dezvoltarea 
generală a sportului cra- 
iovean. Dacă, însă, aceasta 
rămîne — din motive o- 
biective — o chestiune de 
perspectivă, atunci de ce 
nu se amenajează CO
RESPUNZĂTOR patinoa
rul de la terenul .7 No
iembrie**. ?

Ar fi, Intr-adevăr, o soluție

de moment pe care cei în 
drept ar trebui, bineînțeles 
cît mai grabnic, să o ia în 
considerație și să treacă la 
înfăptuirea ei.

FELICITĂRI AUTORULUI

Printre ecourile stîrnite de 
articolul „întrebări care aș
teaptă răspunsuri", apărut în 
ziarul nostru de vineri 30 ia
nuarie a.c., sub semnătura 
arbitrului Șt. Constantincscu, 
se înscriu și interesantele o- 
pinii exprimate — intr-o mai 
lungă scrisoare — de citito
rul Raul VASILESCU din 
București.

La rugămintea dv, am 
transmis, tovarășe Vasilescu, 
autorului articolului felicită
rile pe care 1 le adresați și 
am reținut aprecierile pe 
care le faceți, cu același pri
lej, despre arbitri și... arbi
traje.

Vom cita acum un pa
ragraf din scrisoarea dv : 
„Aprobînd și admirînd 
încă o dată curajul do
vedit mă întreb, însă, 
dacă nu veți avea de în- 
tîmpinat dificultăți (N.R. 
Este vorba de autorul ar
ticolului) din partea celor 
atît de aspru, dar bine
meritat, criticațil,

Să sperăm că nu acesta va 
fi răspunsul pe care-1 aștep
tăm (n-am primit încă ni
mic !) de la Colegiul cen
tral de arbitri.

CU PUȚINA INTIRZIERE...

Intr-o adresă trimisă re
dacției, clubul sportiv PO
LITEHNICA Timișoara ne 
solicită intervenția în clari
ficarea situației cunoscutei 
caiaciste Hilde Lauer, trans
ferată clubului timișoarean 
dar sancționată de clubul 
Steaua.

Am cerut explicațiile nece
sare federației de specialita
te care ne-a comunicat că au 
rămas în vigoare hotărîrile 
biroului federal prin care s-a 
apreciat ca justificată sus
pendarea caiacistei Hilde 
Lauer pînă la 31.XII.1969. 
De altfel, la această oră Hil
de Lauer se află în pregă
tire și, bineînțeles, are drept 
de participare la competiți
ile apropiatului sezon. Doar 
răspunsul federației a întîr- 
ziat puțin. Dar, bine că lu
crurile s-au rezolvat.

BINEÎNȚELES, o eroare...
Cititorul nostru Nicolae 

Saligni, din București, pa

TURNEUL FINAL AL 
CUPEI AFRICII INTER- 

ȚĂRI
ediție a „Cupei Afri- 
consuma, între 6 șl 

ultimul 
pentru 

^pașe s-au călificșț țjpț. egMpe 
țioriale, împărțite în doua grupe. 
Programul jocurilor a fost astfel 
alcătuit :

GRUPA A — 6. II : Camerun— 
Coasta de Fildeș șl Sudan—Etio
pia ; 8. II : Etiopia—Camerun și 
Sudan—Coasta de Fildeș : 10. II 1 
Etiopia—Coasta de Fildeș șl Su
dan—Camerun.

GRUPA B — 7, II : Congo Kin 
shasa (deținătoarea titlului) - 
Ghana și Guineea—R.A.U. ; 9. II. 
Ghana—R.A.U. și Congo Kinsha
sa—Guineea ; 11. II : Ghana — 
Guineea și Congo Kinshasa — 
R.A.U.

Partidele urmează să aibă loc 
la Khartoum și Wad Madani.

In semifinale se vor califica 
primele două clasate din cele 
două grupe (14. II) ; finalele (pen
tru locurile 1 și 3) sînt progra-

A VIII-a 
cii“ își va 
16 februarie în Sudan, 
său act : țurneul final.

Congresul F.I.F.A. (al 37-lea) 
din Mexic, care va începe la 23 
iunie, are pe ordinea sa de zi, 
în afara alegerii noului preșe
dinte pentru următoarea perioadă 
de 4 ani, o problemă care atrage 
atenția în mod special : CREA
REA — EVENTUAL — A CUPEI 
INTERCONTINENTALE pentru 
cluburile campioane ale confede
rațiilor continentale. La această 
competiție oficială ar urma să 
participe cluburile campioane ale 
celor 6 confederații : Africa, 
sia, Europa, America 
Oceania și America 
Centrală și Caraibe.

o Primă încercare a 
în 196?, de a pune bazele acestei 
cupe a eșuaț : atunci, însă, mal 
puțin de jumătate din confede
rațiile continentale organizau pe 
plan intern o asemenea întrecere. 
Astăzi, însă, situația s-a schim
bat ; Cupe ale campionilor se 
desfășoară pretutindeni. Dect, 
congresul F.I.F.A. poate relua 
discuțiile șl să decidă, dac» o 
găsește oportună. înființarea 
Cupei Intercontinentale, urmînd să 
stabilească forma, sistemul ș! 
toate celelalte măsuri necesare 
unei întreceri de asemenea am
ploare, un adevărat campionat 
mondial lntereluburi.

A' 
de Sud, 

de Nord.

CUPON
Numele

Adresa s

DE CONCURS
și prenumele :

• • • ♦ • • •

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

GRUPA

GRUPA

GRUPA

GRUPA

A

B

C

O

2. CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL ?

sionat al atletismului, ne 
scrie, pe un ton iritat, că 
este mai mult decit surprins 
de cele citite într-o cronică 
atletică apărută la rubrica 
de sport a ziarului „România 
liberă", nr. 7853, din 20 ia
nuarie. Rezultă, după opinia 
cititorului nostru, că junioa
ra Elena Mîrza a cîștigat 
„probele de 50 m înălți
me (!?), lungime șî greutate". 
Și ne cere... părerea. Pentru 
că nu e de crezut că cineva 
a sărit... 50 m.

Bineînțeles, poate ați re
marcat și dv la o lectură 
mai atentă, nu este vorba 
decît de absența unei buclu
cașe virgule.

O DUZINA 
DE ÎNCURAJĂRI

Pe o lungă scrisoare trimi
să din Tîrgul Jiu — 12 sem
nături ale unor pasionați ai 
fotbalului. După foarte mul
te — și extrem de plăcute 
— confidențe de suporteri 
„TOTALI" ai echipei națio
nale, autorii scrisorii își ex
primă dezacordul cu „acele 
descurajante lamentări" a- 
părute în presă — sau în 
alte discuții, după tragerile 
la sorți ale turneului final".

