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Pe schiuri

In așteptarea zăpezii
Pentru J.O. de iarnă de la Grenoble...
m.s« pregătesc boberll, blatloniștii, patinatorii artistM 

Și schiorii români

Biatîoniștii participă la mari 
întreceri internaționale...

Hocheiștii noștri debutează... acasă.!

MiWW U BUCIJIIEȘTI
Echipa oaspe a aterizat aseară Ja Băneasa

...tn U.R.S.S. (noiembrie—decembrie). Suedia (ianua
rie) șl Elveția (februarie). Din Iot, printre alții, fac 
parte și C. Carabela, Gh. Viimoș, Gh. Cimpoia.

CAMPIONII NOȘTRI EUROPENI 
IȘI APĂRĂ TITLUL

Campionii continentali la bob (I. Pan- 
țuru, N. Neagoe, Gh. Maftel, P. Hristo- 
vici) vor fi prezențl ia C. E. de la 
Saint-Morltz (13—21 Ianuarie), precum șl 
la o serie de mari concursuri din. Italia 
șl Elveția.

Schiorii concurează in Franța
D. Munteanul, D. Crlstea, M. Focșeneanu, V. Brencl, 

C. Tăbăraș, K. Gohn și Gh. Vulpe se pregătesc să-și 
cîștige dreptul de participare Ia concursurile care 
vor avea loe intre 11 șl 20 decembrie in Franța.

165 DE JUNIORI 
ÎN FINALA

DE LUPTE LIBERE
BRAȘOV, 10 (prin 

telefon). Vineri a în
ceput în localitate 
etapa finală a cam
pionatului republican 
de juniori la lupte li
bere. La întreceri 
participă un număr 
record de concurenți 
(165), din toate re
giunile tării.

Iată cîteva dintre 
rezultatele înregistra
te pînă acum: cat. 
48 kg.: I. Vlădescu 
(Brașov) b.p. Gh. 
Peter (Lugoj), V. Stă- 
nuleanu (București) b. 
tuș Gh. Ticu (Călu- 
găreni); cat. 52 kg : 
1. Harasiniu (Sucea
va) b. tuș T. Voevod 
(Cluj), Gh. Giecu 
(Lugoj) b. tuș I. Sa- 
pera (Constanța);

T. R.

Ieri, In finala cam
pionatului de popice

Rezultate 
de valoare 
europeană

Preliminariile turneu
lui final al campionatu
lui individual de popi
ce au avut ca prota
gonistă pe tînăra jucă
toare Use Schmidt 
(Brașov), care a dobo- 
rît din 100 bile mixte 
442 de popice. în cla
samentul calificărilor 
o urmează Ținea Ba- 
laban (Buc.) 438 p. d., 
FI. Lăpușan (Buc.) 426 
p.d. șl El. Trandafir 
(Buc.) 421 p.d., de a- 
semenea rezultate de 
valoare europeană. Ac
tuala campioană a tă
rii Cornelia Moldovea- 
nu (Buc.) a ocupat 
locul 8 cu 408 p.d.

Azi după-amlază se 
desfășoară turul n. 
Tot azi, de In ora 13, 
intră in concurs ju
nioarele.

Primul contact cu gheața patinoarului ,,2.3 August" este dur pentru portarul Dumitraș. Fundașii Sgîncă III și Făgăraș nu-l mena
jează de loc, convinși că nici viitorii noștri adversari nu se vor purta... cu mănuși!

Foto: Th. Roibu
OCURILE DE VERIFICARE DIN CEHOSLOVACIA AU
FOST CONCLUDENTE...", „ÎN PARTIDELE CU ITALIA 
SELECȚIONATA A JUCAT BINE../', „TINERII PROMO
VAȚI JUSTIFICĂ PE DEPLIN ÎNCADRAREA LOR ÎN PRIMA 
ECHIPA..." — iată principalele vești ce ne-au parvenit, în 
ultimul timp, de la hocheiștii români, aflați în pregătire de
parte de noi. Acum sînt acasă. De cîteva zile se antrenează 
pe patinoar și „sufletiștii" gheții n-au lipsit nici de la antre

namente. N-au mai avut răbdare să aștepte pînă aii. Au '.rut să vadă, 
cu un ceas mai devreme, cum arată echipa remaniată...

Oaspeții au sosit ieri dupu-amiază în Capitală ți la cîteva ore după 
ce avionul care i-a adus de la Zurich a aterizat pe pista aeroportului 
Băneasa, au făcut și ei un antrenament de acomodare pe gheața pati
noarului „23 August".

Amănunte, mai ales despre selecționata română, puteți citi însă și în 
pagina a ll-a a ziarului nostru, unde jocul România—Elveția este prezen
tat mai pe larg.

principalele vești ce ne-au parvenit, în 
hocheiștii români, aflați în pregătire de-

Sezonul internațional al gheții a început!
Ca în fiecare sfîrșit de toam

nă, Londra a fost gazda pri
mului concurs internațional de 
patinaj artistic al sezonului. 
Reînnoindu-și succesele obți
nute și pîna acum în tradițio
nala întrecere din capitala An
gliei, tînăra patinatoare ma
ghiară Zsuzsy Almassy a cu
cerit „Trofeul Richmond" dis- 
tanțîndu-se cu 994,8 puncte în 
fruntea clasamentului. Ea a 
fost urmată de Beatrix Schuba 
(Austria) cu 984,8 puncte, Pa
tricia Dodd (Anglia) 939,2 
puncte, Monika Feldmann (R.F. 
a Germaniei) 904,2 puncte.

Zsuzsy Almassy, 
intr-o spectaculoa
să săritură.

Interviul nostru 
cu dr. EMIL GHIBLL 

vicepreședinte 
al C.N.E.F.S.

(pag. a 2-a)
Cea de a treia Săptămână preolimpică a constituit o 

nouă rundă și în competiția medicilor sportivi care dez
leagă rebusul altitudinii. Cea mai investigată — inima. 
Iată un test al ritmului cardiac, efectuat pe alergătorul 
vest-german Manfred Letzerich (3000 m obstacole) de 
către doctorul Keul, de Ia Institutul de medicină sportivă 
și de fiziologie a muncii al clinicii universitare din 
Freiburg. (i. N. BILD)

Echipa de lupte greco-romane 
a R.F. a Germaniei a sosit în Capitală

Aseară, pe aeroportul Bă
neasa, a sosit reprezentativa 
de lupte greco-romane a R. F. 
a Germaniei, echipă cu o bună 
reputație în arena internațio
nală.

Oaspeții vor susține două 
întîlniri în compania luptăto
rilor din prima garnitură a 
țării noastre: la Brașov (mîi- 
ne, în sala Armatei) și la 
București (marți, 14 noiembrie, 
în sala Floreasca).

Vasas Gyor — Milan, Ia 
22 noiembrie ți 7 de

cembrie

Echipele de fotbal Va
sas Gyor șl A. C. Mi
lan au căzut de acord a- 
supra datelor la care 
vor susține dubla îutil- 
nire din cadrul turului 
doi al „Cupei cupelor": 
22 noiembrie la Gyor și 
7 decembrie la Milano.

După prima zi, R.S.A.—
india 2-0 în „Cupa 

Davis"
La Barcelona, a înce

put semifinala inter-zone 
a „Cupei Davis", între e- 
chipele Republicii Sud-

Africane 0 Indiei. Dupd 
prima zi, tenismanii sud- 
africani conduc cu 2—0 : 
Hewitt — Krishnan 3—6, 
6—3, 6—2, 3—6, 8—6;
Drysdale —■ Mukerjea 
6—1, 6—0, 6—0. Azi este 
programată întîlnirea de 
dublu.

Au fost desemnați arbi
trii meciurilor de hochei 
pe gheață România — 

R. D. Germană

La solicitarea Federa- 
ției de hochei pe ghea
ță din țara noastră, to
rul de specialitate elve
țian a desemnat arbitrii 
care vor conduce me

ciurile dintre reprezen
tativele României și B 
D. Germane (18—19 no
iembrie). Este vorba de 
cunoscuțll arbitri Inter
naționali Max Braun st 
Hans Rudi.

Participarea ailefilor de 
culoare din S.U.A. la 
J.O. din Mexic, sub sem

nul întrebării

La 23 noiembrie, cel 
mai cunoscuți atleți de 
culoare din S.U.A. se 
vor întruni într-o loca
litate din Caliîornla pen
tru a lua o hotărîre cu 
privire Ia participarea 
lor In loturile S.U.A., la

Jocurile Olimpice din 
Mexla.

Unul din autorii inciden
telor de la Viena a fost 
arestat ți condamnat

Poliția austriacă a a- 
restat pe unul din au
torii incidentului provo
cat duminica trecută Ja 
jocul de fotbal disputat 
la Viena între selecțio
natele Austriei și Gre
ciei. EI se numește Gus
tav Kretschraar și a fost 
identificat cu ajutorul 
fotografiilor apărute în 
presă.

Kretschmar a fost cel 
care a dat semnalul In

cidentelor regretabile, 
lovind pe Jucătorul grec 
Kaitatsls. El ți-a recu
noscut vina și a decla
rat că regretă cele pe
trecute. Kretschmar a 
fost condamnat la 28 
de zile de închisoare.

Din motive tehni
ce, cursa automobi
listică de coastă Bra
șov — Poiana Brașov 
se amină cu o săp- 
tămină, urmi nd să se 
dispute duminica vi
itoare, 19 noiembrie, 
în aceleași condiții.
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ncepînd de azi, ziarul de 
sport care vă devenise 
miliar în decursul anii 
vă întîmpină cu o altă în
fățișare : în patru pagini 
mari, ca niște ferestre larg 
deschise pentru a primi 
toată lumina dimineții.

Vechiul prieten a îmbrăcat haine 
noi ce se vor observate și se do
resc, desigur, apreciate.

SPORTUL a crescut dar, cu toate 
că ziua sa de ieri și cea de azi sînt 
despărțite doar de o singura noap
te, creșterea nu s-a înfăptuit doar 
în aceste ore abia sfîrșite.

în anii scurși de la înființare — 
23 la număr pînă acum — ziarul 
nostru a ținut pasul cu întreaga 
mișcare de educație fizică și sport a 
țării, a cărei dezvoltare continuă s-a 
reflectat cu regularitate în impor
tante succese de valoare mondială.

în acest curs, permanent ascen
dent, al valorii sportului românesc, 
al consolidării sale neîncetate în 
rîndul maselor de cetățeni ai țării, 
se oglindește, pregnant pozitiv, a- 
tenția cu care sînt tratate de către 
partid problemele educației multila
terale a generațiilor de tineri, spri
jinul mul 
către statul nostru.

Recenta Conferință pe țară a miș- ■ 
carii sportive din România, soldată, I 
după cum se știe, cu o formă de or
ganizare mai cuprinzătoare și mai 
activă, a însemnat un prilej de am
plă analiză și de trecere în revistă 
a tuturor aspectelor definitorii pentru ■ 
sportul românesc de astăzi, a capa- I 
cității sale de dezvoltare viitoare.

în acest cadru general, îmbunătă
țirea gazetei de specialitate își are 
locul său bine precizat.

SPORTUL — devenit cotidian 
mișcării sportive din j 
deci cu atîtea apariții cite zile are 
și soptămîna, vi se înfățișează, sti
mați cititori, la un nou prag de 
viață pe care dorește a-l trece cu 
bine.

Ziarul de specialitate este o ne
cesitate a vieții moderne în care 
sportul s-a integrat, ca parte com
ponentă, atît la capitolul sănătate, 
cît și la cel al educației, trebuind să 
răspundă multiplu și deplin tuturor 
solicitărilor mișcării sportive ca și 
celor ale cititorilor.

Aceasta va constitui, de altfel, 
principala preocupare a colectivului 
nostru. Consiaerînd drept sarcină 
de onoare îngroșarea permanentă a 
rîndurilor acestei armate a sănătă
ții viguroase șl a optimismului molip
sitor, SPORTUL va încerca să în
treprindă continuu acțiuni susținute de 
propagare a celor mai avansate 
idei despre educația fizică și sport, 
să informeze prompt și exact opi
nia publică asupra principalelor e- 
venimente desfășurate în aria internă 
și externă a sportului, să contribuie 
la instruirea competentă a noilor 
practicanți ai diverselor discipline 
fizice, să-i atragă pe cei aflați încă 
în afara sportului, să-i educe pe 
toți deopotrivă în spiritul atașamen
tului față de clubul lor și al dra
gostei pentru culorile patriei, atunci 
cînd vor avea cinstea să le repre
zinte ; să-l stimuleze și să-l sprijine 
pe cititor în vederea desăvîrșirii cul
turii sale sportive și generale, să-i 
îndrume pe tinerii muncitori, școlari 
și studenți spre cel mai pur izvor 
de sănătate : stadionul.

