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Premieră în sezonul internațional
Miercuri după-amiază, la Floreasca 

— premieră în actualul sezon inter
național al handbaliștilor bucu- 
reșteni. Iși dau concursul cinci pu
ternice reprezentative masculine din 
Iugoslavia, Polonia, Ungaria, U.R.S.S. 
și România, cărora li se va adăuga 
în întrecere și formația de tineret 
a Capitalei. Selecționate redutabile, 
multe nume sonore — iată o primă 
garanție asupra nivelului celei de a 
VIII-Q ediții a „CUPEI ORAȘULUI 
BUCUREȘTI", ale cărei interesante 
partide le vom putea urmări timp 
de cinci reuniuni.

în ultimele zile ne-au 
mai multe vești asupra 
participante la această 
competiție. Handbaliștii 
sosiți în Capitală cu autocarul 
cursul nopții trecute, vor 
sub culorile unei reprezentative di
vizionare din țara vecină. IVAN 
SNOJ, selecționerul unic al repre
zentativei iugoslave, a adus la Bucu
rești pe cei mai în formă jucători, 
care s-au impus în turul campiona
tului recent încheiat. Printre ei se 
află nu mai puțin de 7 handbaliști 
care au participat la mondialele 
din acest an : portarul JIVKOVICI, 
KOPRIVICA, UREMOVICI, TOMA- 
SICI, MARTINCEVICI. SELEC și 
POKRAJAC. Lotul a mai fost com
pletat cu Mervar, Kostici, Paiprici, 
Kaljici, Popovici, Gajdov, Pesici și 
Lavrnici. După cum se poate lesne 
observa — o singură absență mar
cantă : cea a Iui MILKOVICI, care 
actualmente joacă în R.F. a Germa
niei.

® Tot în cursul zilei de ieri a so
sit în Capitală și reprezentativa 
Uniunii Sovietice, care va evolua 
sub titulatura selecționatei orașului 
Moscova. Printre cei ce vor «alcătui 
„7“-le sovietic se află binecunoscuții 
handbaliști KUIMOV, ȚERȚVADZE 
și SOLOMKO.

@ Meciurile turneului vor fi con
duse de_ trei arbitri internaționali, 
Knut Nilsson din Norvegia, Ludwig 
Lutz din R.F.G. și Hans Hensel din 
R.D.G.-

® în programul zilnic al competi
ției vor figura cîte trei partide, cu 
începere de la ora 17. Vineri va fi 
zi de odihnă.
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®
Sportivii iugoslavi și sovietici primii oaspeți ai Capitalei

Milkovici

Telefericul din Poiana Brașov 
iși reia activitatea

După o întrerupere de aproape două luni, telefericul din Poiana 
Brașov își reia de astăzi cursele obișnuite pentru pasageri.

Telefericul a fost reamenajat complet. I s-a schimbat cablul 
și i s-a efectuat revizia generală. La dispoziția celor care vor 
urca la cabana Cristianul Mare vor sta 80 de scaune, și ele, la 
rîndul lor, cu o înfățișare nouă.

DAR OBIECTIVITATEA ?

EMIL RUSU

® Emil Rusu in fruntea lotului pentru sezonul viitor ® 18 fondiști

incep pregătirea • De ce pentru Gh. Suciu și

lui W. Ziegler ?
într-o perioadă cînd ar mai fi 

trebuit să asistăm la întreceri, 
cicliștii iși încheie concediul de 
odihnă. Se pregătesc — cum s-ar 
spune — să facă primii pași pe... 
bicicletă pentru noul sezon. Lă- 
sînd la o parte paradoxul — 
curse ■— nu, antrenamente — da 
— să discutăm configurația ac- 
lualelor loturi ce vor fi chemat» 
la startul pregătirilor.

Antrenorii — nedesemnati 
încă (1 ?) — vor avea la dispo
ziție 18 fondiști. „Capul de co
loană" este EMIL RUSU, urmat 
de consacrații G. MOICEANU, 1. 
ARDELEANU, GH. SUCIU, C. 
GRIGORE, N. CIUMETI, C. CIO
CAN, TUDOR VASILE, FR. GERA 
și ST. SUCIU. Apoi, un pluton 
de „boboci" : A. SUCIU. CRIS
TIAN TUDORAN, D. NEMȚEA- 
NU, V. SEI.FJAN, S. SUDITU, 
ION MICULAN, GH. CIUMETI și 
1. RĂDĂCINĂ. Așadar, aceștia 
sînt cei 18 din care vom alege 
anul viitor „tricolorii" pentru 
„Cursa Păcii", Jocurile Olimpice, 
campionatele mondiale și cele
lalte mari întreceri rutiere, mai 
bine spus cei care vor trebui să 
dovedească prin comportare și 
performanțe că avem dreptul de a 
ne afla la startul acestor compe
tiții.

Din capul locului trebuie să 
spunem că avem de făcut obiec
ții. Sînt incluși în lot oameni 
care n-au dovedit prin nimic în 
acest sezon că merită creditul 
nostru moral și material. De pil
dă, Gh. Suciu. Atît antrenorii, cît 
și federația au fost total nemul
țumiți de comportarea sa în 
anul compelițional 1967. Refrac
tar, lipsit de dorința de a învăța,

Echipa de lupte greco-romane a R.F. a Germaniei 
evoluează astăzi in Capitală

• IN FORMAȚIA OASPE, NUME SONORE: R. LACOUR ȘI P. NET
TEKOVEN

• REVEDERE CU CAMPIONUL MONDIAL I. BACIU
@ I. TARANU A PROMIS REVANȘA PENTRU ÎNFRÎNGEREA DE LA 

BRAȘOV
După cum s-a menționat în ziarul 

de ieri, astăzi, de la ora 17,30, redu
tabila formație a R.F. a Germaniei 
evoluează în sala Floreasca din Ca
pitală. Oaspeții au deplasat un lot 
de sportivi cunoseuți în arena inter
națională, printre care R. Dacour și 
P Nettekoven. Primul are o valo
roasă salbă de performanțe : meda
lia de aur la campionatele europene 
din 1965, cea de argint la campiona
tele mondiale din același an și de 
bronz la ediția de anul trecut. Al 
doilea, a cucerit medajia de bronz

la mondialele din 1966 și s-a clasat 
in primele 6 locuri la alte mari com
petiții.