Sîntem, în continuarea 
scrisorii, rugați să trans
mitem prin coloanele zia
rului (ceea ce și facem) 
încurajările șl urările de 
succes ale numeroșilor a- 
matori de fotbal din Tg.

ces

Jiu adresate „tricolorilor" 
aflați acum în turneul 
sud-american,

...ȘI MAI MULTE 
PĂRERI CRITICEI

La „închiderea ediției" pri
mim din partea cititorului 
nostru A. ROSS care, pre- 
cizîndu-ne de la început că 
își exprimă gînduri de fost 
sportiv, acum aflat la o 
vîrstă înaintată, ne solicită 
să atragem atenția forurilor 
de resort asupra unor punc
te extrem de fragile referi
toare la valoarea echipei na
ționale.

Semnatarul scrisorii este de 
părere că rezultatele din pre
liminarii ar trebui Interpre
tate mal exigent și că pen
tru o evoluție corespunzătoa
re a „tricolorilor" la turneul 
final sînt necesare foarte 
multe retușuri. După ce e- 
numeră o serie de defici
ențe în pregătirea fizică, teh
nică șl tactică a jucătorilor 
șî în selecția pentru Mexic, 
cititorul nostru ne roagă să-i 
răspundem în cadrul rubri
cii noastre obișnuite. O fa
cem prin aceste rîndurl, a- 
dăugînd că am pus la dis
poziția federației de specia
litate o copie după scrisoa
rea dv, avînd convingerea că 
toate observațiile vor fi a- 
tent studiate.

Anglia demarează greu 
în „World Cup“

® Nici un succes marcant In 100 de ani! @ De
monstrația muzicienilor de la Coldstream Guards 
© Trompeta lui Louis Armstrong rămasă pe Wembley 
• Nici un gol In poarta asediatului Mazurkievlcz 
© Pur-slngii lui ViCente Feola s-au văzut ia „promincă“, 
trăpașii lui Barotl ■> In timpul „Cursei cronometrate" 

ată-ne ajunși la ultimul episod din zbuciumata Istorie a 
„Zeiței" : episodul „World Cup", desfășurat in Anglia, 
patria fotbalului, a eârel federație — Football Asoclation 
— Iși sărbătorise tn 1963, cu un fast specific britanic, 

un secol de la Înființare...
...O sută de ani de fotbal pe insulă și nld un succes de 

răsunet in tot acest timp ; deși totul pleda pentru el. Stnt de-a 
dreptul impresionante următoarele date statistice: 850 000 de 
jucători, dintre care 7 000 au îmbrățișat profesionismul, 31000 
de cluburi, intre care 02 profesioniste, repartizate astfel : 22 in 
divizia I, 22 în divizia a II-a, 24 în divizia a IlI-a șl tot atltea 
In divizia a IV-a. Ca s» nu mal vorbim de uriașa activitate ce 
se desfășoară în școli (flecare cu mlm-terenul ei), de puzderia 
cîmpurllor de joc — regulamentare, tușate, cu porțl (zeci și 
zeci, unul ling» altul), a practlcanțllor amatori, a instructorilor, 
antrenorilor și selecționerilor (de toate calibrele, foarte multi 
dintre ei plerzîndu-șl cu folos ceasuri întregi lingă locul de 
joacă al tinerilor) și, tn sflrșit, a suporterilor, care-șl susțin 
favorlțil atît sufletește, cit și materialicește.

Organizat sau ad-hoc, peste tot se joacă fotbal tn Anglia : 
pe terenuri șl stadioane, dar și, de pildă, tn parcuri, cum este 
șl acest celebru Hyde Park din Inima Londrei.

Și totuși — constatarea revenea, ca un refren — nu se ob
ținuse nici un succes de răsunet tn mal bine de 100 de ani. 
Ce-1 lipsea — ne întrebam in zilele premergătoare lui „World 
Cup" — acestui fotbal englez tn aparență fără cusur, în reali
tate adeseori vulnerabil ? Poate un dram de șansâ, poate un 
pic de geniu, poate o mal mare îndrăzneai» tn partidele dis
putate peste hotare.

Dar, după cum vom vedea împreună; nld acasă, pe insulă, 
lucrurile n-au mers bine n vreme...

Șl azi ne sînt proaspete amintirile prilejuite de Inaugu
rarea turneului Era o zi plăcută de iulie (luni, 11) șl 
săptămina debuta cu emoții pentru zecile de mii de lon
donezi ce luaseră drumul Wembley-ului, In dorința de 

a-și încuraja idolii, pe băieții iul Ramsey, in medul pe care 
aceștia trebuiau să-l susțină cu Uruguayul, echipa celestă. Cu 
mai bine da o oră înainte ca arbitrul maghiar Zsolt să fluiere 
începutul partidei, un stadion arhiplin se amuza copios, urmă
rind demonstrația pe gazon a muzldenilor de la regimentul 
Coldstream Guards, care, după ce au efectuat, tn pas domol;

un tur al terenului s-au oprit tn centrul gazonului; unde aveau 
să rămînă pînă la interpretarea ultimului număr. Cînd s-a făcut i 
auzită bucata cu solo-trompet.ă, atit de dragă Iul Louis Arms- I 
trong, ..Cînd sfinții sînt cu noi", un stadion întreg a trecut ia | 
acompaniamentul vocal, transformindu-se tntr-un cor imens, | 
tulburător pentru noi, care ne aflam pentru prima oară în 
incinta acestui templu al fotbalului. Apoi, largi extrase din ,My 
Fair Lațiy" întrețineau în tribune o atmosferă destinsă, ca și 
cum cineva ar fi intuit cit de mult vor avea de suferit londo
nezii pe parcursul celor 90 de minute ale partidei cu Uruguay.

In sfîrșit, după „God Save the Queen", regina. însoțită de , 
ducele de Edlmburg. a declarat deschisă ultima fază a celei I 
de a VIII-a ediții a sCupel Jules Rlmet"; orchestra a părăsit | 
șl ea terenul de joc pentru a face loc... fotbalului.

Moore, Bobby Charlton, Greaves et comp, au dominat co
pios (un adversar care-și punea Întregul talent în slujba 
unei idei de joc uitradefenslve), dar, atacînd tot timpul 
fără pic de imaginație și personalitate, n-au reușit să 

înserip vreun gol tn poarta asediatului Mazurkievlcz.
Sfinții lui... Louis Armstrong, atit de des invocați de-a lun

gul partidei (în alternanță cu înfiorătorul strigăt de luptă 
..England... England... England"), nu fuseseră de loc alături de 
fotbaliștii englezi După meci, la bursa lui eWorld Cup“, pa- 
riorii mizau mal puțin pe mina iul Ramsey și a formației sale.