Noul spațiu ce ne stă la dispo
ziție și numărul sporit al coloane
lor ziarului ne vor da posibilități 
mai multe decît cele de ieri, de a 
cuprinde o gamă largă de preocu
pări și informații sportive, din mai 
multe discipline a căror prezență 
în paginile SPORTULUI va deveni 
mai frecventă și mai variat abor
dată decît pînă acum. însuși tira
jul gazetei noastre a înregistrat o 
creștere găsind deci mai numeroase 
căi de acces spre fidelii săi cititori.

Acestora le adresăm, o dată cu 
exemplarul reîmprospătat al ziaru
lui, rugămintea de a se manifesta 
ca prieteni ai redacției, scriin- 
du-i, propunîndu-i ceea ce ar dori să 
găsească in paginile gazetei.

în ceea ce ne privește, sîntem a- 
nimați de o vie dorință de a răs
punde imperativelor frumoasei pro
fesii pe care o exercităm, necesită
ților diverse ale unei mișcări spor
tive în plin avînt, cum este cea a 
țării noastre, dorințelor celor mai 
mulți cititori care ne acordă încre
derea lor.

Pentru ca toate acestea să fie per
manente realități vom angaja, cu 
pasiune, întreaga noastră pricepere 
și putere de muncă.

sportul
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Din culisele campionatului de fotbal

O indiscretă privire... fotografică in viața intimă a 
ieși pe gazon, maserul Oargă face un ultim control de
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• Cit timp este necesar acomodării ?

® Cele trei aspecte ale aclimatizării

• Vom repeta succesele preolimpice ?

• Cheia succeselor olimpice trebuie găsită acum

Planetă de majorat
Fără a subestima semnificația clasamentelor finale la europenele de volei, tur

neul tinerilor „cariocas* pe meleagurile noastre, revocarea lui Teașcă din 
funcția de selecționer unic (non bis in idem I) — cred, totuși, câ evenimentul 

sâptămînii sportive îl constituie apariția cotidianului de specialitate într-o ținută sen
sibil ameliorată — ceea ce, între noi fie zis, era cazul...

Sportul de performanță ocupă în viața omenirii contemporane un loc mai im
portant decît s-ar părea, indiferent de optica individuală asupra fenomenului. In ce 
mă privește, aș prefera ca majoritatea adolescenților să știe despre Walt Whitman 
ceva mai mult'decît știe despre Cassius Clay și să'consume,_ la rezolvarea .unor 
ecuații, măcar atîta energie — plus, evident, încă ceva — cită consuma zilnic^ in 
dispute acerbe asupra unei linii de atac, cu sau fără Ion lonescu. Lucrurile stau insa 
așa cum se observă, pe toate gradele de longitudine si latitudine. Nici un specraco 
artistic nu va reuni o sută cinci zeci de mii de oameni pe un stadion, la Londra sau 
la Rio de Janeiro, nici o manifestație de alt ordin nu va atrage milioane de curioși 
de-a lungul șoselelor pe care se desfășoară, stagiune de stagiune, clasicele repre
zentații pe bicicletă intitulate Tour de France sau Giro d Italia.

De unde provine această fascinație (termenul mi se pare aproximativ corect), 
— ce o generează, o întreține, o amplifică — iată o problemă prea complicată 
pentru a o dezbate în paginile unui ziar de sport, chiar cu niște coloane normale. 
De altminteri, rîndurile de față nu-și propun nici măcar să schițeze o asemenea 
tentativă. Ele mărturisesc pur și simplu satisfacția — de loc singulară, presupun — 
pentru un act de echitate care confirmă și în formă integrarea sportului printre feno
menele majore ale vieții moderne. Ilustrul scriitor francez Franțois Mauriac, spunea, 
în acest sens, într-o formulare definitorie „Secolul XX, acest straniu secol al spor
tului*. , ...

Revenind, vom admite că nu haina îl face pe om — cel puțin în principiu ; recu
noașteți, însă, că un bărbat In toată firea se va simți stlnțenit, depersonalizat, devi- 
rilizat, aș îndrăzni să spun, văzîndu-se nevoit să arboreze zilnic un echipament de 
ștrengar în vacanță 1

în sfîrsit, o chestiune finind de logica exprimării : consider salutara eliminarea 
pleonasmului intim de pe frontispiciu, deoarece am impresia ca popularitatea 
SPORTULUI se poate dispensa, în prezent, de sublinieri inutile...

Să apreciem deci și acest detaliu, minor în aparență, dar care obligă la CONCIS 
și ESENȚIAL. Adică mai pe românește — scurt și cuprinzător I

DAN DEȘLIU

fapt două săptămtnl) s-au încheiat, tar
___ ___ ________ ,___  .... Unii, poate șl-au luat cîteva zile de odihnă 

binevenită. Alții, dimpotrivă, ’ și-au reînceput probabil pregătirile cu și mai multă

ntrecerile „Săptămînli preolimpice" (de 
participanții s-au reîntors în țările lor.

sîrguință. Este însă sigur că aceia care nu șl-au permis nici un moment de răgaz sînt 
antrenorii, diferiții specialiști, medicii care, în zilele concursurilor din Mexic, au 
umplut zeci și zeci de fișe cu însemnări. Vremea selectării acestor date, a anali

zării și sintetizării lor, a comparațiilor și concluziilor a sosit. Va urma punerea la punct
— pînă în cele mai mici detalii — a programului pregătirilor viitoare, pentru ca. reușita să^ He

și Sport, conducătorul delegației 
din Mexic — un interviu.

deplină la marele examen olimpic din 
vicepreședinte al Consiliului Național 
de sportivi români —

— Credeți că „săptă
mânile preolimpice" pot 
constitui teste valabile 
pentru amploarea unei 
competiții ca J. O.?

— Da. De pildă, se poate spune 
Cd specialiștii noștri se află în 
poșeșia elementelor principale de 
rezolvare a feluritelor probleme 
pe care le ridică aclimatizarea, 
adaptarea la mare altitudine. 
Participarea la cele trei compe
tiții preolimpice, și mai ales la 
cea din 1967, a fost deosebit de 
folositoare pentru concretizarea, 
închegarea diferitelor opinii me
todice și medico-sportive pri
vind pregătirile pentru J, O. Da
tele obținute de cei doi medici
— Ionel Stănescu șl Ion Artă- 
nescu, prin controale directe zil
nice ca și cele rezultate din co
laborarea cu clinicile mexicane 
—- care ne-au pus la dispoziție 
aparatura adecvată pentru efec
tuarea unor cercetări mai com
plexe — au făcut ca antrenorii 
noștri să dispună de indici 
obiectivi de dirijare a pre
gătirilor, de dozare a eforturilor. 
Interesant este faptul că obser
vațiile tehnicienilor privind com
portarea în timpul antrenamen
telor și performanțele înregis
trate cu acest prilej, au coincis
— cu mici excepții — cu datele 
controlului medical referitoare 
la starea generală a organismu
lui și la capacitatea de efort a 
sportivilor. In ceea ce privește 
clima, ea este prielnica realizării 
unor performanțe 
sportivii români, 
nătoare cu cea 
vară din munții 
neața șl seara — 
timpul prînzulul

Este vorba, 
dură plăcută, de loc sufocantă sau 
umedă. Nici alimentația nu a re
prezentat vreo dificultate. Spor
tivii noștri au consumat ali
mente cu care sînt obișnulți și 
în țară șt rezultatele obținute 
confirmă că s-a procedat bine 
astfel.

1968. Iată de ce am solicitat tov. doctor Emil Ghibu, 
pentru Educație Fizică 

participantă Ia concursurile preolimpice
viitoarea ediție a J. O. Astfel, 
vor trebui îmbunătățite frec
vența și viteza seriilor lui Ciu
că, finișul la caiaciști și cano- 
iști, forța de desprindere la Șer- 
ban loan, orientarea tactică la 
Drlmbă, Mureșanu. De aseme
nea, este necesar ca Mihaela 
Peneș, care a concurai slab, să 
desfășoare o pregătire cu volum 
fi intensitate mult sporite.

— Cum apreciaji va
loarea celorlalte dele
gații sportive ?

_ Loturile celor 56 de țări pre
zente în Mexic au fost foarte 
diferite ca valoare și număr. 
Cîteva cifre : Cuba 170 de spor
tivi la 12 ramuri, Japonia 1S6 
(10), Polonia 62 (9), R. D. Ger
mană 105 (12), U.R.S.S. 160 (15), 
S.U.A 170 (9), Franța 119 (16), 
Ungaria 125 (13), R. F. a Germa
niei 45 (8), Italia 107 (15), Aus
tralia 14, Austria 12, Belgia 25, 
Bulgaria 55, Canada 31, Colum
bia 10, R P. Mongolă 19, Nige
ria 10. In general, delegațiile 
mai consistente au cuprins și 
sportivi de valori ridicate. Doar 
federațiile de specialitate din 
S.U.A au avut și sportiul de 
încercare, pentru rodare, la li
nele probe de atletism, ea și 
la box.

■ :

bune de către 
fiind asemă- 

din lunile de 
noștri: dimi- 

răcoare, Iar în 
— cald (peste 
însă, de o căi-

— Care sînt observa
țiile cele mai pregnante 
în legătură cu concursu
rile vizionate ți care 
va fi, după părerea dv., 
„cheia" performantelor„cheia" performantelor 
ia J.O. 1968?

— O „cheie" nu poate exista. 
O multitudine de factori, da / 
Dintre aceștia, de o deosebită 
importanță fiecare, se detașea
ză, totuși, trei, în ordinea urmă
toare ; a) pregătire temeinică 
acasă; b) rezultate superioare 
constante în competițiile din 
2968. mai ales în cele intemațio-

milco. De asemenea, au 
experimentate cu succes 
materiale.

Din punct de 
metodic,

— după

fost 
noi

ve
dere metodic, care 
sînt — după părerea 
dv. — principalele co
ordonate pe care tre
buie să se sprijine an
trenorii în alcătuirea 
planurilor și stabilirea 
conținutului pregătirilor 
olimpicilor no;*'i ?

— Antrenorii vor trebui să 
țină seama de : a) caracteri
zarea corectă, obiectivă a cali
tăților și, mai ales, a deficien
țelor fiecărui sportiv, manifes
tate în competițiile oficiale din 
acest an. Pe această bază cit 
și pe cerințele specifice probei 
(ramurii) respective se orien
tează planul de pregătire pe 
ultimul ciclu olimpic, se sta
bilește veriga principală care 
va direcționa individualizarea 
conținutului antrenemantelor și 
din care trebuie să rezulte noi 
salturi calitative; b) aproprie
rea conținutului p-egătirii de 
cerințele din concurs; c) ata 
carea simultană a factorilor an
trenamentului in proporția ce
rută de fiecare probă, dublată 
de multilateralitatea mijloace
lor de acționare; d) stabilirea 
justă a intensității și volumului 
antrenamentelor. Saltul calita
tiv rezultat în urma adaptării 
organismului la solicitări cres
cute se produce atît la șes cit 
și la altitudine atunci cînd in 
pregătire se folosesc excitanți 
optimi, exerciții aplicate in 
volum și intensități corespun
zătoare gradului de 
ment șl cerințelor de 
e) atenție deosebită 
vitezei de execuție a 
elor tehnico-tactice sub toate 
aspectele ei (la lupte, scrimă, 
box, fotbal, volei, polo, arun
carea suliței etc.); f) de aseme
nea, dezvoltarea rezistenței 
specifice și a celei locale, pe 
anumite grupe musculare; g) 
folosirea în mal mare măsură 
a exercițiilor cu îngreuieri pen 
tru dezvoltarea forței, stabilind 
încărcătura și numărul de re
petări în strînsă concordanță 
cu necesitățile specifice ramurii 
respective ; h) înglobarea odih
nei, relaxării și alimentației 
printre elementele de bază care 
condiționează valorificarea e- 
forturilor din antrenamente și

-<

și aclimatizare vestimentară... 
Antrenorul Petre Cișmiglu, Mar
cel Roșea (In picioare) și ion 
Tripșa și-au procurat tradițio
nalele sombrero mexicane nu 
numai pentru a avea un souvenir 
pitoresc. Pălăriile cu boruri 
mari stat indispensabile sub 
soarele strălucitor și puternic. 
Ele înlocuiesc cu mult succes 
umbreluțele.

concursuri; i) cultivarea dorin
ței — bineînțeles la sportivii cu 
aptitudinile necesare — de rea
lizare a unor performanțe mari, 
precum și educarea puterii de 
luptă în competiție, învingerii 
greutăților, reprezintă, în multe 
cazuri, cheile principale ale 
succesului; j) folosirea curentă 
a datelor științifice in vederea 
determinăm interdependenței 
dintre efortul din antrenament 
și efectele lui; efectuarea de 
investigații biochimice și bio- 
motrice pentru reliefarea as
pectelor biochimice ale proce
selor fiziologice și, respectiv, a 
indicilor de evoluție a calită
ților motrice

— Pentru a sfîrși, 
poate doriți să faceji o 
apreciere generală a 
prezenței delegației 
noastre în Mexic ?