După meciul de la Brașov, antre
norul Ion Cernea va face unele mo
dificări in formația noastră repre
zentativă. Printre acestea figurează 
și introducerea campionului mondial 
Ion Baciu, la categoria 57 kg. întil- 
nirea din sala Floreasca se anunță 
deci interesantă. I. Ț;iranu ne-a 
declarat, că vrea să-și ia revanșa 
pentru înfrîngerea suferită în fața 
Iul Nettekoven.
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împotriva

rudimentar ca tehnică, Gh. Suciu 
a abandonat nemotivat în „Cursa 
Păcii". Pentru aceste „calități” 
este din nou chemat în lot? Ati
tudinea selecționerilor federației 
este cu atît mai greu de înțeles 
cu cît, pentru mai puține lacune, 
refuză selecționarea lui Walter 
Ziegler.

Apoi, să ne fie permis să în
trebăm : s-au uitat „accidentele* 
repetate din acest sezon de care 
s-au făcut vinovați Ștefan Suciu 
și Constantin Ciocan ? Sîntem 
convinși că selecționerii au tre
cut cu îngăduința care-i caracte
rizează (uneori) peste amănuntele 
acestor neplăcute accidente. Spu
nem că numai uneori sînt îngă
duitori și o vom documenta prin 
intransigența dovedită în elimi
narea din lot a altor rutieri, prin
tre care Alex. Sofronie (chiar 
sentimental, mai păstrăm încă 
imaginea efortului său din finalul 
ultimei etape a „Tuiului Româ
niei"), St. Cernea, N. David.

Cînd au greșit selecționerii, 
cînd au fost piea îngăduitori sau 
cînd s-au dovedit excesiv de 
exigenți ? După părerea mea, în 
ambele cazuri. Trebuie, evident, 
să fim exigenți. Dar, la penuria 
de cicliști din țara noastră n-a
vem voie șă tăiem aripile unor 
cicliști în plină afirmare și nici 
să ne lipsim de consacrați ai șo
selei care au investit ani de 
muncă pentru a ajunge pe aceas
tă treaptă și în care a fost in
vestit un important capital con
stituit din includerea în lot și 
participării la mari întreceri. N-a
vem intenția să acuzăm dar lipsa 
obiectivitătii în selecționare ne 
obligă totuși, prin evidența ei. 
Și acum, cînd încă nu s-a pornit 
la lucru, trebuie reverificat, om 
cu om, lotul republican. Este o 
îndatorire a forului de specialitate 
să-și dovedească imparțialitatea.

HRISTACHE NAUM

Lotul fotbaliștilor români 
pentru meciul 

cu R. D. Germană
Precum se știe, sîmbătă va avea 

loc la Berlin meciul dintre echipele 
olimpice ale R.D. Germane și Ro
mâniei. Antrenorii Angelo Nicules- 
cu și Ștefan Onisie au selecționat 
următorii jucători: Coman, Adama- 
che — Sătmăreanu, Ivăncescu, Du
mitru Nicolae, Coe Dan, Mocanu, 
Barbu — Ghergheli, Koszka, Do- 
brin, Libardi — Năsturescu, Cons
tantin, Ionescu, Codreanu, Soo.

ttlfintfiiwft
in „Cupa campionilor 

europeni" la baschet 
feminin

AMSTERDAM — Meciul tur 
dintre formațiile A.M.V.J. 
Amsterdam și M.T.K. Buda
pesta, din cadrul „C.C.E.” la 
baschet feminin, a revenit 
formației olandeze cu scorul 
de 62—57 (33—24). Este proba
bil că handicapul de 5 puncte 
va fi refăcut relativ ușor in 
meciul retur de la Budapesta. 
In cazul calificării, echipa 
maghiară va întîlni în turul 
următor pe campioana Ro
mâniei, Politehnica Bucu
rești, virtual calificată în 
urma victoriei cu 66—35 la 
Ankara.

Arbitri români 
peste hotare
Aseară, brigada de arbitri 

V. DUMITRESCU—C. PE- 
TREA—N. RAINEA a ple- 
cat spre Kiev, unde 
miercuri va conduce me
ciul Dinamo—Gornik Zabr- 
ze (R.P. Polonă), programat 
în cadrul celei de a doua 
etape a „C.C.E." la fotbal.

Ieri, la șah
In rundi de aseară, șa

hiștii au înregistrat urmă
toarele rezultate : Buza — 
Neamțu 1—0, Nacht — Ir»-

ianeseu întrerupt, Veisman — 
Demlan 1—0, Gheorghiu —
Radovici 'A—’/•, Ghițescu —
Zara ’A, Partos — Fischer 
1—0, Pavlov — Segal Vi—’A, 
Ungureanu — Ciociltea ’A— 
Drimer — Reicher 'A—'A, 
Georgescu — Soos întrerupt. 
Din partidele întrerupte, Bu
za a remizat cu Troianescu și 
a cîștigat la Demlan, fără 
joc.