Toată lumea își Îndrepta acum privirile spre cealaltă mare 
favorită a întrecerii, spre echipa Braziliei, mai ales că aceasta 
nii apucase incă să joace pentru a-șl dezvălui șl ea slăbiciu
nile.

După un scurt tur de forță la jocurile grupei a doua (la 
Schefleld : R.F. a Germaniei — Elveția 5—0; la Bir

mingham : Argentina — Spania 2—1), lată-ne și tn tri
bunele iul „Goodison Park" din Liverpool, așteptînd ca 

arbitrul să fluiere începutul partidei Brazilia — Ungaria.
Deși Vicente Feola a anunțat din timp indisponibilitatea iul 

Pelă (care se resimțea de pe urma loviturii primite de la bul
garul laklmov), nerăbdarea noastră de a-1 vedea la lucru pe 
„bicampeones del mundo" nu mal cunoștea limite. N-a trecut 
mult șl echipele și-au făcut apariția, intîmplnate de ropote de 
aplauze, sirene, petarde. 5 000 de brazilieni, venlțl de la mii de 
kilometri distanță, și-au oprit răsuflarea, ațlntlndu-șl privirile 
spre fotbaliștii tn tricouri galben-verzul care, acum, la încăl
zire, ofereau un scurt recital de pase, fente și șuturi llftate, in

i
i

i

stilul Iul șfoglla secea". Grațios, elegant,- tnmănușat, Gllmar se 
mișca nervos Intre buturi, boxtnd baloanele trimise din diferite 
unghiuri șl de la diferite distanțe de Tostao, Jalrzlnho, Al- 
clndo...

Doar Garrlncha făcea opinie separată, retrăgtndu-se spre o 
latură a terenului, unde repeta fenta sa tip t aplecare spre 
stingă, tîșnlre bruscă pe dreapta. Era ultimul mohican din ma
rea echipă a Braziliei a anilor '58- 62 șl, în lipsa lui Pelă, toate 
speranțele fanaticilor suporteri din țara cafelei șl a sambei se 
îndreptau acum spre el, Idolul copiilor de pe Copacabana, al I 
întregii Brazllll, care număra zilele ce-1 mal despărțeau pe 
băieți de cucerirea definitivă a „Zeiței".

Dar fluierul lung al arbitrului Dagnall a chemat la centru 
echipele, însemnînd că promlnca pur-stngilor lui Vicente Feola j 
luase sflrșit. Acum, urma cursa cronometrată în care Gllmar. 
Djalma Santos, Belinl, Garrincha; Tostao porneau de la egal 
cu trăpașii lui Barotl : Bene, Albert, Matral, Sipoș, Farcaș, Ra- 
kosl...

Puțin remarcați la încălzire, fotbaliști! maghiari s-au văzut, 
tn schimb, mal mult în timpul partidei. Magistral conduși în 
teren de Florian Albert, el au constituit de la început un peri
col real pentru Gllmar care, în mln. 3, la șutul din unghi difi
cil al lui Bene, s-a văzut obligat să scoată pentru prima oară 
balonul din plasă. /

Fotbaliștii brazilieni au obținut egalarea relativ repede 
(mln 15), dar golul înscris de Tostao, la o fază destul de con
fuză,' n-a însemnat mal mult decît un simplu foc de pale.

Albert a preluat bagheta din nou, și-a dirijat orchestra cu 
eleganță șl tact, servindu-1 de nenumărate ori, cu mlngl-gol, pe ; 
Farcas, tunarul atacului. La o asemenea fază a reușit Farcas 
să marcheze, în mln. 64, al doilea gol ; după 10 minute, Mes- 
zoly a urcat scorul la 3—1. înscriind din penalty; la un fault |
clar în careu ; apoi Rakos! a marcat șl el; dar arbitrul Dagnall |

sFotballștlt brazilieni e-au arătat a fl parteneri Ideali pen
tru jucători) maghiari, cu care au furnizat împreună un ade
vărat mecl-spectacol". Iată singurul omagiu — dacă poate fl 
numit astfel — adus dublilor campioni mondiali la sfîrșitul în- 
ttlnlril. Rezultatul el era plin de speranțe pentru echipa Unga
riei (învinsă în prima partidă, cu Portugalia) și de... îndoieli 
pentru marea favorită a competiției, formația braziliană, care 
se afla la prima lnfringere. De 12 ani nu mal cunoscuseră eșe
cul, lntr-un campionat mondial; coechipierii lui Pelă...

Desene de MATTY
(va urma)



INTERNAȚIONALELE DE TENIS DE MASA
(Urmare din pag. I)

partida cu echipa cehoslovacă 
(campionul țării, Adalbert 
Rethi a fost învins de junio
rul Dvoracek, iar Dorin Giur- 
giucă n-a contat în fața lui 
Stanek), ambele echipe de 
juniori, deși pornite fără șanse 
în fața unor echipe cu mai

I REZULTATE
FEMININ 
Seria A

A

România A — România ju
nioare 3—0 ; R. P. Ungară — 
RS.F. Iugoslavia 3—1 (!), Ro
mânia senioare (A) — Unga
ria 3—0 (Alexandru — Lottaler 
2—0, Crișan — Juhos 2—0, A- 
lexandru, Crișan — Lottaler, 
Juhos 2—0), Cehoslovacia — 
România junioare 3—0, Româ
nia senioare (A) — Iugosla
via 3—0 (Alexandru — Resler 
2—0, Crișan — Stojcici 2—0, A- 
lexandru, Crișan — Resler, 
Stojcici 2—0), Cehoslovacia — 
Ungaria 3—0.

Seria B

'i 
fi 
£

U.R.S.S. — Polonia 3—1 ; 
România B — România C 
3—0, U.R.S.S. — România se
nioare (C) 3—0, R. D. Germa
nă — Polonia 3—0, R.D. Ger
mană — România senioare (C) 
3—0, U.R.S.S. — România se
nioare (B) 3—0.

MASCULIN
Seria A

Cehoslovacia — R. D Ger
mană 3—0 : România A — Ro
mânia juniori II 3—0 ; Ceho
slovacia — România juniori 
ir 3—0 ; U.R.S.S. — R. D. Ger
mană 3—0 ; U.R.S.S. — Româ
nia juniori ii 3—0 ; Cehoslo
vacia — România seniori (A) 
3—0.

mele două echipe anunțîndu- 
se ca pretendentele cele mai 
autorizate la dobîndirea tit
lului. Din cadrul acestor for
mații s-au detașat, prin si
guranța și varietatea lovitu
rilor, ca și 
stăpînire de 
cui Stanek, 
pa, sovieticii 
danian, precum și ungurul 
Timar.