Astăzi, primul meci 
de hochei al sezonului

3500 de spectatori 
au aplaudat victoria 

boxerilor romani
Convorbire telefonică eu antrenorul 

Tr. Ogrinjeanu
WESEL (prin telefon). — La sîîrșîtul în- 

tilnirii dintre reprezentativele R. F. a Ger
maniei și României, cei 3 500_ de spectatori 
prezenți Ia „Sporthaîle" au răsplătit cu v»i 
aplauze evoluția fruntașilor boxului din țața 
noastră, învingători cu 13—7. Ora tîrzie la 
care s-au încheiat meciurile nu ne-a permis 
să dăm amănunte despre desfășurarea aces
tora. O facem acum, prin intermediul antre
norului federal Traian Ogrinjeanu:

„Majoritatea partidelor au fost extrem de 
disputate. Constantin Gruiescu a încrucișat 
mănușile cu fostul campion european, Frei- 
stadt. Meciul a fost, în general, echilibrat, 
boxerul nostru obținînd, totuși, decizia în 
unanimitate. Campionul european, Nicolae 
Gîju, a evoluat în stilul său cunoscut, făcînd 
spectacol. El a terminat partida la fel de... 
vijelios cum o începuse. Astfel că Bacher 
a trebuit să se recunoască învins. Timp de 
două reprize, Aurel Iliescu s-a impus net în 
fața lui Seemann, făcînchi-1 pe acesta să 
treacă prin multe momente grele. în ultima, 
boxerul german a încercat să răstoarne si
tuația. dar revenirea sa nu i-a putut con
vinge pe judecători. Dominat copios în pri
mul rund, MeindI a încercat în următoarele 
trei minute să refacă, dar în repriza a treia 
Bădoi a expediat cu precizie un croșeu de 
dreapta care l-a trimis pe boxerul german 
la podea MeindI a reluat lupta, fiind incă 
groggy. El a recepționat imediat un nou ere- 
șeu de dreapta, și din nou a fost trimis ta 
podea, astfel că antrenorul său a aruncat 
prosopul. Avînd un plus de claritate în ul
tima repriză, „ușorul" Puzika a obținut pe 
merit decizia în fața Iui Antoniu.

Constantin Ghiță și Ion Covaci au pierdut 
prin abandon (primul în repriza secundă. Iar 
al doilea în ultima) partidele cu Kottisch șl, 
respectiv, cu Jarmer. Sportivii noștri și-au 
spart arcadele, la un clinei, fiind abando
nați de directorul de luptă. Tot prin rănirea 
adversarului a cîștigat Manole meciul eu 
Hornig. Monea a obținut vtetoria Ia puncte, 
îri fala unui adversar (Wick) foarte rezistent, 
iar „duelul" dintre Mariuțan și Renz a fost 
deseori confuz, decizia de egalitate fiind 
justă".

Așadar, astăzi și miine după-amiază vom lua 
din nou drumul patinoarului. Vom ii martorii 
unei duble înttlniri internaționale care ne pro
mite cîteva lucruri interesante.

Atenția ne va fi, în primul rînd, solicitată de 
noua alcătuire a reprezentativei noastre șl, i 
rește, de randamentul pe care ea îl va da m 
această alcătuire, impusă de concluziile trase 
după ultima ediție a C.M. Atunci, s-a 
că, pentru viitor, este necesar ca echipa sa ue 
In parte întinerită și prin aceasta să se adauge 
la experiența, tehnica și calitățile tactice In 
vlduale ale unor jucători ca frații Szabo, Varqa, 
Biro, lonescu și Czaka forța, rezistența și viteza 
unor tineri hocheiștl. Operația — ca să zicem 
așa — a început de la turneul de pregătire din 
Cehoslovacia și a continuat cu succes, astîel că, 
în prezent, lotul nostru dispune de trei perechi 
de fundași și trei linii de atac — toate bine 
omogenizate din punct de vedere valoric 
ceea ce permite antrenorilor Mihai Flamaropnl 
și Ion Tiron să facă schimbări dese (element 
esențial în economisirea forțelor) și cu cîte 5 ju
cători o dată.

Pentru primul meci, astăzi de la ora 18, cei 
doi antrenori ne-au comunicat că vor folosi. In 
linii generale, echipa care a evoluat în partidele 
cu Italia, lat-o : Dumilraș, Stoiculescu — Varga. 
Făgăraș î Czaka. Sgîncă III j lonescu. Bașa — G 
Szabo. Calamar. I. Szabo,- Pană, Biro. Gheor
ghiu ; Stefanov. Boldescu. Stefan. Este posibil să 
mai fie utilizați, probabil mîine, fundașii Pop șl 
Scheau, atacanții Florescu și Moiș.

Al doilea punct de atracție al deschiderii ofi
ciale a sezonului de hochei îi constituie, desi
gur, prezența pentru prima oară la București a 
selecționatei elvețiene. Hocheiul din „țara can
toanelor", în ciuda impasului prin care trece, 
rămine d<- o certă valoare europeană. Este drept 
că acum echipa elvețiană a retrogradat în grupa 
C. Dar să nu uităm că la J.O. din 1964 a jucat 
în grupa AI Asemenea salturi nu pot avea ca 
bază decît o conjunctură de moment, pe care, 
se pare, hocheiștii elvețieni au trecut-o. Con
firmarea o vom avea astăzi, după primul fluier al 
cuplului de arbitri cehoslovaci compus t 
Rudolf Bala și Jan Pasout. (C. A.)

— Pe tot timpul șederii în 
Mexic, delegația romănă s-a bu
curat de o primire foarte bună, 
a fost înconjurată cu o deose
bita alentie de conducătorii șl 
membrii Comitetului de organi
zare și de cel .....................
mexicane, Ne-au 
dlții propice de 
și de vizitare — 

■— a unor locuri , 
cultură interesante. Pretutindeni, 
gazdele ne-au arătat multă prie
tenie, au fost curtenitoare. Pre
sa, radioul Și televiziunea din 
Mexic au reflectat, chiar de la 
sosire, activitatea, pregătirile și 
rezultatele sportivilor români că
rora le-au fost solicitate nume
roase interviuri. Intr-un cuvînt, 
ne-am simțit bine între prietenii 
din Mexic. Sper că același lucru 
se va petrece și în anul viitor, 
la cea de-a XIX-a ediție a J. O.

Interviu consemnat de
C. COMARNISCHI

antrena- 
concurs ; 
creșterii 
procede-

federațiilor 
fost create con- 
antrenament ca 
în timpul liber 
și instituții de

ARBITRUL niINTERNATIONAL apropie de finiș!
GH. DINESCU

mult aplau-

Campionatul pe echipe

O îmbrățișare latină ! Mexicanul Ricardo Delgado șl românul Con
stantin Ciucă se felicită reciproc după frumoasa lor dispută " 
dată de public.

— în ce măsură rezul
tatele înregistrate cu 
acest prilej pot consti
tui elemente de compa
rație ale plafoanelor po
sibile în întrecerile olim
pice propriu-zise ?

corectă la 
Mexicului, 
competiții 

unele dale

— La unele ramuri sporti
ve, concursurile au avut o cer
tă valoare, care s-a apropiat 
în anumite privințe de J. O. 
Așa, bunăoară, la ciclism, tir, 
scrimă, unele categorii la box, 
anumite probe de atletism, 
înot, gimnastică, haltere, polo. 
Dar, un lucru este cert : J. O. 
au o valoare mult superioară 
întrecerilor preolimpice! De a- 
ceea, va fi necesară și o pre
gătire viitoare efectuată la un 
nivel ridicat, mai ales în ceea 
ce privește rezistența în com
petiții. Să nu uităm că 
din 1968, la lupte vor fi 
cut mai multe tururi, 
adversarii vor fi mai 
roșt. iar la atletism probele vor 
fi mult mai populate și se vor 
disputa pe un interval mai 
mare de timp. Ca să nu mai 
amintesc și de gradul mărit de 
dificultate ivit o dată cu pre
zența in toate probele a tutu
ror competitorilor prestigioși. 
Fără îndoială însă, rezultatele 
recente ale sportivilor români 
în Mexic ne fac să așteptăm cu 
încredere evoluțiile 
re. Aceasta nu pe 
țulut competiției 
1967 : 18 sportivi — 
ei datorită seriozității, puterii 
de luptă și valorii arătate de 
toți componența delegației și 
mal ales de Ion Baciu, Viorica 
Viscopoleanu, Marcel Roșea, 
Gheorghe Florescu, Constantin 
Ciucă, Viorica Dumitru, Valen
tina Serghei, Marian lonescu. 
Constantin Manea, Simton Fo- 
pescu, Șerban loan, Gheorghe 
Sencovici, Tlhase Mureșanu.

Indiscutabil, fiecare dintre 
sportivi mai ate de lucru pen
tru a putea emili pretenții 
justificate la un loc J

la 
de 
la 
nume-

J.O 
tre- 
box

lor viitoa- 
baza bilan- 
preolimpice
12 medalii,

nale; c) adaptare 
condițiile specifice 
Concluziile ultimei 
preolimpice întăresc 
culese în 1965 și 1966, le preci
zează, le detaliază. Totodată, 
sînt spulberate unele afirmații. 
De pildă, supoziția ; „cu cit te 
antrenezi mai mult ta altitudine, 
cu atit va fi mal bine”, nu se 
confirmă. Forma sportivi maxi
mă, gradul superior de pregă
tire la sosirea In Mexic vor con
ta enorm pentru o bună adap
tare. tn acest fel se creează po
sibilitatea continuării intrena- 
mentelor intense, ceea ce va 
duce implicit la o adaptare co
respunzătoare eforturilor mari 
din competiții. Prin urmare, o 
pregătire bună acasă, plus o pe
rioadă de aproximativ trei săp- 
tămlni de antrenamente in Mexic 
îl pot aduce pe sportiv la nive
lul superior al capacității lui 
de efort. La majoritatea ramu
rilor sportive este necesar să se 
efectueze și o pregătire preala
bilă, la altitudine, de cîteva săp- 
tămîni. Ne apare, în acest sens, 
pozitiva experiența luptătorilor, 
boxerilor și sorimerilor noștri 
care înainte de .Săptămîna pre- 
ollmpieă" s-au antrenat la alti
tudine. De asemenea, un att e- 
lement important pentru adap
tare este somnul care ajută la 
refacerea organismului supus u- 
nor solicitări deosebite în condi
țiile altitudinii șl a schimbării 
fusului orar. In concluzie, vor
bind despre noțiunea de adap
tare pot face trei distincta ; 1. 
ta altitudine; 2. la fusul orar 
(diferență de șapte ore Si jumă
tate 1),- 3. la climă. Aceste trei 
elemente trebuie privite sepa
rat șl, în același timp, corelate, 
ținînd seama că ele se influen
țează reciproc.

— Cum apreciaji ca
pacitatea de organizare 
a gazdelor viitoarelor 
J, O.î

— Forurile sportive mexicane 
s-au străduit să ofere condiții 
organizatorice și baze mate
riale :orespunzătoare competi
țiilor de anvergură. Impresio
nează liniile arhitectonice, con
strucția unor baze sportive ca 
stadionul Ciudad Universitaria 
— unde vor avea loc întrecerile 
de atletism, stadionul Aztec 
(fotbal), noul bazin de înot a- 
flat încă in construcție. Audi
torium (gimnastică), pista de 

orturi nautice de la Xochi-

în
o-

Timi-

Azi și mîine se dispută 
București și în alte patru 
rașe (Constanța, Iași, 
țoara și Brașov) noi etape (a
IlI-a la băieți și a IV-a la 
fete) ale diviziilor A la bas
chet. Am profitat de vizita la 
redacție a cunoscutului arbi
tru International GHEORGHE 
DINESCU șl l-am rugat să-și 
spună părerea asupra întrece
ri ier.