In clasament: Buza 7,
Gheorghiu și Ungureanu 6, 
Radovici 5 (1), Partos și Cio- 
cîltea 5, Troianescu și Soos 
4'A (1) etc.

La Constanța continuă 
„nocturnele"

Miercuri 15 noiembrie. în- 
cepînd de Ia ora 18,30, Farul 
va întîlni, într-un meci ami

SPORTIVI
ROMANI,

PATINA DE AUR"w

mai pasio- 
ale ediției 
dintre for-

Una din cele 
nante dispute 
1965 a fost cea 
mațiile orașelor București și
Budapesta (18—li). Iată-l pe 
Cornel Oțetea* care după ce 
a făcut „mat" întreaga apă
rare adversă a șutat în sti
lul său caracteristic.

Repunerea în circulație a 
telefericului constituie un 
sprijin efectiv și pentru schio
rii cluburilor și asociațiilor 
sportive, în munca lor de pre
gătire pe zăpadă, pe care o 
vor începe foarte curînd.

Programul zilnic al telefe
ricului este între orele 9—13 
și 14—15, iar duminica și săr
bătorile legale între orele 
8—13 și 14—17.

CAROL GRUIA, 
coresp. principal

Patinatorii artistici 
Beatrice Huștiu, Mihai 
Stoenescu și perechea 
Daniela Popescu-Marian 
Chiosea vor pleca joi 
la Praga, pentru a 
ticipa Ia concursul 
ternațional dotat cu 
feul „Patina de < 
Sportivii noștri vor fi 
însoțiți de antrenorul 
prof. Nicolae Gliga și 
de arbitrul internațio
nal Vera Curceac.

par- 
in- 

i tro- 
aur".

ÎN ZIARUL DE AZI:

Confruntările dificile 
abia încep (hochei)

Din carnetul 
cronicarului 

de fotbal

Fotbal 
pe glob

Cauza 
cauzelor

IN ZIARUL DE MÎINE:
TOTUL 
DESPRE 
DOPING

'OBLIGAȚIE'
I 1
I
I
I

UITATA!
xistâ vreo relație între omul

I 
I
I

I
I

___  ___ ____ I din 
tribună și omul de pe teren ? 
întrebarea pare nefirească. în 
fond, acești doi factori spectator 
și jucător se condiționează reci
proc, determinîndu-se, influențîn- 
du-se unul pe altul. Ce ar însem
na un meci de fotbal, fie el și 

finala campionatului mondial, jucat în fața 
unor tribune goale, în ciuda încleștării de 
forje de pe teren ? Sau, ce reprezintă 
pentru tribunele clocotitoare, pentru pasiu
nea spectatorului, un meci de fotbal anost ? 

Toate acestea sînt adevăruri știute și au 
mai fost discutate pînă acum. Perfect ade
vărat. O observație în plus ne-am permite 
totuși : în astfel de relații sînt cuprinse 
și obligații (poate acest lucru s-a spus maî 
rar). Obligații certe, a căror ignorare de
termină, din ce în ce mai des și în forme 
tot mai acute, apariția unor supărătoare 
dezacorduri între tribună și teren, o dere
glare a bunelor relații, teoretic unanim 
acceptate.

Dintre aceste obligații, cea mai impor
tantă este — vai! — și cea mai frecvent 
uitată. Ne referim la respectul ce trebuie 
să se facă simțit în ambele direcții, la 
respectul generat de o deplină înțelegere 
a eforturilor de pe teren (măcar cele 
fizice la început I), precum și față de 
timpul și cheltuiala omului din tribună, a 
cărui exigență așteaptă, firesc, satisfacții 
corespunzătoare. Enunțate astfel, lucrurile 
pot părea de o simplitate dezarmantă.

Din păcate însă ele nu stau tocmai așa. 
De pildă, o piatră aruncată în teren îl 
lovește pe un jucător I Peste un asemenea 
gest’ nu trebuie să trecem prea repede. 
Să-l judecăm lucid, cu încetinitorul dacă 
va fi nevoie. Un om, evident furios, este, 
după cum vedem, capabil să ia o pialră 
și s-o arunce într-un alt om. Cine poate fi 
el ? Desigur un om ca și noi, care se 
duce cu regularitate la serviciu, are o 
familie, a învătat la școală și a fost 
educat (măcar la limita elementară).

Un astfel de om comite totuși un 
gest incalificabil, care poate avea urmări 
tragice. Ce l-a împins pînă la o asemenea 
stare vecină cu iresponsabilitatea ? Pentru 
că, oricum am dori să judecăm, cel capabil 
să arunce cu pietre, să înjure în gura 
mare, să debiteze trivialități și amenințări 
fără pic de jenă în public arată, cel puțin, 
că și-a pierdut un anume control. Și 
atunci — pentru unii spectatori — devine 
poate inutil să vorbim despre respectul 
față de eforturile jucătorilor aflați în între
cere, oricît de modest ar fi spectacolul 
realizat, cînd este evident că acest respect 
nu există nici sub forma lui cea mai ele
mentară : față de propria persoană !

Să nu fim înțeleși greșit: spectatorul are 
jomotos, 
ață de 

ceea ce se întîmplă pe teren. Este o lege 
nescrisă și tot atît de veche ca fotbalul. 
Dar de aci și pînă la a arunca cu pietre 
sau pînă la ’ comportări înjositoare pentru 
un om este un drum foarte lung, pe care 
unii îl parcurg totuși în cîteva secunde!