Programul celei de a doua 
zile, care încheie 
echipe, cuprinde 
partide decisive 
bilirea ierarhiei.
tre meciurile de dimineață, 
ies în 
România 
U.R.S.S.,
U.R.S.S., la băieți, iar la fete, 
întîlnirea Cehoslovacia — Iu
goslavia.

Dintre întrecerile galei de 
după amiază care vor prece
de întîlniriie finale ale am
belor probe, se remarcă me
ciul feminin România senioa
re (A) — Cehoslovacia. Cu 
această ocazie, spectatorii vor 
avea prilejul să vadă evo- 
luînd trei dintre cele mai 
bune jucătoare ale continen
tului : Maria Alexandru 
campioanele Europei, 
Vostova (senioare) și 
men Crișan (junioare), 
formația oaspe va 
de asemenea, și Jitka Karliko- 
va, o jucătoare redutabilă, 
mare specialistă la dublu.

printr-o bună 
sine, cehoslova- 
iugoslavul Kor- 
Amelin și Var-

probele pe 
o serie ele 

pentru sta- 
Astfel, din-

evidență disoutele : 
seniori (A) —
Cehoslovacia —

Și 
Ilona 
Car- 

în
figura,

Seria B
Iugoslavia — Polonia 3—2 

(!) ; România B — România 
juniori I 3—1 ; Iugoslavia — 
România juniori I 3—0 ; Un
garia — Polonia 3—2, Ungaria 
— România juniori I 3—0, Iu
goslavia — România seniori 
(B) 3—0.

multă experiență competițio- 
naiă, au avut comportări ono
rabile în fața selecționatelor 
Cehoslovaciei și Iugoslaviei.

Dintre oaspeți, evoluții bine 
apreciate de public și... efica
ce, au arătat jucătorii ceho
slovaci, iugoslavi, sovietici și 
maghiari, neînvinși joi, pri-

Jean-Noel Augert pre
tendent justificat la 
locurile medaliate ale 
campionatelor mon

diale.

Trimisul nostru special la C. £. de patinaj artistic, Ovîdiu IOANIȚOAIA, transmite: !

PRONOSTICURI CONFIRMATE..

PROGRAMUL DE AZI
Ora 9, echipe bărbați : 

U.R.S.S. — România se
niori (A). R. D. Germană 
— România juniori 
Ungaria — România 
niori (B), Polonia 
România juniori I.

Ora 10,30, echipe 
mei: Cehoslovacia — 
goslavia, România juni
oare — Ungaria, R. 0. 
Germană — Românca se
nioare (B), Polonia — 
România senioare (C).

Ora 12, echipe bărbați: 
România seniori (A) —
R. D. Germană, Cehoslo
vacia — U.R.S.S., Româ
nia seniori (B) — Polonia, 
Iugoslavia — Ungaria,.

Ora 17, echipe femei : 
Iugoslavia — România ju
nioare, România senioare 
(A) — Cehoslovacia, Ro
mânia senioare (B) — Po
lonia, U.R.S.S. — R. D. 
Germană.

Ora 
bați : 
pentru

Ora 
întîlniriie 
locurile 1—10.

18,30, echipe băr- 
întîlnirile finale 
locurile 1—10.

20, echipe 
finale

femei :
pentru

Și cum întotdeauna parti
dele finale încununează ca 
spectacol, nivel tehnic și dîr- 
zenie, orice concurs, sperăm 
că publicul bucureștean nu 
va pierde prilejul care i se 
oferă.

LENINGRAD, 5 (prin tele
fon). Joi dimineața au fost 
programate aici ultimele trei 
exerciții impuse ale fetelor, 
care au marcat, surprinzător, 
ascensiunea austriacei Bea
trix Schuba (locul 3 Ia „eu
ropenele” de anul trecut, an- 
trenoare Herta Wăchtler) in 
dauna principalelor contracan
didate, campioana mondială și 
europeană — Gabrielle Seyfert 
și maghiara Zsuzsa Almasy, 
aflate în .clasament în urmă
toarea ordine : Schuba 1 227 p, 
Seyfert 1199 p, Almasy 1 162 p.

Incercînd s-o antrenăm în- 
tr-o scurtă discuție pe mar
ginea acestei diferențe pe 
doamna Jutta Muller-Seyfert, 
fostă campioană a R.D.G., 
mama și antrenoarea actualei 
deținătoare a titlului, ne-am

lovit, spre surprinderea noas
tră, de o tăcere cel puțin di
plomatică. Ne-a fost refuzat 
orice comentariu, trebuind să 
ne mulțumim cu observația, 
laconică, că : „Gabrielle încă 
n-a pierdut !”

Rugat 
opotrivă 
fruntea 
palida _

— de- 
din 

cît și 
r____  __ r__  . elevei
sale (Beatrice Huștiu se află 
după exercițiile impuse pe ul
timul loc — (23 cu 853 p), 
profesorul V. Neagu n-a fost 
nici el mai darnic cu vorbele: 
„Dincolo de unele circumstan
țe atenuante, cum ar fi puți
nătatea antrenamentelor de 
acomodare și numărul de con
curs nefavorabil (n.n. nr. 
locul ocupat în prezent 
Beatrice se datorează mai 
grabă inexplicabilei căderi 
exercițiul al doilea (n.n. pen
tru edificare- iată' notele pa
tinatoarei românce 120, 104,8, 
141, 140, 165, 180,6).

In ceea ce privește fruntea 
clasamentului, cred că Ga
brielle Seyfert va putea să re
cupereze Ia libere cele 28 de 
p, păstrîndu-și astfel titlul".

De aceeași părere a fost și 
antrenorul Zsuzsei Almasy, Ar
nold Gerschwiler, sub supra
vegherea căruia cunoscuta pa
tinatoare maghiară, fiica u- 
nuia dintre cei mai de seamă 
matematicieni din țara prie
tenă. și-a desăvîrșit pregătirea 
în Anglia, pe patinoarul Rich-

să comenteze
— rivalitatea 

clasamentului, 
comportare a

1), 
ele 

de- 
din

mond : „Clasamentul meu ? 
Seyfert, Almasy, Schuba".

Seara a luat sfîrșit proba 
de perechi pe care, conform 
tuturor prezumțiilor, a cîș- 
tigat-o cuplul moscovit Irîna 
Rodnina—Alexei Ulanov, pri
mii în clasament și după exer
cițiile impuse cu 105.4 p față 
de 102.2. p ale perechii Smir
nova—Șuraikin.