.Impulsul dat de rezultatul 
obținut de echipa României la 
ultimul campionat european 
masculin a început să se 
simtă, unele formații prezen- 
tîndu-se destul de bine în a- 
cest campionat. Dintre 
amintesc Politehnica 
Dinamo București (m) 
Ința 
mu] 
teva 
care
spectatorii, le-am dori și foarte 
spectaculoase. Iată-le: 
mo

acestea 
Galați, 
Si Vo- 
progra-Brașov (f). Din 

etapei sînt de reținut cî- 
partide echilibrate, pe 
nel, arbitrii, și, desigur,

Dina- 
București — I.C.F., Rapid 
.U* Cluj șl Politehnica 

— Politehnica București 
băieți. Rapid—„U* Cta|, 

Tg. Mureș
Brașov—Prog resul

Iașl 
la
I.C.F.—Mureșul 
și Voința
București la fete. Ca în orice 
întrecere, dorința tuturor este 
de a dobîndl victoria, dar suc
cesul trebuie asigurat printr-o 
comportare cit mai bună. Cred 
că este absolut necesară o 
conlucrare eficientă Intre cei 
trei factori care contribuie la 
o bună desfășurare a meciu
rilor i jucători, antrenori șl 
arbitri. în acest sens, consider 
că antrenorii și jucătorii tre
buie să se ocupe mai mult de

tehnico-tactică a me- 
și mai puțin de de-

Cine va ciștiga
• MARIA VICOL (Progresul):

la floretă fete?
OLGA ORBAN-SZABO

Comentează etapa și... altele
partea 
ci urilor
ciziile arbitrilor, deoarece a- 
ceștia depun eforturi evidente 
pentru sancționarea în spiri
tul regulamentului a greșeli
lor comise în teren. Ar fi de 
dorit să dispară definitiv de 
pe terenurile de baschet stă
rile de nervozitate și tensiu
ne, astfel 
desfășoare 
caldă și 
tivă*.

Celelalte
sînt: Farul Constanța —
Steaua, Universitatea Timișoa
ra — Comerțul Tg. Mureș (m), 
Constructorul București 
Crlșul Oradea

„Vom forța victoria și cuce- (Steaua): „N-avem decit

Lotul național-
Selecționata provinciei

rirea titlului I" o dorință — să ne menținem 

in postura de campioane"...

DECLARAȚIILE ANTRENORILOR 
AL TEOFILOVICI Șl AL. CAR- 

NABEL

ca întîlnirile să se 
într-o atmosferă 

cu adevărat spor-

meciuri ale etapei
Constanța

Sîmbătă seara vom cunoaș
te campioanele tării la senină, 
pe anul 1967. tn trei probe — 
floretă băieți, spadă și sabie 
— lucrurile sînt oarecum lă
murite, Steaua avînd cele 
mai multe șanse de ctștlg. 
într-o singură probă, la flo
retă fete, situația este ceva 
mai complicată. Campioana a- 
nuluî 1966, Sțeaua, 
de înfruntat ,4“-ul 
Progresul, rivalul ei 
în ultimii ani.

înaintea acestei

va avea 
clubului 
constant

veritabile

în pragul
finalei

de ciclocros
finalele campionatului naPentru ca la 26 noiembrie, la

toate cele 36 de locuri de start să fie 
loc în întreaga țară întrecerile fazei 

califică ? Campionii de regiuni și... 20 
orașul București. Cam inechitabilă a- 
locurilor, dar... Probele de concurs —

ți on al de ciclocros, 
ocupate, mîine au 
regionale. Cine se 
de concurenți din 
ceastă distribuire a 
la care se decern titlurile de campioni regionali și, la 26 
noiembrie, cele de campioni naționali — sînt : juniori 
mici, juniori mari și seniori.

Campionatul Capitalei — cel care dă mai bine de 50 la 
sută din Analiști — are loc mîine dimineață pe traseul 
complexului sportiv Metalul din șoseaua Pantelimon. lnce- 
pînd de la ora 10 se va da startul tn probele de comple
tare (turism și semicurse), pentru ca apoi să ia parte la 
concurs juniorii mici, juniorii mari și seniorii.

Și fiindcă nu s-a renunțat la această anacronică între
cere — deși de ani de zile se cere acest lucru — să vedem 
cine are cele mai mari șanse de cucerire a titlului pus 
mîine în joc la seniori. Arbitrul Octavian Amza ni-1 indică 
pe dinamovistul Constantin Grigore. Sîntem de acord cu 
părerea lui. Cine altcineva ar putea să-i răpească șansa ?

finale (meciul direct dintre 
Steaua si Progresul va deci
de campioana), am purtat un 
scurt dialog cu protagonistele 
celor două echipe fruntașe.

Mai întîl, eu MARIA VICOL.
— Ce se va Intfmnla stm- 

bălă?
— Vom lupta cu ardoare, 

In ideea de a termina compe
tiția pe locul 1.

— Este posibil 7
— Cred că da. Echipa a 

mers bine, în ultimele etape, 
șl cu un plus de dîrzenie din 
partea noastră, a tuturor...

— Cine va trage în me
ciul cu Steaua ?

— Marina Stanca, Adriana 
Moroșan, Eva Palco șl... eu. 
In funcție de situația In cla
sament, pînă Ia meciul cu 
Steaua, uitimnl din campionat, 
s-ar putea să o folosim șl pe 
Ana Ene. Vom forța victoria 
și cucerirea titlului I

Tată și punctul de vedere ai 
OLGĂ1 ORBAN-SZABO :

— Meciurile cu Progresul 
an fost totdeauna strtnse. Di
ferența de valoare dintre e- 
rhlpele noastre se reduce sim
țitor, de Ia an ia an. Mizăm 
mult pe omogenitatea valori
că. Ne-a adus multe satisfac
ții. Sperăm să ne reîmprospă
tăm aceste satisfacții 
precis, să ne menținem 
postura de campioane...

Mai 
In

Cu alte cuvinte, ambele ta-
a-bere se simt puternice. $1, 

tunci, cine va cîștiga ?
Răspunsul: sîmbălă în ju

rul orei 20. (Meciul Steaua — 
Progresul va Începe la ora 
18 30).

lt. St.)

Astăzi după-amlază. rugblul 
românesc face un pas hotărîtor 
spre reînnoirea unei tradiții pe 
nedrept —-
dintre 
țlonata 
pentru 
toamna 
prevăd _____ ...
unul joc care să solicite Inte
gral capacitățile selecționaților.

Am cerut părerea despre parti
da de azi antrenorilor Al. Teo. 
fitovtci șt Al. Carnabei. primul, 
tn calitate de antrenor federal, 
împarte cu V. Morarii șt D. lo
nescu responsabilitatea pregătiri
lor echipei naționale. Iar al doi
lea, antrenor ai „XV-lul Farul 
Constanța, face parte, alături 

de Ch. Drobotg șl Al. Paloșa- 
nu, din colectivul care a alcătuit 
șl a pregătit Selecționata pro
vincie).

„Consider ca foarte binevenit 
prilejul de a verifica tot ce 
are mai bun rugbiul rc... 
prtntr-o asemenea dispută, 
declarat Al Teofilovici. 
că s-au scurs mal 
de 20 de ani de la ultima con
fruntare de acest gen, incit a- 
proape ca este vorba de o ... pre
mieră Federația a analizat amă
nunțit comportarea selecțlonabilt. 
lor. Victoriile la scoruri mari st 
maniera în care au fost reali
zate au arătat o creștere cali
tativă în ansamblu, dar au ieșit 
în evidență șl unele carențe".

„Mă bucură mult faptul că se 
deschide o poartă iargfi pentru 
ieșirea din anonimat a fiicdrort- 
lor din provincie, ne-a spus Al. 
Carnabei. Avem două sarcini 
foarte importante, {ntîi - asi
gurarea unei cit mai bune com
portări a echipei naționale la 
Nantes Apoi - pregătirea si 

selecționarea viitoarei echipe, cea 
a anului viitor, prin reîmpr os- 
pătarea lotului. O asemenea ve
rificare se apropie mult de sis
temul utilizat în Franța, Iar re
zultatele puternicilor noștri ad
versari din decembrie dovedesc 
că el este just. Iar cînd am vor
bit la plural, m-am referit la în
datorirea noastră, a tuturor an
trenorilor, de a contribui la creș
terea valorică a „XV"-lui Româ
niei". (g. r, ț,).

uitate : confruntarea 
Lotul național șl Selec- 

provinelet. Pregătirile 
apropiatul examen de 

(meciul Franța-Românla) 
verificarea în condițiile

tot 
românesc 

ne-a 
Crea 
bine

»
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WTe trebuie un reportaj 
se petrece în afara
Cînd am ieșit din biroul secretarului de 

desen de Matty.
— Neagufe, î-am spus fotoreporterului, 

Ceva din... culise. Nu șiiu dacă pricepi...
A înțeles totuși despre 

fost însă mai greu, pentru

Zilnic, pe adresa redacției sosesa 
zeci de scrisori de Ia cititorii noș
tri, dintre care cele mai multe pri
vesc activitatea fotbalistică. Ele con
țin, deopotrivă, gînduri șl „ senti
mente, sugestii șl critici. Din toate, 
însă, se desprinde dragostea pentru 
sportul preferat, dorința comună de 
a contribui la progresul acestuia, 
la continua sa afirmare.

Ca un omagiu adus acestor cititori 
legați sufletește de ziar, le consa
cram rubrica de față, în care re
dăm, fără vreun criteriu de selec
ție, fragmente din cîteva scrisori 
primite în ultima vreme.

★

„Am început să-l iubim pe fot
baliștii plteșteni de pe timpul cînd 
posedau „lanterna". Elevii din clasa 
noastră aveau șt atunci note bune, 
iar în competițiile organizate în 
școală dețineau locuri de frunte. 
Acum, cînd echipa lui Barbu și Do- 
brin se află pe primul Ioc în cla
samentul diviziei A (la care nici 
nu visam), avem alt curaj. în clasă, 
pe stradă șl acasă ne purtăm cu 
mal multă siguranță, sîntem mai op
timiști. Un imbold mai mare în ac
tivitatea noastră sportivă decît suc
cesele echipei preferate nu poate fi.

11 Iubim șl îi stimăm pe fotbaliștii 
plteșteni I*.

Elevii clasei a Vl-a A, comuna 
Orbească de sus, raionul 
Alexandria, regiunea Bucu
rești.

„Sîntem de părere că o echipă 
națională formată din cei mai re
prezentativi jucători va trebui păs
trată chiaT dacă primele sale par-

ill loc

ani nu trebuie să ne mai subjuge. 
E cazul să Înțelegem că a ne po
vesti Blndea, Cotormani și alții ca 
ei cum se juca fotbal pe vremea 
lor șl a aplica astăzi în cluburi a- 
cest fotbal (chiar cu unele modifi
cări) ar fl desuet. îi admirăm șl îi 
respectăm pe acești veterani ai fot
balului românesc, dar trebuie să fim 
cit mal receptivi Ia nou. Să nu ne 
considerăm jigniți dacă am aduce 
antrenori străini (bine aleși), așa

de dialog •••

CUVÎNTUL CITITORILOR
tide se vor solda cu insuccese. So
cotim o mare greșeală fluctuația de 
pînă acum a jucătorilor de la un 
meci internațional la altul".

Un grup de iubitori ai fotba
lului de la sectorul „Montai
exterior" al uzinei „Vulcan"
București.

„Trebuie să ajungem Ia o înțe
legere mai justă a ceea ce înseamnă 
vechi și nou in foibal. Nostalgia
fotbalului prestat acum 30—35 de

cum n-avem acest sentiment nici în 
cazul prezenței acestor specialiști 
care ne ajută la montarea instala
țiilor pentru unele întreprinderi in
dustriale".

LEONTE ILARION, str. P. Is- 
pirescu nr. 4, Brașov.