Și apoi, cum este posibil ca acel spec
tator de fotbal, generos prin definiție, 
atît de receptiv la tot ce este frumos, 
entuziast și îndrăgostit de sport să-l tole
reze alături de el pe cel turbulent, să 
suporte asemenea comportări ?

Poate constitui un argument nivelul scă
zut al fotbalului nostru ? Penuria actuală 
de jucători de valoare ? Incapacitatea unor 
secții de fotbal de a produce adevărate 
ECHIPE, capabile de a urca scara valo
rilor ? Inconstanța comportării fotbaliștilor, 
indisciplina 
de la o zi

S-ar mai 
că arbitrii 
cavaleri ai _ ,
alții mai puțin, unii sînt curajoși, alții nu 
— în suficientă măsură — în fond și ei 
sînt oameni ca și noi, cu slăbiciuni și 
calități. Și atunci ? Să-i lapidăm ca în 
copilăria omenirii ? Unde se află respectul 
față de noi înșine, față de cei din jurul 
nostru ?

Dacă sîntem intr-adevăr nemulțumiți de 
stadiul actual de dezvoltare a fotbalului 
nostru (și avem, din păcate, suficiente mo- ■ 
tive să fim) să facem cîte ceva pentru | 
îndreptarea situației. Fără înjurături și mai 8 
ales, fără pietre ! g

CALIN ANTONESCU |

I 
I

atac — de fapt în interesul echipei — 
neobosit și nedescurajabil de insuiiciențele 
tehnice ale coechipierilor care nu realizează 
pasele sale, fără nervi in fața opoziției încu
nunată de succes a apărării adverse, reluînd 
mereu de Ia capăt o treabă pe care a mai 
făcut-o doar cu citeva clipe mai devreme.

Constantin joacă bine și azi, a făcut același 
lucru și acum șapte zile și miercuri și... nu 
mai știu cînd, la Viena pe Prater ; îl vedem, 
dar nu-1 luăm în seamă. El trebuie să joace 
mereu bine. E doar Constantin, conducătorul 
ideal de joc al echipei Steaua, creatorul suc
ceselor sale ajunse în această toamnă la un 
șir neîntrerupt.

Și-n acest timp, naționala nu are un < 
în atac ! Dar la Constantin nu ne mai gîndim. 
E „bătrîn", iar la Tokio a ratat un penalti ! 
Nu-i iertăm nici una, nici alta. Acum ne 
preocupă 
filozofie 
nu poate

A

sisteme moderne de joc, o
a
fi

SA NE IERȚI „BATRINE"

A
u trebuit să treacă săptămînile agi
tate ale unor jocuri internaționale 
de fotbal ca și etapele de campio
nat, nu mai puțin cutremurate, a 
trebuit ca „Viața Studențească" — 
în gustata sa cronică sportivă (re

marcabilă prin îndrăzneala cu care-și eta
lează „microbul" de care — vai! — șuieră 
și atîția alții fără a și-o mărturisi însă), să 
consemneze — discret — o reținere a gaze
tarului de la Sportul, pentru ca rînduriie ur
mătoare să ia în siirșit (!) calea plumbului. 

Dar, mai presus de toate argumentele in
vocate a trebuit ca „subiectul" lor: CON
STANTIN, să repete strălucit forma sportivă 
demonstrată în cele două etape de cam
pionat dinaintea meciului cu Ungaria cînd îi 
fuseseră consacrate. Le facem totuși loc în 
coloanele ziarului, cu o plăcere nealterată 
de întîrziere și cu cuvenita cerere de ier
tăciune...

★
Meciurile grele ale naționalei 

de fotbal bat la ușă. Nu le poate 
ignora nimeni, nici cei care au 
asistat zilele trecute Ia jocul 
Steaua — F. C. Austria, nici cei 
prezenți, din pasiune fidelă, 
toate întîlnirile de 
începînd cu categoria A și pînă 
la seriile din C.

îl aplaudăm pe Mîndru sau pe 
Soo, dar ne gîndim cine va juca 
la Budapesta, Cracovia, Berlin...

Și-n țoală această atmosferă, 
specifică celui mai popular dintre 
sporturi, figura familiară a Iui 
Constantin ne scapă atenției. In
diferent la indiferența publicului, 
Constantin lucrează în teren: 
cu migală, ’așa cum îi stă bine 
unuia care vrea să-și păstreze un 
prestigiu cucerit cîndva, cu ta
lent inepuizabil pe cît se vede, cu 
altruism pentru colegii săi din

la
campionat.

fotbalului în care 
un nume (așa cel puțin i 

fără a fi total sinceri).
El tace și distribuie 

adică face ce alții n-au 
să învețe încă. El are 

„catastrofa" 
naștere și

I
I

UU nu iun iiijcicai yicsn ; apuuiun. 
tot dreptul să-și manifeste, fie și za 
aprobarea sau dezaprobarea fc

I
dirijor |

nouă
Constantin 

credem

goluri, 
apucat 

tăria 
japoneză și propriul 

joacă in continuare
să omită și 
său act de 
fotbal. Adevăratul fotbal!

L-am propune pentru națională, dar... e 
„bătrîn”. O spunem tot noi, care ne extaziem | 
în fața longevităților sportive admirabil iius- | 
trate de un Matthews, de un Iașiu, dar iară a 
urma exemplul celor care le-au acordat o 
prelungită încredere.

Pe teren se joacă un fel de fotbal, gîndurile 
ne zboară spre viitoarele meciuri ale națio
nalei, Constantin se dovedește laborios și 
inspirat și nimeni nu are curajul să-i pro
pună tricoul căpitanului de echipă națională. 
Nici măcar noi !