Elevii antrenorului Stanislav 
Rodnina are 19 ani, iar 
22 — au alcătuit acest.
cuplu în 1067, cind 
un partener pentru 

Juk l-a despărțit pe 
de sora sa, Natașa. 

dureroasă 
Ulanov.

Foto: I. MATEI
Sinaia

VICTORII ALE FORMAȚIILORVAL GARDENA

Juk — 
Ulanov 
superb 
căutind 
Irîna, Juk l-a despărțit 
Alexei de sora 
provocînd astfel o 
ruptură în familia 
Alexei a plecat de acasă si 
împăcarea n-a avut loc decît 
în 1969 cind tandemul „rebel" 
a reușit marele event : titlul 
mondial si european.

Seara de joi, însă, a decis', 
în urma cuplului 'Rodnina — U- 
lanov, cu 423.1 p (locuri ar
bitri : 9) s-au clasat, în ordine, 
tandemul leningrâdean Lud
mila Smirnova — Andrei Șu
raikin cu 418,1 p (19), soții 
Walter (R.D.G.) cu 410.6 p (28) 
și, în sfîrșit. cuplul sovietic 
Galina Karelina — Gheorghi 
Proskurin cu 399.9 p (41). Tot 
joi s-au consumat și primele 
trei figuri impuse ale probei 
de dans, în care conduce cu
plul sovietic Pahomova — Gorș- 
kov cu 147,7 p.

Austriaca Beatrix 
în timpul exercițiilor

Schuba 
impuse

Din piscinele lumii

PERFORMANȚA

SENZAȚIONALA

A UNUI COPIL

DE 14 ANI
SALONUL INTERNAȚIONAL DE TURISM

SI SPORT DE
Intre 7 și 15 februarie, va 

avea loc în Elveția, la Lau
sanne, Sajqțjpl internațional 
de turism și sport, Ia care 
vor participa 15 țări : Aus
tria, Bulgaria, Cehoslovacia,

LA LAUSANNE

TINEMTil VA ASALTA CEHOSLOVACE

Schranz și
Patrick Russel, specialist incontestabil la slalom special și uriaș • „Veteranii"
Messner păstrează șanse la titluri

Intr-un sport atît de bogat în 
mari campioni, cum este schiul, 
anul 1970 ar putea deveni istoric. 
Anul schismei în care profesio
nismul, în ofensivă sub stimu
lentul aurului, se va rupe defi
nitiv de schiul clasic amator 
după ce îi va fi răpit stelele. 
Marele „bussines” aflat în fază 
experimentală, după prima încer
care făcută în Europa în sta
țiunea La Clusaz, promite cîști- 
guri substanțiale. Cu o condiție. 
Reîmprospătarea falangei de 
schiori, completarea cu nume stră
lucitoare, recente, a „circului 
alb” care se pune în mișcare pe 
pîrtiile Europei. Tocmai de aceea, 
anul 1970 poartă pentru schiori 
două semnificații esențiale : afir
marea pe plan internațional prin 
cucerirea titlurilor puse în joc la 
Val Gardena ; obținerea unei ca
lificări cît mai bune Intr-una sau 
toate probele schiului alpin în 
Trofeul Evian (Cupa Mondială) 
sau la campionatele mondiale, 
pentru a ridica cota valorică 
(bursa) în cazul trecerii la profe
sionism.

completînd aceste coordonate 
majore, sub care se dau bătăliile 
sezonului, cu luptele pentru suc
cesiunea imperiului de la care 
au abdicat Killy, Perillat, Lacroix, 
Jauffret, veți înțelege mai bine 
tensiunea, febra, tracul tinerilor 
care asaltează treptele tronului.

Desfășurarea de pînă acum a 
ostilităților a confirmat un bilanț 
pronosticat de la începutul se
zonului : excepționala forță co
lectivă a francezilor, prezența 
americanilor In poziții-cheie in 
toate clasamentele, revenirea El
veției la slalom uriaș și o cate
gorica rămlnere în urmi sau in- 
tîrziere a austriecilor.

Pe terenul sigur al acestei eva
luări a raportului de forțe, anul 
1970 ne-a făcut și două revelații : 
australianul Malcolm Milne la 
coborîre și italianul Gustavo 
ThoenJ la slalom special și uriaș.

Și în 1968. și In 1969 erau mulțl 
care admirau curajul „canguru- 
rulul”. Se zlmbeă uneori la în
cercările sale de excesivă teme
ritate dar, la drept vorbind, ni
meni nu-i acorda vreo șansă se-

coborîrile cla-

ATLET» Nil CUNOSC 
ODIHNA

• Gavrilov — 2,14 m
de

Moscova, 
cîștigat

Cu prilejul unui concurs 
sală desfășurat la 
Valentin Gavrilov a 
proba de săritură în înălțime 
cu rezultatul de 2,14 m (a 
doua performanță europeană 
a sezonului). în proba femi
nină de 1 500 m, Liudmila 
Braghina a fost cronometrată 
cu timpul de 4:24,7.

® Puternică participare la

rloasă într-una din 
sice și în fața celor mai mari 
coborîtori ai lumii. „Cupa Henri 
Oreiller” de Ia Val d’Isăre i-a 
obligat pe adversari să-și schimbe 
optica. Și într-o coborîre cum 
este cea de la Santa Cristina (Val
Gardena), adică accesibilă pe 

plan tehnic și atletic unui cerc 
mai larg de pretendenți, Malcolm 
Milne este un schior ce trebuie 
supravegheat.

