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Pour une plus grande dfl'l"ivi'i' <!l- I'l'ntnlilH'l1ll'nt cn foot hall

L 'auteur cite les resultats de ses experiences concernant les possibilites
d'elever le niveau de rendeutent des JOlleurs defootball duns tes ctubs de pre-
miere division en Tchecoslovaquie, le Duk!a de Prague et le Batuk Ostruva.

Dans cette these, l'auteur concentre SOli atteution (11Ill/lI aux possibilites
d'atneliorer les capacites de base pour les joueurs de foothall (Ies passes. le
tir, les duels aeriens, le jeu de tete) et ta resolution des situations qui iiunli-
quent du ieu (co///) rlc CO;II. /(I//('I1e. ('(I//I'~r/,(/II(, dircrt (1// inrlirect ... J.

Cette these montre que meme avec une preparation physique impecable
(enduranee, resistence, vitesse, force) ils existent eneore des points faibles
pour amelioration du rendement des joueurs de football. Pour eliminer ces
points faibles, il faut ameliorer le niveau des capacites de base citees ci-
dessus et I'exercice accentue des situations qui impliquent du jeu et dejä ei-
tees.

La sindef'endolouin enkadrc de A EST 19R 1

Okaze de la I-a kontereneo pri aplik o ele Esperanto cn scienco kaj tehani-
k o en Jilino 7ilill(( t9Rl. d-ro Vaclav Hnik preleuis rri everto transdorsoieto
kaj gia riIato al judojeto seoinago (japane: seoi-nage). La aütoroj de Ia pre-
lego esras J. Novak, I. spii:ka kaj la prclcganto. POSl cnk onduko uni pi ixk ri-
bis Ia transdorsojeton kaj klarigis ank aj ries mehanismon. Fn plua parto dc
Ia prelego estas k larigiiaj eblecoj, k iamaniere oni povas jet i korist raüulon
helpe de ia apogajo (ekzernple kok so, dorso, suba part o de dorso k.r.p.). Tio
poste ebligis al la aütoroj analizi la secoinagon. Fine oni koruparis mehani-
sm on c1e la transelorsojeto kun mehanisrno eil' la judojeroj. k iuj estas en leie-
raturo nomataj seoinago. La aüror oj montris, ke evcrt o scoinago ne estas
laii sia mehanisrno unu bat alauo. sed cverturupo. kill plc] \'er~aine crucnas
ankaü la transdorsojeton. La traktajo estas presita en preleg-kolekto el la
konferenco. Represajoj estos haveblaj fine de tiu ci jaro öe d-ro Hnik,

L. Spacek.
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Tradiciaj formoj de la korpkulturo en
Etiopio

Mekonnen Jetnaneh (Et iopio)"

1. Enkonduko

Pozicion kaj evoIuon de Ia korpkulturo, simile k iel c1e la kulturo mern, de-
ier minas materialaj kondicoj por la vivo de la socio. Jarn ekde antikva tem-
po ekzistis eclukaclo, an tau cio korpa, kill havis prakt ikan utilan karakteron
kaj parroprenis ce preparado de la hornoj al labora aü batala agado. Simile
kiel en aliaj landoj ankaü nia po polo c1e longe krcadis diversajn Iorrnojn kaj
meiodojn de la korpk ulturo , Multaj sport oj havas cn nia lando sian analo-
gion en malnovaj popolaj korp-ekzercoj kaj ludoj , Tiuj estas kohera part o
de nia popola kulturo. Kiel konsistajo de tradicio, tiuj ci sportoj estas tran-
sdonataj spontane de generacio al generacio. lIi csprimas nat uran sopiron eil'
hornoj, speciale eil' la junaj, movigi. Spite al tio, ke ne ekzistus sk ribitaj regu-
loj aü manicroj eil' k onk ursado, ek zistas buse transdonatu i reguloj, kiuj
esras generale konataj kaj strikte observaraj. Signifo de la popolaj tradicioj
cstas granela ank aü tial, ke ili servas nc sole por evoluado de movokapablo
kaj lerteco, sed ili esras por vilaüanoj ankaü parto ele kultura vivo kaj rirnedo
servanta al reciprok a koruunikado.

2. agado

Nagado simile kiel iraclo estas gis nun antaü cio natura ekzercado kaj sole
duavice sporta Iako. Por iuj partoj de nia lande nagado estas viv-neceso kaj
gia estigo kaj evoluo malvaste rilatas al la geografiaj kondicoj. Reto de etio-
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