★
Azi Constantin și-a recucerit tricoul trico

lor prin forțele sale mai ales morale.
SĂ NE IERȚI, BATRINE I

EM. VALERIU

lor ? Rezultatele contradictorii 
la alta ?
putea crede, de asemenea, 

sînt principalii vinovați. Unii 
fluierului greșesc mai mult.

UNDE NE VOM PETRECE VACANTA DE IARNĂ?

cal de fotbal, formația Tol- 
buhin din prima divizie a 
R.P. Bulgaria.

N. Cristea învingător 
In turul al lll-Iea 

la mondialele de lupte libere
Sportivul român Nicolae 

Cristea a repurtat o fru
moasă victorie, învingîn- 
du-1 la puncte pe Kova- 
lewski (Polonia), în «adrul 
categ. 57 kg.

Alte rezultate: cat. 57 kg.i 
Aliev (U.R.S.S.) b.p. Ta
naka (Japonia), Sevin.

(Turcia) b.p. Iosefwisa 
(Izrael), Patrikov (Bulg.) b. 
p. Kin (R.P.D. Coreeană).

0 selecționată 
studențească de volei 
va evolua la Praga
O selecționată masculină 

de volei, care cuprinde ju
cători din Timișoara, Galați, 
București și Oradea, ur
mează să plece azi în Ceho
slovacia, unde va participa 
la un turneu studențesc tra
dițional, organizat în fiecare 
toamnă la Praga.

Un interviu cu tov
Nicolae Bozdog, 
președintele O.N.T.

Teleferice cu cabi
ne, noi teleschiuri,
noi hoteluri

® Prognoza meteoro
logului Nicolae 
Topor

® Mari stafiuni mo
derne de sporturi 
de iarnă

(Citiți grupajul din pag. a 2-a)
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Interviu cu tov. Nicolae Bozdog, președintele O.N.T
u tot decalajul pe care ultimele decenii ni-l impun în calendarul tradițional al sezoanelor, I 
nu ne putem sustrage, în plină lună noiembrie, -chemării irezistibile a iernii. Anotimpul zăpe- “ 
zilor e aici, aproape, la cîteva file de calendar. E timpul să facem proiecte. Cum spunea un 
prospect turistic : un an de muncă fără vacanță de iarnă, e ca o masă bună fără desert! Cine 

nu visează la zarea de cleștar a munților, la voluptatea schiatului pe pîrtii de hermină, la 
bronzul soarelui de iarnă ? Stendhal, care a copilărit la Grenoble, îndemna s „Să ne umplem 

pieptul cu aerul din vîrf de munte, acolo unde se nasc rîurile...".
România e din belșug dotată de natură — constatare pe care au confirmat-o de atîtea ori nume

roși turiști străini. Obișnuiți cu Alpii, de la Chamonix pînă în Tirolul austriac, ei descoperă cu uimire 
Carpații românești, care întrunesc frumusețile iernilor alpine si strălucirile soarelui de sud. Dar, orieît de 
splendidă ar fi zestrea firii, fără intervenția și aportul miinilor omenești nu poate fi vorba de vile
giaturi hibernale. Așa s-au născut stațiunile de sporturi de iarnă. Peste ele trec însă, cu implacabilă 
seninătate, semnele Premii care pretind înnoiri. Turism de iarnă nu se mai poate face numai cu 
„forme" noi, cu măsuri organizatorice, cu initiative, orieît de pline de imaginație. In primul rînd sînt 
necesare mijloacele materiale, bazele care conferă unei localități titlul de onoare de mare stațiune 
modernă.

Informați că pentru sezonul de iarnă 1967—1968 Oficiul Național de Turism s-a pregătit judicios, 
ne-am adresat președintelui instituției, tov. Nicolae Bozdog, rugîndu-l să împărtășească cititorilor noștri 
is-îîi--------- : J_. -s -i-—I..: ——sg vinâ jn jnfjmpjnorea dorințelor turiștilor și ale

c

liniile mari dar și detaliile planului complex menit 
iubitorilor de sporturi de iarnă din țara noastră.

— Ce Intenții au stat, tovarășe președinte, la 
temelia proiectelor dv. pentru sezonul de iarnă ?

— Intenția care ne călăuzește de mai multă 
vreme, la Oficiul Național de Turism, este spo
rirea activității turistice în general și desfășu
rarea el pe întreg spațiul calendaristic, pentru a 
obține astfel o eficientă maximă în raport cu 
echipamentul nostru actual. Iarna, cu toate atrac
țiile ei de necontestat, ni se pare, într-un fel, 
sezonul cel mal favorabil dispersării efortului tu
ristic pe întreg anul, descongestionării sezonului 
estival atît de aglomerat și în consecință cu 
atîtea dificultăți de rezolvat. Pentru a avea însă 
un sezon turistic de iarnă tentant, mijloacele pro
pagandistice obișnuite — cu distribuirea oricîtor 
pliante — nu mai sînt îndestulătoare. Din expe
riența general acceptată, noi am înțeles că rea
lizarea unui turism hibernal atrăgător este indis
pensabil legată de asigurarea confortului și a mij
loacelor mecanice care scutesc pe schiori de 
eforturi inutile. Rețineți, vă rog, că intențiile 
noastre se referă la o mare masă de turiști și de 
amatori de sporturi de iarnă, care caută satis
facții maxime într-un interval de timp limitat. 
Cum însă, în domeniul îndeplinirii doleanțelor ii- 
reștl ale acestei categorii de turiști, nu poți în
făptui totul dintr-o dată, intențiile noastre 
imediate dar și de 
Realizările de anul 
grăitoare pentru a 
apropiat.