Gustavo Thoeni este marea spe
ranță a Italiei pentru mondiale. 
La începutul iernii 1969 era un 
necunoscut în care aveau încre
dere doar consătenii săi din 
Traffoi, satul natal, pentru ca la 
sfîrșitul lui martie 1969, cîștigînd 
la Val d’Isdre slalomul uriaș din 
„Cupa țărilor alpine”, să se anun
țe ca un schior de elită. Dar de 
la această poziție șl pînă la ase
diul susținut și eficace pe care-1 
duce pentru titlul de cel mai 
bun schior al anului, mai era 
cale lungă de bătut și nimeni nu 
credea că va fi parcursă atît 
de repede. Un schior obișnuit 
n-ar fi reușit, dar Gustavo este 
un fenomen, un atlet și un teh
nician ieșit din comun. EI își 
datorează excepționala viteză de 
execuție unei tactici active, ofen
sive, constante, într-o angajare 
fizică totală susținută de o mare 
finețe și subtilitate tehnică. Gus
tavo Thoeni pare desprins din 
paginile unei cărți de tehnică a 
schiului, lntr-atit de pură, co
rectă și clasică este evoluția sa. 
Este un vrltuoz, unul din stu
denții de geniu care, încă de pe 
băncile facultății, este uimitor 
prin mulțimea virtuților sale. Ita
lianul n-a urcat spre vîrf pe po
teci personale, ci sprijinit și sfă
tuit de Vuarnet, unul din cam
pionii Franței, devenit antrenor al 
echipei Italiei, a urmat autostrada 
largă și cunoscută a învățării 
clasice, metodice a schiului, cu 
respectarea canoanelor și a unor 
adevăruri tehnice adesea igno
rate. Apariția sa este asemănă
toare corpurilor cerești, cometelor. 
Și dacă va ști să-și păstreze sîn- 
gele rece, dacă repetatele sale 
victorii nu-! vor marca pe plan 
psihologic cu amprentele vede
tismului, Gustavo Thoeni devine 
pentru Val Gardena omul care 
trebuie bătut.

Principalul său adversar, schio
rul care In 1970 Începe să ca
pete dimensiunile adevăratei sale 
valori, este francezul Patrick 
Russel, specialist necontestat în 
probele de slalom special și uriaș.

Sub aspect tehnic. Russel se 
află la pol opus față de Thoeni. 
Este un descătușat, un acrobat ce 
înaintează cu viteze amețitoare 
pe muchia îngustă ce desparte 
echilibrul de prăbușire. Schiul său 
pare că disprețuiește toate legile 
biomecanice si fizice aplicabile și 
în schi. Adoptind conștient o po
ziție de recul, ajutată și de folo
sirea unor bocanci cu carimbi 
deosebit de înalți. el de fapt nu 
mai schiază cu tot corpul, ci a 
redus manevrarea schiurilor nu
mai printr-un pilotaj din picioare.

Este mai iute, intr-o permanenta 
accelerare printr-o conștientă re
ducere a posibilităților de frîna- 
re, dar incomparabil mai peri
culos. De altfel, numai un atlet, 
un gimnast excepțional ar putea 
să folosească drumurile hazardu
lui pentru a-și cuceri victorii 
sigure. ,

Ceea ce face lupta mai palpi
tantă in întrecerea acestor gi- 
ganți este 
taților lor, 
Pe vremea 
relui Toni 
foarte rar 
care luau 
era inhibantă, superioritatea lor 
copleșitoare, plasindu-se, cu 5—10 
ani înainte, în tehnica viitorului. 
Cei doi, însă, se măsoară și se 
Înfruntă cu mijloace diferite, In
tr-o încleștare al cărei sfîrșit nu 
poate fi prevăzut.

Pe alte căi, și anume pe ritmu
rile mai lente, dar mai grațioase 
ale slalomului uriaș se grăbește 
spre Cupa Mondială un elvețian : 
Dumeng Glovanoli. Produs al unei 
școli ce s-a distins cu precă
dere, Glovanoli reinnoadă șirul 
unor mari campioni al țării can
toanelor, candidați la supremația 
mondială. Calitatea sa esențiala 
este combativitatea constantă ega
lă. logică, precisă, a unul tehni
cian de mare finețe. Victoriile cu
cerite In Austria, Elveția și Iu
goslavia l-au adus deja pe iQcul 
2 in Cupa Mondială și, conside- 
rind că șl în coborîre ar putea 
sa obțină puncte prețioase, Du
meng se anunță a fi candidat 
prestigios atit la Val Gardena cit 
și în Cupa Mondială.

Tinăra generație care se bate 
pentru succesiunea „tronului11 — 
și din care lipsesc tocmai re
prezentanții Austriei — a primit 
un sever avertisment de la ex
perimentata Karl Schranz și Heine 
Messner, ciștigătorii coboririlor de 
la Adelboden, Megeve și vestita 
cursă Arlberg-Kandahar. La 30 de 
ani, în probele dificile experien
ța este, de cele mai multe ori. 
determinanta. Și o competiție care 
poartă în sine povara unor tit
luri de campion mondial (Val 
Uadena) este o încercare difi
cilă. unde experiența are ceva de 
spus, cu toată opoziția unor 
proaspeți mari coborîtori : H. Du- 
viliar (Franța) șl Daetwyler 
(Elveția). De aceea, credem că 
Schranz și Messner își păstrea
ză intacte șansele pentru mon
diale, cu toată tntîrzlerea, cu tot 
eșecul de ansamblu al reprezen
tativei austriece, înregistrat pînă 
în prezent. Echipa Austriei este 
mai bătrînă, mai uzată. Ea își 
menajează forțele și poate că in
trarea mai tîrziu ’ în formă va 
duce, la momentul potrivit, pe 
campionii săi la cucerirea titlu
rilor mondiale. Nu știm dacă este 
adevărat, dar poate fi o expli
cație și oricum o speranță cu 
care austriecii încă se mai amă
gesc sub torentul de victorii al 
naționalei franceze. Rămine ca 
în acest duel să intervină arbitra
jul schiorilor americani care, de

____  ... acestor „ 
paralelismul posibili- 
alternanța victoriilor. 
Iui Killy sau a ma- 
Sailer, se întîmpla 

să piardă cursele ia 
startul. Prezența lor

multe ori In acest sezon, șl-au 
luat partea leului. Și dacă în com
petițiile europene ei au dat o 
idee despre capacitatea lor de 
concentrare și gustul ce-l au pen
tru victorii, in orice caz în a 
doua parte a sezonului, în turneul 
american al „Cupei Mondiale'1, 
schiorii S.U.A. vor deveni foarte 

■ periculoși pentru cei istalați deja 
in fotoliile de orchestră ale cla
samentului competiției. De aceea, 
încă de pe acum toți ochii sînt 
pe ei...

Deocamdată, să așteptăm șl să 
Privim disputele de la Vai Gar
dena. Sînt Încărcate de promi
siuni.

Mihai BIRA

IN „C.C.E." LA BASCHET
La Praga, în cadrul grupe- 

„lor.„sferturi de.-XiPRlă ale 
„Cupei campionilor europeni" 
la baschet, echipa locală 
masculină Slavia a învins cu 
scorul de 87—65 (41—34)for
mația Akademik Sofia. Par
tida a fost arbitrată de cu
plul Petre Marin (România)— 
J. Onrust (Olanda).

Tot la Praga, formația fe
minină locală Sparta și for
mația franceză U.C. Cler
mont Ferrand au jucat în 
sferturile de finală ale „Cu
pei campionilor europeni". 
Baschetbalistele cehoslovace 
au terminat învingătoare cu 
scorul de 49—42 (18—22).