„Mal deunăzi am fost la un meci 
de fotbal din campionatul orașului 
București. 22 de tineri se întreceau 
într-o atmosferă de sportivitate, iar 
arbitrul, așa cum se desprindea din

atitudinea jucătorilor șl a celor două 
galerii, conducea partida cu de
plină obiectivitate. Totuși, printre 
cele cîteva sute de spectatori era 
unul care adresa aproape încontinuu, 
fără pic de jenă, diferite epitete și 
injurii arbitrului. Epitetele și inju
riile erau, poate, mai puțin auzite 
de arbitru, dar în mod sigur ele 
au ajuns la urechile soției și copi
lului acestuia, care se aflau întîm- 
plător lingă acel derbedeu. La sfîr- 
șitul meciului, scîrbită de cele au
zite, soția arbitrului l-a întîmpinat 
cu cuvintele: „Așa îți trebuie dacă 
te bagi în tărîțe".

Oare așa să fie ? Desigur că nu. 
Nu trebuie ca noi, marea masă a 
spectatorilor să ne lăsăm învinși de 
cîteva elemente lipsite de bun simț 
și de cea mai elementară educație. 
Noi sîntem cei mulți, ei sînt doar 
cîțiva și deci trebuie să-i izgonim 
de pe teren. Dar poate că în afară 
de această acțiune unită a noastră 
ar fi bine ca pe terenurile de sport 
să-și facă simțită prezența și orga
nele de ordine, pentru dresarea unor 
procese verbale de contravenție. Cu 
siguranță că, astfel, elementele» tur
bulente s-ar potoli și climatul de 
pe stadioane nu s-ar mai vicia",

M. POMOJESCU, Șos. Oiicăi- 
fei nr. 98, București.

adus fotografiile. Mie mi adupă două ore a

fără 
Fără

ce era vorba și 
că...

scamatorii stilistice, să-i fie clar cititorului ce 
fotbaliști, totuși cu fotbal..."
redacție aveam o figură lunguiață ca într-un 

urgent două poze cu fotbaliști, dar nu pe teren.

LA ZI LA
Tiberiu Bone de pre- 
formatiei din Tg. Mu-

VO1NESCU ALATURI DE BONE 
LA A.S.A. TG. MUREȘ

Zîmbetul a reapărut pe fețele dinamoviștilor bucureșteni.
— Două puncte cu valoare de simbol — par să spună 

Pîrcălab și Haidu colegului lor de linie Frățilă. Și Frățilă 
acceptă la fel de bucuros. Poate și pentru că zilele acestea 

va scăpa de... ghipsul de la picior.

LA ZI...ZI...

scurt, simplu, 
terenurilor.

...încă de luni dimineață...

. . . de cînd. nm primit telefonul 
lui Emil Martin, căruia îi dădu
sem două stele pentru arbitrajul 
meciului Rapid — Dinamo, bă
nuiam că voi avea o săptămînă 
complicată. Dar. să vă redau con
vorbirea cu el: „Tare curajoși 
jînteti voi cronicarii! La 1—1 să 
acord 11 metri? Aș vrea să cobo- 
rîți o dată în arenă și pe urină 
«ă vă vedem... Am să vă reclam... 
Ce aveți cu noi ?“ Și poc telefo
nul, Pînă acum n-a reclamat. Poa
te l-au liniștit rîndurile scrise a 
doua zi de. colegul Nicolaescu.

Marti, uite-mă pomenit In 
„Scinteia tineretului" 1 Fănuș Nea- 
ftu scrie că am apreciat greșit 
numărul spectatorilor de pe ,,2'i 
August". Recitesc primul rînd din 
cronică: „Jocul s-a disputat în 
deschiderea cuplajului la ora 
12.45 în fata a 20 000 de specta
tori". Are dreptate Fănuș. Tre
buia spus că meciul a început în 
fata a 20 000 de. spectatori. Pînă 
la. sfîrșit tribunele s-au populat 
cu încă 10 sau 15 000 de spec
tatori. dar asta e altceva... Așa n 
început săptămîna. Cu probleme... 
Apoi am dat peste...

însă proceda și ca la Tg. Mureș, 
unde antrenorii și-au. descoperit 
băieții noaptea tîrziu într-o cramă. 
Numele lor? Czako, Timpănaru. 
Balaș. Rezultatul? Universitatea 
Craiova •— A.S.A. Tg. Mureș 
4—0 !

Să ne. mai mire, că în jocul echi
pelor noastre ritmul de vals este 
încă la modă, că asistăm adeseori 
Ia penibilele evoluții ale unor fot
baliști ? Să-i credem, Sînt obosiți.

Se pare însă că săptămîna a- 
ceasta (din aceleași motive ca 
cele arătate), la Brașov s-a um
plut paharul. Joi seară, tîrziu, 
după terminarea unei ședințe, co 
respondentul nostru C. Cruia ne-a 
telefonat: „Conducerea clubului 
Steagul roșu i-a scos din lot pe 
jucătorii Ioniță III și Roma pen
tru grave abateri de Ia conduita 
sportivă și a dat un ultim aver
tisment lui Rusu, aplicînd sanc
țiuni bănești lui Gane, Goran și 
Pcsearu".

Pînă în prezent...

. . . comisia centrală do disci
plină — se spunea într-un refe
rat — a sanefionat aproape 151) 
de jucători din categoriile A, B, 
C. Am reținu t: „Pînă în prezent".

0 declarație...
. . . luată pe peronul Gării de 

Nord lui Constantin Teașcă: 
,,Poate ați observat că pe unii 
este greu să-i convingi să acțio
neze firesc, de pildă să arunce 
Ia coș biletul de tramvai, ln- 
deamnă-i însă la excentricități 
stupide, să zicem, să stingă țiga- 
rea pe fața de masă din restau
rant. S-ar putea să reușești mai 
lesne — din păcate... Pe scurt: 
m-am dus ! “ ,

Trenul s-a pus în mișcare, iar 
pe mine m-a apucat miezul nopții 
în redacție scriind acest reportai. La Berlin, maximă atenție meciurilor 

cu echipa României
Uși închise

Miercuri la
Me. Secretarul general este ina
bordabil. Din. partea secretarei, a- 
celasi răspuns : „Acum nu se poa
te. vorbește la telefon*. „Veniri 
mai Urziți, e cu un tovarăș din 
afară", ,.E în ședință", „Nu puteți 
intra, lucrează", „A

Am plecat și eu.
Pe. scări, doctorul 

mescu mă surprinde 
anrindeam o țigară de la alta s' 
îmi arată un material din revista 
franceză „Știință fi viață". Un or 
ticul foarte, documentat despre de
zastrul pe care fumatul îl pro 
roacă în organismul omului. Pe o 
planșă, un om în picioare tăiat 
vertical. Inima, ficatul, rinichii si 
celelalte... sînt străbătute de o li
nie orizontală, la capătul căreia 
scrie ce. se înfîmplă eu fiecare nr. 
gan cînd omul fumează. Explica- 
title doctorului m-att zguduit. 
„Bine, bine, mă las de fumat, dar 
cum rămine cu...

F.R.F. nici o nou-

plecat”.

Dumitrii To-
tocmai cînd

Dobrin, Barbu, Koszka, 
Voi nea!

Indiferent de motivul pen
tru care te afli la Berlin cu 
10 zile înaintea meciului R.D. 
Germană—România din ca
drul preliminariilor olimpice, 
ca ziarist sportiv nu poate 
să nu te intereseze acest e- 
veniment. Iar dacă încercă
rile de a-l găsi pe secretarul 
general al federației de spe
cialitate din R.D.G. sau pe 
antrenorul principal, Karoly 
Soos (ei fiind cu desăvîrșire 
inabordabili în această pe
rioadă), n-au fost încununate 
de succes, o discuție pe aceas
tă temă cu colegii de breaslă 
de la cotidianul 
„DEUTSCHES SPORT 
este cit 
Amabili, 
MANN 
HEMPEL 
ție cu cele mai noi 
resante date. Intrăm, 
direct in subiect,

— CUM ESTE PRIVITA 
IN CERCURILE SPECIA
LIȘTILOR DIN R.D. 
GERMANA APROPIATA 
CONFRUNTARE CU RE
PREZENTATIVA DE 
FOTBAL A ROMÂNIEI?

— Cu cea mai mare serio
zitate, mă asigură ei. Și cel 
mai important indiciu în a- 
cest sens este faptul că prin
cipala întrecere internă, cam
pionatul, a fost întreruptă 
după etapa de sîmbătă 4 no
iembrie, selecționabilii reunim

pregătire co-
12 zile. An-

Karoly

se poate
HORST
Și 

iți stau la

berlinez 
ECHO~ 

de utilă. 
FRIEDE- 

WOUFOANCr 
ais păzi
și inte- 
așadar,

du-se pentru o 
mună de circa 
trenorul principal,
Soos, preconizează ca echipa 
probabilă să susțină în aceas
tă perioadă cîteva partide de 
verificare, dar nu în compania 
unor adversari puternici, ci 
a unor formații de categoria 
B, (meciuri cu po-rțile închise, 
la care publicul nu va avea 
acces!). în ceea ce privește lo
tul, el este — în linii 
același care ș-a aflat 
găti re și în preajma 
rii cu reprezentativa 
Ungare, din campionatul 
ropean: 15 jucători de Ia 
cluburi diferite, Lokomotiv 
Leipzig, F.C. Karl Marx Stadt, 
Vorvvărts și Chemie Halle fi
ind singurele formații care 
dau cîte doi jucători.

- CUM SE ASIGURA, 
IN ACEST CAZ. OMOGE
NIZAREA ECHIPEI RE
PREZENTATIVE?

— în activitatea pe care o 
desfășoară din 1963 în țara 
noastră.
Karoly 
deauna credincios principiului 
său. El s-a oprit de la înce
put la un grup destul de res- 
trîns de jucători, pe care i-a 
rulat în permanență în în- 
tîlnirile internaționale dispu
tate pînă acum, chiar dacă la 
un moment dat nu toți selec- 
ționabilii au manifestat o for
mă excelentă. lată-i, de altfel.

mari — 
în pre- 
întîlni-

R. P.
cu
ll

antrenorul maghiar 
Soos a rămas întot-

pe jucătorii aflați în pregătire 
pentru meciul de la 18 noiem
brie, cu România: portari — 
Blochwitz, Croy; fundași — 
Urbanczyk, Rock, Walter, 
Bransch, frmscher; mijlocași 
— Pankau, Korner, Erler; 
înaintași — Hoge, Noldner 
(fruntaș în clasamentul golge- 
terilor internaționali). Kre- 
schke, Backhaus, Frenzel, Vo
gel, Lijwe. Nu este exclus 
ca Peter Duke să-și facă rein
trarea în echipa noastră re
prezentativă. După cum pro
babil știți, el s-a accidentat 
în primăvara anului trecut, 
în Mexic (într-un meci cu Du
bla Fraga) și a fost obligat 
să-și întrerupă mult timp ac
tivitatea. In acest sezon Duke 
a manifestat o formă din ce 
în ce mai bună de la o eta
pă la alta (sîmbătă, de pildă, 
în meciul de campionat a ju
cat excelent) și nu ar fi de loc 
surprinzător dacă atenția an
trenorilor s-ar opri și asupra 
lui, deși Frenzel și L6we a>i 
evoluat foarte bine în ulti
mele partide internaționale.

Ți-i amintești cum stăteau răs
turnați în fotoliile din holul ho
telului Orhis din Cracovia ? j»i 
înainte și după meciul cu polonezii 
fumau de zor: Snagov, Chester
field, ce-aveau fiecare. Barbu pre
feră Viceroy. Ca să nu mai vor
besc de indiferenta lui Dan Coe 
care le amestecă pur și simplu... 
Arată-le și lor primejdia. Cel pu
țin îi ai sub observație pentru 
meciurile „naționalei", căci la 
buri au și ei doctori, dar nu 
mese poate, revista..."

LA ZI... LA ZI... LA ZI...

du-
pri

Fostul portar al echipei
C.C.A. și al reprezentativei 
naționale, Ion Voinescu, func
ționează de cîteva zile ca an
trenor secund la A.S.A. Tg. 
Mureș. El se va ocupa împre-
ȘA\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W^^  ̂ 11111111111111111111 [ 11111111111111 \\\\\'\\\\\\\\\\\\\\^

ună cu 
gătirile 
reș.