— Puteți să ne 
acest fel ?

— Ideea centrală 
crearea unor stațiuni moderne de spor
turi de lamă, demne cu adevărat de 
acest nume. Realizarea acestui dezide
rat impunea dotarea stațiunilor exis
tente cu noi cabane și hoteluri, moder
nizarea unor căi de acces montane, da
rea în ‘ exploatare a unor mijloace me
canice de transport pe cablu pentru 
practicanții sporturilor de- iarnă. Sîn- 
tem siguri că anul acesta vizitatorii 
obișnuiți sau noi ai Văii Prahovei vot 
găsi multiple prilejuri de mulțumire. 
Cu noile lor teleferice și teleschiuri, 
Sinaia, Predealul și, dincolo de vale, 
Poiana Brașovului, vor oferi un tablou 
ameliorat ale cărui detalii vă stau la 
dispoziție (n.a. detalii P® care le folo
sim în materialul alăturat).

— Ce a determinat concentrarea aten
ției și eforturilor dv. asupra Văii Pra
hovei ?

— Este un adevăr îndeobște cunos
cut că pe Valea Prahovei se întîlnește 
punctul maxim al traficului turistic din 
România. Dacă vom lua strict geografic 
și statistic porțiunea dintre

sînt 
perspectivă. Nu vă îngrijorați, 
acesta sînt mostre destul de 

deschide pofta pentru viitorul

prezentați ctteva mostre de

a preocupărilor noastre a fost

Brașov, vom constata că în această zonă gravi
tează peste două milioane și jumătate de locuitori, 
deci o proporție considerabilă față de populația 
țării. Este firesc ca dintre aceștia să se recru
teze un număr impresionant de iubitori de dru
meție și de sporturi de 
vedere a determinat 
O.N.T. cu precădere spre 
nu însemnează că vom 
pe acum pot să vă spun, 
vor începe în munții Banatului lucrările pentru 
montarea unui teleferic care va transporta pe vi
zitatori spre stațiunea de altitudine Muntele Mic.

— Cum considerați raportul dintre turism și 
sport în condițiile stațiunilor de iarnă ?

■— Nu există plăcere mai mare pentru turistul 
hibernal decit să se dedea voluptății sporturilor 
specifice: schi, patinaj, săniuș. Carnavalurile, 
focurile de tabără pe zăpadă, excursiile sau festi
valurile muzicale sînt desigur interesante, dar ma
joritatea timpului vilegiaturistul și-o dedică totuși 
sportului. Așadar, în cadrul vacanțelor, de iarnă 
(care se întind de Ia 3 zile pînă la două săp
tămîni), vom pune la dispoziția grupelor de tu
riști instructori de schi și centre de închiriat ma
teriale sportive. Cu sprijinul federațiilor de specia
litate și al cluburilor sportive ne-am propus să 

populare atractive și spec- 
competiții de o anumită an
in acest fel, să avem 
de satisfacții.

organizăm concursuri 
tacole sportive prin 
vergură. Nădăjduim, 
sezon de iarnă plin

București și

Cum va urâta în
S I N

Risipită pe ultimele pante ale 
muntelui Furnica, stațiunea Sinaia 
și-a cucerit, în aproape un secol, 
porecla binemeritată de „perlă a 
Carpaților", Sportivilor le stau la 
dispoziție : telefericul cu scaune 

• (construit în 1962) care în 20 de 
minute îi urcă de lingă hotelul 
Alpin (cota 1400) pînă sub vîrful 
Furnica, deservind pîrtiile de schi

iarnă. Acest punct de 
canalizarea investițiilor 
zona amintită. Ceea ce 

neglija restul țării. De 
de pildă, că anul viitor

I
I
I
I
I
I încercare de capac. Va fluiera arbitrul ?

iARBITRILOR NOȘTRI?
i

I
I
I
I
I
I

Nu o dată i-am auzit pe jucători 
plîngîndu-se: „Cum să mai pul un 
„capac", cîntj sînt sancționat a- 
proape fără excepție !“ Fără a le 
da deplină dreptate, pentru că 
uneori încercările de a opri arun
carea la coș sînt de fapt faulturi, 
trebuie să spunem că de foarte 
multe ori baschetbaliștii noștri sînt 
frînați în Intenția lor de a utiliza 
un procedeu tehnic considerat în 
mod greșit modern în țara noastră. 
Spunem în mod greșit, deoarece 
„capacul" a devenit de mulți ani 
frecvent la echipele de talie mon
dială. Neadaptabilitatea și. lipsa de 
curaj a unor arbitri în aplicarea 
prevederilor regulamentare mai 
delicate au dus însă la acest ana
cronism, cu influențe vădit nega
tive în comportarea jucătorilor 
noștri în întîlnirile internaționale.

Deși meciurile internaționale vi
zionate în țară sau peste hotare 
au oferit nenumărate exemple, unii 
dintre arbitri, conducători ai par
tidelor divizionare, persistă în a 
sancționa acest procedeu, deși 
corectitudinea lui este evidentă. 
Două cazuri le-am înregistrat 
chiar duminică dimineață, în sala 
Floreasca. La meciul masculin 
Rapid—Universitatea Cluj, Ivan 
(Rapid) i-a aplicat lui Ruhring un 
capac clasic. Arbitrul A. Balaș a 
fluierat însă fault ! în partida fe
minină I.C.F.—Mureșul, jucatoarea 
Balaș (Mureșul) i-a oprit arunca
rea lui Iliescu tot printr-un capac, 
dar arbitrul P. Pasăre a sancțio-

nat-o prompt ! Și astfel de exem
ple sînt sumedenie.