Cipru, Franța, Grecia, Israel, 
Iugoslavia1,' Japonia; Maroc, 
România, Spania, Ungaria, 
U.R.S.S. și Elveția. în afa
ra tradiționalului sector de 
camping, vizitatorii vor 
putea urmări un „Salon nau
tic 1970“, cuprinzînd cele 
mai noi modele de ambar- 
cații cu și fără motor, atît 
pentru navigația de recreare, 
cît și pentru cea de com
petiție. Vor mai avea loc, 
de asemenea, o gală-concurs 
de filme turistice și „Zilele 
gastronomiei naționale".

HANDBALIȘTII POLONEZI
ÎNVINGĂTORI

LA BRAUNSCHWEIG
MUNCHEN, 5 (Agerpres).— 

în continuarea pregătirilor în 
vederea campionatului mon
dial masculin de handbal, e- 
chipa Poloniei a susținut un 
meci de verificare la Braun
schweig (R.F. a Germaniei) 
în compania unei selecționa
te locale. Handbaliștii polo
nezi au obținut victoria cu 
scorul de 19—11 (6—6).

Graham Windeatt este 
nc a stea a înotului austra
lian. într-un articol publicat 
de „The Internațional Swim
mer", care apare la Sydney, 
celebrul antrenor Don Talbott 
scrie: „Ras mi-a• fost dat să 
întîlnesc un asemenea talent 
ca Windeatt. La 14 ani el 
înota 1500 m liber în 16:42,2 
(record australian) și cred 
că în puțin timp va ataca și 
recordul lumii deținut de a- 
mericanul Mike Burton.

Graham — afirmă în con
tinuare Talbott, are o ambi
ție și o putere de recupera
re după efort cu totul ieșite 
din comun. La 10 ani, de 
pildă, el se antrena de două 
ori pe zi, lunea, miercurea 
și vinerea (peste 8000 de 
metri), iar sîmbătă și dumi
nică făcea cite un singur 
antrenament. Acum, în cel 
de al 15-lea an al său, Win
deatt parcurge zilnic 12— 
14 000 de metri".

• Șase antrenori sovietici 
se află de citeva săptămini 
în California pentru un 
schimb de experiență. Ei ur
măresc cu regularitate 
gătirile conduse de 
Gambril, Peter Daland 
Sherman Chavoor, Ia 
iau parte zilnic cîteva 
de veritabili performeri,
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O selecționata a Cehoslovaciei (lipsita de numeroși titulari), Întreprinde cu excelente rezultate un 
lung turneu in America de Sud, înainte de a Învinge selecționata peruviană, fotbaliștii cehoslovaci au ter
minat la egalitate (2—2) cu reprezentativa Uruguayulul. In fotografie, o fază din acest meci : Vesely (al 
doilea din stingă, In tricou închis) Înscrie in poarta uruguayenilor.

FOTBAL MERIDIANE terenul echipei Atlas, Ceho
slovacia la baza sportiva „Pe- 
dro de Gante”, Iar Brazilia la 
„Providencia”.

Viena LOTUL FEMININ ÂL FRANȚEI PENTRU C M.

PERU DIN NOU ÎNVINSĂ 
LA LIMA

Reprezentativa peruviană a 
susținut un nou meci amical 
la Lima cu o selecționată ce
hoslovacă. Victoria le-a reve
nit fotbaliștilor cehoslovaci 
2—0 (2—0).

de' antrenament. Selecționata 
României, care face parte din 
grupa C, va avea la dispo
ziție terenul clubului Guadala
jara. Anglia se va antrena pe

EUSEBIO ÎN BRAZILIA?

Conducerea, clubului Benfica 
Lisabona a anunțat că, pînă 
în prezent, nu s-a primit nici 
o cerere oficială privind trans-

cu STIMULENTE CHIMICE SAU
„HEXAGONALUL" 

DIN CHILE
Ia

pre- 
Don

?> 
care 
zeci

ferul lui Eusebio la formația 
braziliană Vasco da Gama. Cu 
citeva zile în urmă, presa din 
Rio de Janeiro publicase o 
declarație a lui Agostino Go
mez, președintele clubului „Ca- 
riocas", care se arăta intere
sat de achiziția „Perlei din 
Mozambic".

FESTIVITĂȚI CU ASPECT
DE... CIRC" 1

Pel4 a fost din nou săr
bătorit, de data aceasta la 
Santiago de Chile, unde preșe
dintele clubului mexican „A- 
merica" a organizat o festi
vitate la care au asistat 30 000 
de spectatori ! Antrenorul bra
zilian Joao Saldanha nu pare 
însă a fi îneîntat de aceste re
petate ceremonii la care tre
buie să la parte Pele. El l-a 
declarat, recent, unul cores
pondent de presă din Bueno» 
Aires printre altele : „Dacă 
Pele nu se va încadra discipli
nei generale a lotului el va 
fi exclus din selecționata Bra
ziliei. Fără îndoială „recordul" 
său de peste 1000 de goluri 
marcate este remarcabil, dar 
uneori acesta devine pretext 
de festivități cu aspect de clro 
și servește mal ales Interese 
publicitare. O anumită presă 
a tras mari beneficii 
urma acestor 1000 de 
Eu cred că fotbalul 
privit cu mai multă 
tate. Am
Pele, de acela care să poată 
juca 90 de minute cu deplin 
randament."

nevoie de

de pe 
goluri, 

trebuie 
seriozi- 
un alt

FINANCIARE ?

La campionatele europene 
pe teren acoperit, ce se vor 
desfășura la Viena în zilele 
de 14 și 15 martie, și-au anun
țat participarea 335 de spor
tivi din 24 de țări. Cele mai 
numeroase delegații vor fi cele 
ale U.R.S.S. și R. F. a Ger
maniei, ambele prezentînd 
startul întrecerilor cite 60 
atleți.

® Mike Tagg învingător

DE LA VAL GARDENA

In turneul hexagonal de 
Santiago de Chile, „Universi- 
dad Catolica" (Chile) a în
vins cu 2—1 (0—1) pe Dyna
mo Zagreb.

la 
de

la
Guecho

internațional de 
(Spania) a fost cîști- 
atletul englez Mike

laCrosul 
Guecho 
gat de 
Tagg, care a fost cronometrat 
pe distanța de 10 000 m cu 
timpul de 28:40,4. Pe locurile 
următoare s-au clasat Blamire 
(Scoția) —29:01,0, Perez (Spa
nia) —29:09,8 și Sidier (El
veția) —30:16,0.