ARBITRII MECIURILOR 
DE DIVIZIA A

Progresul — Farul: Riszard 
Banasiuk (Polonia). Oct. Corns, 
(Craiova) și Gr. Bîrsan (Ga
lați) i

Universitatea Cluj—Steaua : 
Leonard Elinski (Polonia). 
Chifor Zaharia (Brașov), Mir
cea Rotaru (lași).

Petrolul — F. 1 
Gh. Popovici, V. 
Const. Niculescu 
București) ■,

Rapid — Steagul

C. Argeș : 
Pădureanu, 
(toți din

roșu : Ti-

...îl ascult pe tov. Ivan, 
ședințele C.R.E.F.S, Constanta, 
„Sîntem Îngrijorați de faptul că 
unii jucători de Ia Farul abuzează 
de alcool...*. Altă problemă. Poate 
mai gravă decît fumatul. Ce-i de 
făcut? Mai întîi să-i depistăm. 
Cum? Ușor. Printre cei care n-au 
suficientă viteză (de execuție si 
reacție), forță, detentă, rezistentă, 
îndemînare și suplețe. Se ponto

pre-
UNDE MERGEM?

• VOLEI. Sala Giulesti, de la ora 18,30 : 
Progresul București — Universitatea București 
(m), meci în cadrul diviziei B.

® HOCHEI. Patinoarul artificial „23 Au
gust", de la ora 18 : România — Elveția
• POPICE. Arena Voința, de la ora 13 ; fi

nala campionatului feminin individual și pe
rechi.

® SCRIMA. Sala Steaua (Cal. Plevnei), de 
la orele 8,30 și 16,30: campionatul republican 
pe echipe — ultima etapă.

• ATLETISM. Stadionul Tineretului, de la 
ora 11,30: concurs de decatlon și ștafete ne-

; fi-

clasice ; etapa a lll-a a campionatului uni
versitar pe echipe al Capitalei.

® BASCHET. Sala Floreasca, de la ora 17 : 
Voința — Universitatea București (m. B) ; Uni
versitatea — Olimpia TV (f. B) ; Dinamo — 
I.C.F. (m. A).

® RUGBI. Stadionul Republicii, ora 14,30 : 
Lotul național — Selecționata Provinciei.

Citiți în numărul de mîine al ziarului nostru 
PROGRAMUL COMPETIȚIILOR DE DUMINICA, 
PRECUM SI PROGRAMUL TRANSMISIILOR 
SPORTIVE LA RADIO $1 TELEVIZIUNE.

Loto — Pronosport
TREI ZILE PÎNĂ LA ÎNCHIDEREA 
V1NZARII BILETELOR LA TRAGEREA 
AUTOTURISMELOR LOTO DIN 14 NO

IEMBRIE 1967

De la începutul anului și pînă în 
prezent, LOTO-PRONOSPORT a atribuit 
peste un milion de cîștiguri dintre care 
700 autoturisme. Iată cîteva dintre pre
miile ce vor fi oferite marți 14 no
iembrie 1967 ta tragerea autoturismelor 
LOTO.

Autoturisme „Renault 16", „Skoda 
1000 „Plat 850", „Trabant 601"
(cu huse de protecție) în număr NELI
MITAT ; premii de 75000 Iei (un auto
turism la alegere dintre cele paltu ti

puri acordate la categoriile I — a IV-a 
și diferența în numerar); premii fixe 
în bani de 300 lei și premii de valoare 
variabilă. Se vor efectua 21 extrageri 
cu 85 numere în total.

Se acordă 8 categorii de premii.
Cu 60 lei puteți participa la toate 

cele 21 extrageri = 85 numere.
® Publicăm mai jos programul con

cursului Pronosport nr 46 din 19 no
iembrie 1967 : I : Politehnica Timișoara
— C.F.R. Arad , II : Metalul Tîrgoviște
— Flacăra Moreni ; HI : Ancora Galați
— Ceahlăul Piatra Neamț; >V: Chimia 
Făgăraș — Industria sîrtnei Cirnpia 
Turziif Vt Gloria Blrlad — C.S M.S.

Iași; VI: Progresul Brăila — Victoria 
Roman; VII i Foggia — Catania,- VIII r 
Lecco — Bari f IX : Livorno — Monza i 
X : Messina — Catanzaro ; XI : Modena 
— Potenza > XII : Palermo — Lazio; 
XIII : Verona — Venezia.

TRAGEREA LOTO
DIN 10 NOIEMBRIE 1967

40 21 62 56 32 It 74 47 39 51 79 15 
Fond de premii : 972 092 lei.
Tragerea următoare va avea loc vi

neri 17 noiembrie, în București.
PREMIILE

CONCURSULUI PRONOSPORT NR. 41 
DIN 5 NOIEMBRIE 1967

Premiul exceptional i I variantă a 
75 000 lei (un autoturism Moskvici 408 
cu patru faruri și radio, plus 20 500

Iei numerar) ; categoria 1: 0,5 variante 
a 150 000 lei; categoria a Il-a: 27 va
riante a 5 465 lei; categoria a Ill-a ; 
757 variante a 292 lei.

Report categoria I: 283 611 lei.
Premiul excepțional a revenit parti

cipantului Kiss Imre din Moldova Nouă, 
fotalizînd 225 000 lei.

bor Watava (Ungaria), Al. 
Alexe (Rtn. Vîlcea), Aurel Pop 
(Oradea);

A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo 
Buc.: Petre Sotir (Mediaș), C. 
Buburuz (Bacău), N. Mogo- 
roașe (Craiova);

Dinamo Bacău ■— Jiul: Alex. 
Pîrvu (Buc.), N. Cursaru (Plo
iești), George N. Gherghe 
(Buc.);

C.T.A. — Universitatea Cra
iova : Gh. Lituona, C. Petrea, 
V. Dumitrescu (toți din Bucu
rești).

— VA ÎNCUMETAȚI sa 
FACEȚI UN PRONOS
TIC?

— Da. Mai întîi, însă, cîteva 
observații care să-I justifice. 
Karoly Soos joacă acum „ul
tima carte": îi expiră contrac
tul în decembrie și el este de
cis ca aceasta să coincidă cu 
un succes al elevilor săi. După 
cel obținut în fața Ungariei, 
echipa R.D. Germane a căpă
tat mare încredere în posi
bilitățile ei și speră să trea
că hopul calificărilor olim
pice. Iată de ce credem «â 
la Berlin vor învinge folba- 
liștii germani. în ce privește 
returul, desigur că prima șan
să este de partea echipei ro
mâne, De altfel, ultimele con
fruntări dintre reprezentati
vele țârilor noastre au fost 
echilibrate și există toate pre
misele ca lucrurile să se pe
treacă la fel și în apropiata 
dublă confruntare fotbalistică 
R.D. Germană—România.

CONSTANTIN MACOVEI

f-îț

h PRACTIC
*r. Mihai Viteazul Nr. 

_. -nr^ B 19— 21. telefon 12-339

I.P.S. SPORI Reghin Xn^^“wA“'0^
Pune ia dispoziția cumpărătorilor prin magazinele de specialitate 
sau cu raioane de materiale sportive;

e BOCANCI PENTRU TURISM • BOCANCI SCHI (model «Popu- 
Jar», «Poiana», «Bucegi». «Campion», «Fond») ® GHETE PATINAJ 
ARTISTIC • GHETE ÎMBLĂNITE PENTRU TURISM • GHETE 
HOCHEI • GHETE BOX

ELEGANT'



In turneul interzonal de șah SE INTENSIFICĂ PREGĂTIRILE

Bent Larsen se distanțează PENTRU J.O. DE LA GRENOBLE

Vor reuși baschetbaliștii 
de la Steaua să se califice?

TUNIS 10 (Agerpres). — O dată cu dispu
tarea rundei a 18-a, turneul interzonal de 
șah . de1 ia Soussa (Tunisia) a intrat în ul
tima sa parte. Pînă în prezent, cele mai mari 
șanse de a se clasa pe primul loc le are 
marele maestru danez Bent Larsen. ’

în urma victoriei din runda a 18-a asu
pra lui Mecking, Larsen s-a distanțat în pre
zent la l1/» puncte de principalii săi urmă
ritori, Gligorici și Portisch, și — teoretic 
vorbind — acest avantaj este destul de greu 
de recuperat pînă la sfîrșltul turneului.

in runda a 18-a, Stein l-a învins pe Bar- 
czay, Sharap pe Miagmarsuren și Hort pe 
Bouaziz. Portisch a cîștigat la Kavalek. Par
tidele Gipslis — Matanovici, Reshevsky — 
Ivkov s-au încheiat remiză. S-au amînat par
tidele : Gheller — Matulovici, Korcinoi — 
Bilek și Byrne — Gligorici.

în clasament: Larsen 12Vs puncte (din 16 
partide) i Gligorici, Portisch 11 p. (16); Ivkov 

p. (17); Gheller 10 p. (15); Matanovici 
10 p. (17).

de baschet Politehnica
București debutează

astăzi in C. C. E."

Honved a învins pe Zadar
in „C. C.E" la baschet

mai multe orașe din Eu- 
s-au disputat primele me- 
din cadrul noii ediții a 

l“

Deși baschetbaliștii de la Steaua au învins echipa Pa
nathinaikos din Atena la o diferență de 17 puncte (82-65), 
întrebarea din titlul nostru este justificata de nume
roasele răsturnări de situații înregistrate de-a lung11! 
anilor în meciurile desfășurate în cadrul „C.C.E. . Chiar 
și campionii țării noastre au recuperat de cîteva ori 
handicapuri apreciabile, ca de pildă în ediția 1960 1.61,
cînd au învins pe Virtus cu 16 puncte, după ce cedaseră 
la Bologna cu 14 puncte, sau la cea din 1963—1964, 
cînd au refăcut în fața formației Galatasaray Istanbul o 
diferență de 18 puncte.

Deci, va trece Steaua și de Panathinaikos ?
Răspunsul îl vom afla în seara zilei de 16 noiembrie, 

dar pînă atunci să ne amintim, de cîteva aspecte ale 
întrecerii de joi. Vom începe cu ritmul de joc, foarte 
potrivit unei întîlniri în deplasare, unde trebuie păstrat 
un avantaj, dar neindicat unei partide pe teren propriu, 
unde este necesar să se obțină o diferență cît mai mare. 
Steaua s-a lăsat însă angrenată în ritmul ca de vals 
impus de oaspeți, fără a încerca (prin presing, de exem
plu), măcar pe anumite porțiuni ale întîlnirii, acel iureș 
specific echipei, care i-a adus multe succese. Să sperăm 
însă că la Atena steliștii vor fi cei ce vor impune ritmul.

Problema principală a meciului de joi a constituit-o 
Kolokitas, un baschetbalist cu excepționale calități fizice 
(detentă, mobilitate, viteză), excelent 
care joacă toată echipa. A fost marcat

cembrie, schiorii vor începe 
pregătirea probei de coboiîre 
în condiții apropiate celor de 
concurs. La jumătatea lunii 
decembrie, selecționabilii vor 
participa la 
suri oficiale 
lor Olimpice 
Grenoble.

PARIS 10 (Agerpres). După o 
Inactivitate forțată de cîteva 
săptămini, echipele olimpice de 
schi ale Franței au găsit, în 
sfirșit, la Cervinia zăpada mult 
căutată. Olimpicii francezi, în 
frunte cu Jean Claude Killy și 
Marielle Goitschel, s-au instalat 
de ieri în cunoscuta stațiune ita
liană și au început antrenamen
tele sub conducerea lui Honore 
Bonnet. In prima fază a aces
tui antrenament, schiorii și 
schioarele din lotul Franței vor 
face coborâri de acomodare.

Antrenorul H. Bonnet a de
clarat că după stagiul de la 
Cervinia va urma o săptămînă 
de odihnă, apoi componenții 
lotului vor pleca la Val d’Isere. 
în Franța, unde va începe an
trenamentul de „reflexe și pre
cizie" pentru probele de slalom 
special și slalom uriaș.

După o altă perioadă de re
paus, la începutul lunii de-

primele concur- 
înaintea Jocuri- 
de Iarnă de la

★
Federația de schi din S.U.A. 

se preocupă, de asemenea, cu 
multă grijă de selecția echipe
lor sale pentru Olimpiada albă 
de la Grenoble.

Antrenorul
Battie 
pentru 
de 18
Jimmy
Chaffee, Katy Budge. Sportivii 
americani vor sosi în Europa 
la începutul lunii ianuarie, ur- 
mînd să participe la concursuri 
de verificare în Franța, Austria 
șl Elveția.