Poate constitui această manieră 
de arbitraj o încurajare a jocului 
combativ, a aplicării apărării a- 
gresive, a folosirii tuturor mijloa
celor permise de regulament 7 
Poate fi această manieră un spri
jin pentru baschetbaliștii noștri 
fruntași, pentru antrenori, pentru 
însăși dezvoltarea calitativă a bas
chetului românesc 7 Ce părere au 
arbitrii 7 Dar Colegiul central al 
arbitrilor ?

Poate că nu este cel mai tipic 
exemplu, însă meciul I.C.F.—Mu
reșul ne-a amintit de o problemă 
veche, dar din păcate și acum 
actuală a baschetului nostru fe
minin: lipsa de concordanță din
tre . posibilitățile tehnico-tactice 
individuale ale jucătoarelor și gra
dul de dificultate al combinațiilor 
tactice folosite. Duminică, am re
marcat din nou străduința jucă
toarelor de a aplica cu strictețe 
o anumită schemă care de regulă 
le reușea, dar în final mingea 
ocolea coșul. Am văzut din nou 
cum se urmărea cu insistență o 
anumită direcție de circulație a 
balonului, dar cînd în calea unei 
atacante apărea o adversară, 
prima se oprea, astfel că întreaga 
combinație tactică se destrăma. Și

aceasta, pentru că jucătoarea res
pectivă nu posedă cunoștințele 
tehnico-tactice de bază. Mînuirea 
mingii constituie încă o problemă, 
depășirile, schimbările de ritm și 
de direcție, corectitudinea arun
cărilor la coș, sînt fie necunoscute, 
fie aplicate rudimentar de unele 
jucătoare. în schimb, încearcă să 
aplice teme tactice pretențioase...

De ce se

HIPISM RICSA,

sare peste a.b.c. 7

D. STANCULESCU

CLASAMENTELE LA ,,A“
FEMININMASCULIN

DUPĂ

1 FEMININE

Macheta viitorului hotel-cabană de la Clăbucet-plecare.

• oviitorul cel mai apropiat

0 194—188
1 229—192
1 177—144
1 199—189

203—183
201—211
201—220
186—228
159—187
193—230

IMPRECIZIEI...

Univ. Tlm. 
Steaua
Dinamo Buc. 
Politehnica Buc. 
Politehnica Iași 
Comerțul Tg. M. 
I.C.F.
Politeh. Galați 
Rapid Buc.
Univ. Cluj
Farul C-ța 
Crișul Oradea

235—193
230—200
159—138
210—174
193—233
208—209
179—210
128—123
142—149
188—204

3 179—214 
0— 2

6
6
6
5
4
4
4
3
3
3
3
0

1. Politeh.
2. “ ‘
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Buc. 
Rapid Buc. 
Voința Brașov 
Constr. Buc.

Univ. cluj 
I.C.F.
Mureșul Tg. 
Voința Buc.

9. Progresul Buc.
10. Crișul Oradea

8
7
7
7
6
6
6
5
4
4

CAMPIONATELE

LA A DOUA VICTORIE
Nimic senzațional în reuniunea 

de trap de duminică, preludiu al 
încheierii de sezon. Proba prin
cipală s-a soldat cu unul dintre 
acele rezultate surpriză pe care 
le furnizează cîteodată caii de 
pură viteză reușind, cînd au și 
un minimum de formă, să scape 
de urmărirea adversarilor cu o 
clasă superioară: în Premiul 
Predeal, Jăratec, Răzmerița, Gor- 
gona și Serpentina au încercat să 
evadeze : unii au galopat, al’ii 
s-au epuizat la cîteva sute de 
metri de sosire, Serpentina însă 
a rezistat pînă la potou și Sorg 
a trebuit, încă o dată, să -e 
mulțumească cu locul al doilei. 
însă cea mai frumoasă victorie a 
zilei a fost cea dobîndită de Tă- 
nase cu Ricșa, printr-o cursă oe 
mare abilitate tactică. în plină 
formă se află un armăsar de trei ‘ 
ani al lui Toderaș, Vuet, cî-ti- 
gător după ce pierduse mult l-- 
ren în galop. Marcu a cîștigat u 
doi dintre mînjii săi (Trubadur 
pare acum susceptibil de noi pro
grese), Szabo cu Sonia iar Icn 
Niculae cu Siminel, într-un dra
matic final de alergare.

Duminica viitoare o „restantă* 
a programului de curse clasice: 
Criteriul de fond al cailor de fret 
ani, anticipare a Derbiului din 
1968, cursă în care Orga și Pfl't- 
liș vor trebui să-și apere titl'irile 
(provizorii!) de șefi de aenereiie.

RADU GHFCTU
Rezultate tehnice î alergarea

Retiva (Sandu), Cartuș (1:38.8) C "S, 
0 124; alergarea a H-a: Son’a (Srrh ’l. 
Fetru, Artera (1:36.9) C 2. O 14, E 92. 
O T 245; alergarea a IH-a : Vuet
(Toderaș), Soia. Horiră (1:34) C 4, 
O 21, E 12. O T 191: alergarea 
Siminel (Ion Niculae). Aura 
C 7. O 26. U 12; alerg-rea 
Vrăjitor IMlhăilescu), Reper. 
(1:30,5) t 1. ~ ", ~ “
alergarea a Vl-a: Serpentina 
teanu). Sorg (1:28.4) c " ~
246; alergarea a VII-a: 
nașe), paleta. Antena 
O 41, E 246, O T 444; 
VIII-a: Trubadur ..
(1:41,5) C 27, O 54, E 270.
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Dor-Furnica ;zona Virful cu
schilift (intrat în funcțiune în 

1966) pe pista de slalom de pe Vir
ful cu Dor ; două teleschiuri mo
bile de capacitate mică (200 per
soane pe oră) montate pe distanțe 
de 200—250 metri în preajma ho
telului Alpin.