PARIS, 5 (Agerpres). — Jean Beran ger. antrenorul schioa- 
relor franceze, a stabilit lotul care va fi prezent la campio
natele mondiale de schi alpin de la Val Gardena. Michele 
Jacot (actuala lideră a „Cupei Mondiale") și Florence Steurer 
vor lua startul în toate cele trei probe ale campionatului 
(slalom special, slalom uriaș și coborîre). Au mai fost selec
ționate Ingrid Laforgue, Fran<;oise Macchi, Annie Famose, 
Isabelle Mir și Britt Laforgue.

TURNEUL ,,OPEN“ DE LA PHILADELPHIA
în turul doi al probei 

masculine de simplu din ca
drul turneului internațional 
„open" de tenis de la Phi
ladelphia, cunoscutul jucător 
profesionist australian Rod 
Laver l-a eliminat cu 6—2, 
6—3 pe englezul Graham 
Stilwell. Campionul S.U.A.,

Stan Smith, l-a învins cu 
8—6, 6—4 pe Richard Rus
sell (Jamaica), iar america
nul Earl Bucholz a . dispus 
cu 6—2, 6—2 de iugoslavul 
Nikola Pilici. John New
combe (Australia) l-a între
cut cu 6—4, 6—4 pe Thomas 
Koch (Brazilia).

DOUĂ FORMAȚII
ITALIENE TNFRÎNTE

LA VIAREGGIO
laTurneul de juniori de 

Viareggio a continuat cu dis
putarea a două 
ciurile sferturilor 
Partizan Belgrad 
cu 1—0 (1—0) pe 
iar Dukla Praga 
cu 2—0 (1—0) in fața forma
ției Internazionale Milan.

dintre me
de finală;
a învins 

Fiorentina, 
a cîștigat

TERENURILE
DE ANTRENAMENT 

DE LA GUADALAJARA
Din Ciudad de Mexico se 

anunță că echipelor partici
pante la turneul final al cam
pionatului mondial le-au fost 
repartizate definitiv terenurile

Reputația din ce în ce mai pu
țin onorabilă pe care fotbalul ar
gentinian a început să și-o for
meze, de la campionatele mon
diale din Anglia încoace, a fost 
întărită, după cum se știe, de e- 
pilogul „Cupei intercontinentale'1, 
in care fetudlântes La Plata a 
întîlnit pe Milan. Ne amintim, 
desigur, de reacția furibundă a 
numeroșilor „atficionados11 și — 
din păcate — chiar a presei ar- 
gentininene în timpul și. mai ales, 
după ultima ediție a campionate
lor mondiale, cind aceștia au pus 
insuccesele echipei lor pe seama 
unui arbitraj vicios și a unei pre
tinse „coaliții europene'1 împotri
va fotbalului latino-american.

Am citit, deseori, declarații ale 
tehnicienilor soccerului argentinian 
în care aceștia își exprimau ide
ile despre „fotbalul modern11 ce 
n-ar avea — în concepția lor — 
alt scop decît rezultatul favorabil, 
cu orice preț. Această tendință 
s-a manifestat, în toată amploa
rea, cu prilejul meciului Estu- 
diantes—Milan. Amănuntele și 
consecințele corridei de pe „Bom- 
bonera" Boca Juniors din Buenos 
Aires se cunosc.

Ce a generat, totuși, această ex
presie defromată a fotbalului ? O 
știre transmisă din capitala Argen
tinei de către corespondentul zia
rului italian „Stadio" Greste Bom- 
ben, pare să lămurească misterul. 
Speriată de perspectivele fotbalu
lui (de fapt anti-fotbalului) din

această țara, presa argentiniană 
începe să ia poziție. Săptămîna- 
lul „Goles”, fără a acuza pe Es
tudiantes de dopaj în partida a- 
mintită, cere impunerea pe plan 
intern a controlului antidoping, 
așa cum se procedează în Italia, 
de pildă. „Ceea ce a determinat 
această cerere — relatează cores
pondentul lui „Stadio” — au fost 
supozițiile exprimate de unele 
ziare italiene și de jucătorii lui 
Milan, conform cărora fotbaliștii 
de la Estudiantes nu puteau fi 
în stare să se comporte In ma
niera adoptată în partida cu mi
lanezii decît sub influența dro
gurilor”.

Revista „Goles” atrage atenția 
că dacă ar fi existat - control an
tidoping nimeni n-ar fi putut 
aduce campionilor Amercii de 
Sud asemenea acuzații.

Dar, chiar dacă aceste acuza
ții sînt neîntemeiate, un drog mai 
periculos decît cele cunoscute 
tulbură de cele mai multe ori, 
se pare, luciditatea fotbaliștilor 
argentinieni. Iată ce spune Oreste 
Bomben mai departe : „Dacă 
n-au fost dopați cu stimulente 
chimice, jucătorii Iui Estudiantes 
au primit cel puțin stimulente 
de ordin financiar”.

însuși Osvaldo Zudeldia, direc
torul tehnic al echipei, a recu
noscut că „suma pusă în joc era 
foarte importantă și aceasta a 
făcut ca jucătorii să-și piardă 
controlul”.

Și, dacă pentru fotbalul argen
tinian — în general — meciul cu 
Milan pare să însemne o readu
cere la realiate (dovadă stau 
sancțiunile drastice ce i-au ur
mat), unii jucătorii încearcă, to
tuși, să riposteze la măsurile lua
te de federație. Malbernat, căpi
tanul formației din La Plata, a 
făcut unele declarații „veninoa
se”, în „Gente”, împotriva celor 
ce critică de fapt, prin Estudian- 
tes, întregul fotbal argentinian, 
probabilitatea (neexistînd control 
și, deci, dovezi) dopării chimice 
și certitudinea celei financiare.

De asemenea, Roberto Perfumo, 
jucătorul cel mai bine cotat în 
Argentina, a ripostat, la rîndu-i, 
vehement : „Acum, vom fi ne- 
voiți să jucăm ca domnișoarele”. 
Acestea, în timp ce conducerile 
tehnice ale celor mai bune echi
pe sînt, rînd pe rînd, înlocuite, 
Se pomenesc tot mai des, pentru 
posturile de antrenori, numele u- 
nor vestiți jucători din trecut ca 
Omar Sivori, Humbert Maschio 
etc. Pe de altă parte, scandalul 
de pe „Bombonera« a determinat 
federația peruviană să se ofere 
să preia organizarea C.M. din 
1978 (încredințat Argentinei de că
tre F.I.F.A.). Este încă un de
taliu care a sporit și mai mult 
tensiunea în cercurile fotbalistice 
argentiniene.

Aurelian BREBEANU