Istanbul o

american Bob 
a format lotul S.U.A. 
Grenoble, care cuprin- 
sportivi, printre care 

Heuga, Barrows,

marcator, pentru 
de Savu în prima

în 
ropa 
ciuri 
„Cupei campionilor europeni' 
la baschet. La Budapesta, for
mația masculină Honved Bu
dapesta a intilnit echipa iugos
lavă Zadar, pe care a învins-o 
cu scorul de 86—72 (30—29). 
Știută fiind însă forța de joc 
a baschetbaliștilor iugoslavi 
pe teren propriu, returul, pro
gramat la 16 noiembrie la Za
dar, promite o dispută dîrză în 
care ambele formații păstrează 
șanse pentru calificare 
II al competiției.

Invingătoarea dintre 
și Zadar va juca în 
cu cîștigătoarea partidei Steaua 
București — Panathinaikos 
Atena.

In competiția feminină s-au 
desfășurat trei meciuri.

La Porto, echipa franceză 
La Gerbe Montceau les Mines 
a abținut o victorie la scor 
51—17 (24—9) în dauna forma
ției portugheze Universitario 
Porto.

O partidă echilibrată s-a 
disputat Ia Berlin, unde TSC 
Berlin 56—51

(26—27) de formația poloneză 
LKS Lodz.

In sfîrșit, la Karlovaț, echi
pa iugoslavă Tresnjevka Za
greb a învins cu 48—41 (27—21) 
pe Lokomotiv Sofia.

iiiiiiiiiniiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii!ii

Honved 
turul II

iată că este rîn- 
românești să 

1967—1968 a 
europeni".

în turul

Sportivi din 31 de (firi
iau startul în campionatele
mondiale de lupte llfiere

RiifiDiștli neo zeelandezi
își continuă turneul victo
rios în Europa • Ultimele
întreceri interzonale dinEindhoven, într-un meci ami-

„Cupa Davis" vor desemna
pe viitorii chaicngerl ai
Australiei • Trei meciuri
internaționale pe atlșul
fotbalistic • Ya reuși
Intcrnazionalc sfi revină în
îruntea soccerului pen
insular? • Vacanța iorțată

să înceapă în curînd transmi- 
jocurilor demonstrative.

în fata 
Iar la 
întrecut 
pe Me-

★
Un turneu fulger de șah, dispu
tat la Miinchen cu participarea 
a 250 de jucători, a fost cîștigat 
de marele maestru olandez Don
ner — 8V2 puncte, urmat de 
Schmidt 8 puncte, Klundt 7 punc
te, Pfleger 6% puncte, Pachmann 
6 puncte.

★
După șase etape în „Turui ciclist 
al Mexicului64 continuă să con
ducă columbianul Alvaro Pa- 

■ chon, urmat la 35 sec. de com
patriotul său Martin Rodriguez și 
la 4:53,0 de sovieticul Iuri Dimi- 
triev. Pe echipe. în clasamentul 
general pe primul loc se află 
formația Columbiei.

★
La Eindhoven, într-un meci ami
cal de fotbal, selecționata de ti
neret ă Olandei a învins echipa 
similară a Poloniei cu scorul de 
3—2 (2—1),

★
în campionatul (Te hochei al 
ILR.S.S. s-au disputat două noi 
meciuri. La Leningrad, formația 
locală SKA a pierdut cu scorul 
de 2—4 (0—1, 1—1, 1—2) ' ----
echipei ȚSKA Moscova, 
G.drkl, Torpedo Gorki a 
CU 5—2 (2—0, 1—2, 2—0) 
tâlurg Novokuznețk.

După Steaua, 
dul altei echipe 
debuteze în ediția
Cupei campionilor

De astă-dată e vorba de formația 
feminină Politehnica București, 
care întîlnește astăzi, la Ankara, 
pe campioana Turciei, Ghazi E- 
gitim Spor.

Politehnica a părăsit Capitala 
în cursul zilei de joi, deplasînd 
următorul lot : Viorica Niculescu, 
Ana Haralambie, Elena Tintores- 
cu, Cornelia Gheorghe-Taflan, 
Sanda Dumitrescu, Gabriela Cio
can, Anca Demetrescu, Ecaterina 
Vogel, Elisabeta Fierlinger, Oltea 
Chelaru, Marieta Lupean, Ileana 
Ghiță. Antrenor : prof. Grigore 
Costescu.

Partida va. fl condusă de arbi
trii E. Atlas (Izrael) și K. Lalos 
(Grecia). Returul se va desfășura 
la 17 noiembrie, la București.

Cunoscutul fotbalist englez Billy 
Wright (recordman al selecționă
rilor — 103 — în echipei Angli
ei) șl fost antrenor la clubul Ar
senal și-a exprimat recent In
tenția de* a populariza în Marea 
Britenie jocul de handbal pe 
care-1 găsește interesant șl util. 
Wright, care este în prezent șe
ful redacției sportive al unei 
companii de televiziune, a soli
citat colegilor săi de la televi
ziunea olandeză o documentație 
asupra jocului de handbal șl spe
ră ..........................................
sla

a Iui Franz DecKcnftaucr ia
sîîrșit • Bogat „wceh end"

★ ; ' _
Federația britanică de tenis a ho- 
tărît să sprijine cererea federa
ției suedeze de a se convoca o 
reuniune extraordinară a forului 
Internațional de specialitate pen
tru a se discuta problema tur
neelor așa-zise „open", deschise 
atît amatorilor cit și profesio
niștilor. Săptămînă trecută, fe
derația suedeză s-a pronunțat în 
sensul lichidării deosebirii ce se 
face actualmente între amatori 
șf profesioniști.

★
în Cupa Europei centrale la 
fotbal, formațiile ASK Liliz (Aus
tria) șl vardar Skoplje (Iugosla
via) eu terminat la egalitate:

competitions! pe toate
continentele

PROCENTAJE
Sînt trecute în ordine : procentajul aruncărilor din acțiune, 

numărul încercărilor, procentajul aruncărilor libere, numărul 
încercărilor.

STEAUA : Nosievici 73,51)’/»—14—75"/»—4 ; Novracek 50%—12— 
75’/»—4 : V. Gheorghe : 50%-—6—75’/»—4 ; Savu 46,10%—13—50%—2 ; 
Barău 43,70%—16— nu a executat aruncări libere ; Niculescu 
23.50%—7—100%—2. Total pe echipă : 51,40% Ia aruncări, din ac
țiune (din 68 de încercări). 75’/» la aruncări libera (din 16 în
cercări).

PANATHINAIKOS : Kolokitas 60%—16—70%—10 • peppas
57,10%—7— nu a executat aruncări libere ; Kiritzls 50%—4—50’/»— 
4 : Panayotarakos 44,40%—18—50%—4 ; politis 28,50% 7 nu a 

” , , I—11;—~ i:,CC"/v -6— nu a executat
Total pe echipă : 46,50% la aruncări din ac- 
încercărl), 61,10% la aruncări libere (din 18 în-

<z.,lUw,o—i— nu a executat aiuiivau iiucic ,
4 ; Panayotanakos 44,40%—18—50%—4 ; Politis 28,50% 7- 
executat aruncări libere ; Haikalis —
aruncări libere. — ■ - ...................... .
țiune (din 58 de 
cercări).

repriză și derepriză și de Nosievici în cea de-a doua, ambii fiind 
ajutați de coechipieri care flotau. Deși multe din min
gile pasate către el au fost interceptate, Kolokitas a 
înscris 27 de puncte. Dar, pe lîngă el, Panayotarakos a 
marcat 18 puncte. De ce? Pentru că Panayotarakos ac
ționa în jurul lui Kolokitas, încerca să-i paseze, iar 
cînd nu reușea arunca la coș nestingherit, deoarece ad
versarul său direct flota în fața lui Kolokitas. O tactică 
simplă, dar eficace, căreia însă steliștii vor trebui să-i 
găsească antidot. Și acesta poate fi, de pildă, o mai 
mare atenție și mobilitate din partea jucătorului care-1 
ajută pe marcatorul direct al coșgeterului campionatului 
european.

Să nu uităm că, la Atena, Steaua va fi lipsită de apor
tul lui Ncvacek, aflat în perioadă de examen pentru 
definitivat. O absență care ridică probleme, îndeosebi 
în ceea ce privește recuperările. Va reuși Steaua să-și 
organizeze jocul sub panou pentru a anihila plusul de 
talie al lui Peppas ?

Iată probleme destul de dificile care stau în fata echi
pei antrenorului emerit Constantin Herold, dar pe care 
sperăm să le vedem rezolvate, astfel ca în numărul de 
vineri al ziarului să publicăm la loc de cinste vestea 
calificării campionilor României în etapa superioară a 

C.C.E.".
D. STANCULESCU

rapide. Să nu uităm că nu
mai cu doi ani în urmă, la 
ediția de la 
campionatelor, 
cisc Bolla se 
doi, medalie 
mind totodată 
pion al Europei la categoria 
87 kg. O performanță pe li
nia frumoaselor .noastre tra
diții în sportul luptelor, care 
obligă și stimulează în ace
lași timp pe cei 6 călători 
români spre îndepărtata Indie.

Principali favoriți pornesc 
luptătorii sovietici, deținători 
a trei medalii de aur 
ma ediție, de la 
(S.C.A.), iar lor li se 
iranienii, animați de 
revanșei. Outsideri de 
Turcia (locul I pe națiuni, la 
Toledo), Japonia și Bulgaria. 
Dar și la lupte, deși nu este 
prezent buclucașul balon ro
tund, ci doar forța leală și 
tehnica, un rol îl poate juca 
și șansa neprevizibilă, iar 
pînă la urmă — cine știe ? — 
vom asista poate la surprize, 
la răsturnări ale valorilor 
creditate.

Deocamdată, să ne mulțu
mim cu scurte amănunte asu
pra cadrului întrecerilor. Pen
tru a treia oară;- mondialele 
poposesc în continentul asia
tic (antecendente — Tokio 
1954 și Teheran 1959), dar 
pentru prima dată în India. 
Gazdele intenționează să se 
arate la nivelul predecesori-

la
Manchester a 

românul Fran- 
clasa pe locul 
de argint, pri- 
laurii de căm

la ulti- 
Toledo 
alătură 
dorința 
temut:

PANORAMIC EXTERN
Samuel Fogg, eroul jules-verne-ian în luptă cu acele cronometrului, stabilea un record mondial

Max Schmelling (62 de ani) șl Cassius Clay (25 de ani) s-au intilnit 
la 30 octombrie într-un meci sui-generis arbitrat de mașina electronică 
de calculat NCR 315. Învingător : Clay I

Samuel Fogg, eroul jules-verne-ian în luptă cu acele cronometrului, stabilea un record mondial imaginar ocolind sfera 
pămîntului în numai 80 de zile. Era în pragul veacului care avea să ne aducă automobilele de curse și avionul 
cosmonauții transformă zilele în ore și în secunde, pulverizînd toate recordurile de viteză pe care și le puteau 
și cei mai temerari dintre autorii romanelor de anticipație.

Un cronicar de sport care pornește la ocolul pămîntului ar prefera totuși ritmul călătoriilor din vremea 
Ele i-ar permite popasuri mai prelungite în capitalele și orașele care găzduiesc marile evenimente ale sportului, 
punem însă să facem azi — și la fiecare sfîrșit de săptămînă — este poate tot un record : turul de orizont al întregii lumi spor
tive pe distanța totdeauna limitată a unui manuscris de ziar... Voiajul nostru nu va fi însă numai în ficțiune, ci rămîne legat de 
fapte concrete. Mai exact, o previziune a lor, o anticipare a principalelor puncte de atracție înscrise pe afișul sportiv internațional.

‘campionate, întîl- 
vedetelor sportului, 

ridice tribunele in 
să rezolve orice 
subiecte în pro- 
televiziune. Poate 
week-end sportiv 

i pitite marile sur-

Ce ne rezervă acest sfîrșit de săptămînă ? Desigur, noi meciuri pasionante, noi întreceri

fazele palpitante pe care le re
lata crainicul radiodifuziunii co
respundeau datelor pe care com
puterul le scotea la .iveală.

Totul a pornit, de la o idee a 
regizorului Murray Woronei- de 
la radio Miami : dacă ușiei mașini 
electronice i s-ar da prin pro
gramare un număr de date des
pre doi boxeri, ea ar putea in
dica pe cel mai bun dintre ei ? 
La această întrebare, specialiștii 
în electronică au răspuns afir
mativ. Woroner, un pasionat al 
sportului cu mănuși, s-a hotărît 
atunci să organizeze o întrecere 
cu ajutorul computerului, adu- 
nîndu-i într-o singură competiție, 
eliminatorie, pe cei mal valoroși 
pugiliști din istoria sportului cu 
mănuși.

El a ales 16 boxeri foști cam
pioni si, cu ajutorul unei vaste 
documentații, a strîns despre fie
care dintre virtuoșii ringului mii 
de date privind activitatea lor, 
greutatea, înălțimea, forța pum
nilor, viteza de execuție, rezis
tența, jocul de picioare, speeia-

Meciuri de box fără... boxeri
O mașină electronică desemnează pe campionul mondial de box al tuturor timpurilor

supersonic. Azi, 
închipui vreodată

lui Jules Verne. 
Ceea ce ne pro-

Reuniunile vor avea loc 
incinta Stadionului Natin- 
(30 000 de locuri), simul- 
pe 4 saltele. Detaliile or- 

se pare,

Mukerjea, Lall) și Republicii 
Sud-Africane (Drysdale, He

witt, McMillan). Nici o îndo
ială asupra pronosticului : în
ving tenismanii „Springboks" 
veniți de la capătul continen
tului african. Săptămînă vi
itoare, finala.

*

de 
sînt 
din 

Două

afiș fotbalistice, 
programate trei 

campionatul eu- 
dintre ele în 
unde Portugalia

— Gonpul anunța. începutul ce
lui dt-al zecelea round. Jeffries 
acționează rapid. îl lovește pe 
Walcott cu o directă de dreapta. 
II urmărește în continuare Insis
tent. Acum îl plasează un uper
cut de stingă, o nouă lovitură 
de dreapta în bărbie. Lupta e 
dramatică. Formidabil f Masivul 
Walcott a fost îngenuncheat f A 
căzut! Arbitrul îl numără. Jef
fries urmărește din colț. Opt, 
nouă, zece, aut 1 Bravo Jeffries! 
Wâlcott a fost învins înainte de 
Urnită, în minutul 3 al celei de-a 
zecea reprize...

Cine a ascultat această rela
tare, prezentată de curînd la 
postul de radio Miami (Florida, 
S.U.A.) putea crede că este verba 
de o transmisie sportivă obișnuită

de pe unul din ringurile locale. 
Mai ales că, în timp ce craini
cul reporter povestea înflerbîntat 
desfășurarea luptei, se auzeau 
strigătele înfocate ale mulțimii de 
spectatori. Un cunoscător în ale 
boxului ar fi rămas însă intri
gat : cum se poate ca Joe Wal
cott, marele campion al anilor 
1951—52, să lupte acum, în 1967, 
cu Jim Jeffries, faimosul pugi
list de la începutul veacului ? 
Această remarcă ar fi fost pe 
deplin întemeiată. înttlnlrea din
tre cel doi, transmisă la radio, 
nu era, de altfel, o luptă obiș
nuită, reală, și nici nu putea 
fl. Faimoșii boxeri îșl disputau 
întîietatea prin intermediul unei... 
mașini electronics de calcul. Iar

lltatea In diferite lovituri, capa
citatea de eschivă etc. Din cei 
16 au fost formate opt perechi 
care șl-au „disputat" optimile de 
finală. Mașinii electronice „N.C.R.. 
315" l-au fost furnizate de fle
cara dată toate elementele com
plexe privind pe cel doi. boxeri 
clin „ring" și programarea a fost 
astfel făcută îneît computerul să 
dea o serie de răspunsuri 9care 
să poată fi traduse în faze con
crete de luptă șl, în cele din 
urmă, într-un rezultat. Pe baza 
acestora, un crainic al postului 
de radio, Guy Le Bow, a reali
zat o transmisie în felul celei 
citate la începutul acestor rîn- 
durl.

Turneul, aflat în plină desfă
șurare, s-a bucurat de un suc-

ces enorm. Transmisiile au fost, 
solicitate șl de alte numeroase 
posturi de radio din Statele Unite, 
Firește, n-au stat cu mîinlle 
în sin nici bookmaker!; oare 
mișună în sportul american. Ime
diat ei și-au întins năvoadele, 
organlzînd pariuri cu cote pe baza 
meciurilor mașinii electronice. 
Ghișeele agențiilor de pariuri, 
împrăștiate pe întreg continen
tul, au fost asaltate de public, 
iar organizatorii — bineînțeles — 
au stors cîștiguri grase.

Șl iată acum rezultatele teh
nice ale meciurilor, disputate 
toate pe distanța a 15 reprize: 
Cassius Clay l-a învins la puncte 
pe Max Schmelling. Rocky Mar
ciano pe Gene Tunney. Fitzlm- 
mons ne Sharkey, Baer pe John
son. Sullivan pe Braddock. Și 
două k.o.-url (!), realizate de 
Joe Louis șl Jack Dempsey asu
pra lui Willard și Corbett, res
pectiv. Fînă la sfîrșitul lui no
iembrie sînt programate sfertu
rile de finală, urmînd ca finala 
să aibă loc la 18 decembrie.

Ziarele americane au publicat 
cîteva comentarii ale unora din
tre „participant!", făcute chiar 
în timp ce ascultau transmisiile 
propriilor lor meciuri. Cînd crai
nicul a anunțat că Joe Louis 
l-a pus la podea pe Willard, 
„bombardierul negru" l-a spus 
reporterului : „Sper sfl nu se 
mâi ridice. Sînt groaznic de obo
sit !...« „A fost cea mal grea 
experiență din viața mea, a de
clarat Marciano. A fost chiar 
mai grea decît o luptă reală, 
pentru că nu am putut de loc 
să o controlez". Văduva lui Baer 
a izbucnit în plîns clnd a auzit 
că Max l-a învins pe faimosul 
Jack Johnson. Unul dintre copiii 
el l-a telefonat Imediat după a- 
nunțarea rezultatului : „Mamă, 
a fost minunat. Spunt-mi, tata 
a fost chiar atît de bun ?•

Ecouri care vin să completeze 
nota de inedit a acestei expe
riențe, care poate să însemne și 
mal mult decît atît.

VLAD UDRIȘTE

în mari 
niri ale 
capabile : 
picioare 
penurie ; 
gramele < 
că în acest 
mondial stau , 
prize care vor umple cu titluri 
pagina înlîi a gazetelor. Poa
te că azi, sau mîine, undeva 
în Europa sau la antipozi, un 
atlet va coborî sub granița 
celor 10 secunde pe suta de 
metri păzită de șapte cerberi 
ai sprintului. Poate că recor
dul orei va fi bătut de un 
ciclist și mai puțin cunoscut 
ca Ferdinand Bracke. 
că va fi descoperit, în 
antidotul remizelor în 
Poate, undeva în lume, 
juca pentru prima oară 
fără faulturi. Poate...

Am promis însă realități și 
nu fantezie. Să nu ne dezicem. 
Trecem la decupajul, mai mult 
sau mai puțin Imparțial. al 
vrafului de telegrame exter
ne, avancronici 
reîerindu-ne la 
din prlm-planul 
Evident, 
ele.

să 
Și 
de 
de

Poate 
sfîrșit, 

șah. 
se va 
fotbal

doar la

și programe, 
evenimentele 

actualității, 
cite va dintre

*
escală — New Delhi.Prima

în capitala Indiei, sportivi din 
31 de țări sînt gata să în
ceapă întrecerea în a opta 
ediție a mondialelor de lupte 
libere. Este replica întrecerii 
supreme în stilul greco-roman 
găzduită în septembrie 
București.

Printre competitori se 
mără și reprezentanții 
noastre, dornici să-și i 
cît mai bine șansele în spor
tul vigoare! și al reflexelor

la

s nu- 
tăril 

apere

lor. 
în 
na] 
tan 
ganizatorice sînt, 
bine puse la punct. Să speram 
că și cele ce țin de transmi
terea știrilor de la New Del
hi, pentru a ne permite 
aflăm cîl mai 
amănunte ale 
începe mîine. 
14 noiembrie.

să 
curînd primele 

competiției care 
Punct terminus:

*

Lumea balonului oval tră
iește momente de „suspense". 
In Europa și-au făcut apariția 
rugbiștii în tricouri negre — 
All Blacks, cum sînt supra
numiți echipierii naționalei 
neo-zeelandeze. „Băieții răi" 
ai rugbiului au făcut vid în 
jurul lor, de la începutul sta
giunii internaționale. 29—9 cu 
selecționata Australiei, apoi 
un șir neîntrerupt de victorii 
în turneul lor canadian și cel 
britanic, culminat cu acel 
23—11 servit sîmbăta trecută 
echipei Angliei, la Twicken
ham. Acum, tricourile negre, 
după ce au zdrobit alaltăieri 
o selecționată la Swansea, 
joacă în fief-ul rugbiului ga- 
lez, la Cardiff. Azi, meciul 
Țara Galilor—Noua Zeelandă 
va da emoții pasionaților de 
rugbl. Cînd te gîndești că în 
înaintarea oaspeților șase oa
meni depășesc flecare tOO d« 
kilograme 1

*
De la grămada crîncenă, la 

subtilitățile elevate ale spor
tului alb. La Barcelona, ora- 
șul-sediu al tenisului spaniol, 
Manuel Santana si băieții săi 
asistă din tribune la meciul 
care le va desemna adversa
rii din finala inter-zone a 
„Cupei Davis". Se întîlneso 
echipele Indiei (Krishnan,

Să nu credeți că am uitat 
fotbalul. Am lăsat doar la ur
mă sportul-rege, pentru ta
bloul final ăl acestui tur de 
orizont. Avem, de altfel, difi
cultăți în alegerea subiectelor, 
fiindcă abundă, ca totdeauna, 
capetele

Mîine 
întîlniri 
ropean.
grupa a II-a, 
primește vizita Norvegiei, iar 
la Sofia, Bulgaria întîlnește 
Suedia. O victorie a fotbaliș
tilor bulgari le majorează șan
sele de a ocupa primul loc în 
grupă, bineînțeles dacă 
trece cu succes ultimele 
„teste", cu portughezii, 
timii suportă handicapul 
lei neașteptate înfringeri 
2—0 suferite pe teren propriu 
în fața Suediei. Fapt de reți
nut.

La Belgrad se dispută meciul 
Iugoslavia — Albania, din 
grupa a IV-a. Arbitrează An
drei Rădulescu, emisar al fot
balului românesc. Meciul este 
important, chiar și din punct 
de vedere ăl scorului, dat 
fiind că treburile în această 
grupă sînt încurcate de vir
tuala egalitate dintre Iugosla
via și R. F. a Germaniei, în 
clasameniul final.

Afară de țările 
sus, pretutindeni 
campionat. Mîine, 
cerca să se redreseze după 
startul slab în tur, culegînd 
două puncte în deplasare la 
Brescia, ca și Juventus la Ca
gliari. în R.F.G., ziarele anunță 
reintrarea Iui Beckenbauer la 
Bayern Miinchen, după o lună 
și jumătate de absență. în 
campionatul maghiar, Ferenc- 
varos va face un simplu act 
de prezență în etapă, 
fiindcă are titlul asigurat. Mai 
grăbiți, ca întotdeauna, en
glezii au etapă azi. în ve
detă : Tottenham —- Liverpool, 
Manchester United — Stoke.

Un week-end fotbalistic deo
sebit de bogat.

*

vor 
două

Ul- 
ace- 

cu

notate mai 
etape de 

Inter va în-

alte competiții, de 
meridiane și latitu-

box 
un 
în 
de

Pentru 
pe alte 
dini, poate tot atît de pasio
nante in aria lor proprie, nu 
ne rămîne loc decît pentru o 
enumerare. Concursuri interna
ționale de eălărie Ia Geneva 
și Toronto, meci de
Franța — Polonia la Paris, 
Mare Premiu automobilistic 
Spania, meci triunghiular 
haltere R.F.G.
Olanda,
Rio de Janeiro, întreceri atle
tice și cicliste aproape pretu
tindeni.

Dar să nu deconspliăm tot 
ce știm sau presupunem des
pre întrecerile din aceste zile. 
Altfel nu vom mal avea .sur
prize" pentru cititori în zia
rele noastre viitoare.

RADU VOIA
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turneu de tenis ld
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