Perspective. Cu sprijinul între
prinderii Sfatului popular regional

Ploiești (al cărui ritm actual 
de lucru lasă de dorit) vom pu
tea circula, din toamna anului 
1968, pe o șosea nouă, moderni
zată, pînă la hotelul Alpin. Pînă 
la 1 decembrie 1968 se vor înche
ia lucrările, deja începute, pentru 
instalarea unui teleferic de mare 
capacitate, cu două cabine 
30 de persoane, care vor

de cite 
circula,

cu viteza de 30 km pe oră, între 
hotelul Alpin și virful Furnica, 
deasupra Căldării lui Carp, de unde 
se ramifică diferite pîrtii de schi 
pentru consacrați, precum și piste 
ușoare spre platoul Bucegilor pen
tru începători. Pentru sezonul 
1968/69, Sinaia va mai fi dotată cu 
încă un 
tate.

teleschi de mare capaci-

P R E D E A L

I
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Teleferic cu cabine, similar cu cele pe care le vom avea la Sinaia ți 
Poiana Brașov. (Cel din fotografie funcționează tn Italia, intre Malcesine 

ți Monte Baldo).

i e Se anunță iarnă timpurie 
(•Vom schia din noiembrie pînă în aprilie

Grudul și recele Boreas, 
care a fost zăgăzuit aproape 
toată toamna in mările în
tunecate ale Polului, de cal
dul și blindul Zefirus, se va 
răzbuna curind, transformind 

I ploile în ninsori și acope
rind cu aripile sale albe 
colții de cremene ai Carpa- 

* ților, ce străpung ca sulițe 
uriașe pinza deasă de nori, 
îndreptate către albastrul 
glacial al cerului de iarnă 
românesc.

Acest curent polar ne va 
aduce anul acesta o iarnă 
timpurie în toată regiunea

montană. Chiar spre sfirți
tul decadei a doua a lunii 
noiembrie, zona alpină se 
va acoperi cu un important 
strat de zăpadă, pe care nop
țile friguroase dintre 21 ți 
30 noiembrie îl vor fixa 
pentru toată iarna. Aceas
ta înseamnă că, la altitu
dini mai mari de 1600 m, 
sezonul sporturilor de iarnă 
se poate deschide începînd 
cu 20 noiembrie. Este de aș
teptat ca decada a treia a 
lunii Dianei să fie, pe cres
tele Carpaților, rece, liniș
tită și mult însorită, favo-

Pe valea superioară a Prahovei, 
în curmătura unde șoseaua trece 
de pe versantul sudic al Carpați- 
lor pe cel nordic, se află stațiunea 
Predeal (1033 m alt.), cea mai înaltă 
așezare urbană din țara noastră. 
La dispoziția sportivilor stau tra
diționalele terenuri de schi de pe 
Clăbucetul Taurului (deservite de 
un teleferic cu scaune și de un te- 

deschi mobil furnizat de firma 
franceză „Baby-Teleski”) și de pe 
Cioplea. Dintre noutăți mențio
năm : pînă la 25 decembrie va fi 
dat în exploatare un nou teleschi 
construit în România (distanța 600 
m, capacitatea 450 persoane pe 
oră) montat în partea inferioară 
a pîrtiei de pe Clăbucet ; pînă la 
sfîrșitul lunii decembrie se 
încheia lucrările de

P O I A
La 12 km de oraș, 

potolită de cură

pîrtii, cu baterii speciale

vor
iluminare a

NA
o localitate 
climaterică, 

Poiana Brașov a devenit în ulti
mul deceniu o celebră stațiune de 
sporturi de iarnă. Multiplele insta
lații sportive de aici (teleferic, te
leschi, trambuline etc.) sînt bine
cunoscute. Li se vor adăuga 
la sfîrșltul lunii decembrie 
sau începutul lunii ianuarie 
două noi teleschiuri, unul 
Poiana Ruia și Cristianul
(distanța 600 m, capacitatea 350 
persoane pe oră), altul pe coasta 
Kantzelului (200 m, 300 persoane 
pe oră); iluminarea, pentru schi 
de noapte, a pîrtlei de slalom;

pînă 
1967 

1968 : 
între 
Mare

aceleiași
de reflectoare prevăzute cu filtre, 
orientate spre vale pentru a nu-i 
jena pe schiori și a scoate în evi
dență denivelările.

Perspective. Predealul (ca și ce
lelalte stațiuni) va fi dotat cu 
„baby-teleschiuri" mobile (pe dis
tanța de 200—250 m) de capacitate 
mică (200 persoane pe oră), a că
ror fabricare a început în țara 
noastră. Va fi modernizat drumul 
spre cabana Trei Brazi, deschizînd 
astfel mai larg noi posibilități de 
schiat pentru începători. Dar cele 
mai importante instalații în zona 
Predealului le reprezintă două noi 
hoteluri-cabane ce vor fi gata anul 
viitor : unul la Clăbucet-plecare 
(cu 100 de locuri) și celălalt la 
Trei Brazi (80 
un grad ridicat

locuri), ambele cu 
de confort.

BRAȘOV
ei

noi 
din 
noului hotel (cu 140 locuri),

Perspective. Din 1969 va circula 
și la Poiana Brașov un teleferic 
cu cabine de mare capacitate, pa
ralel cu actualul teleferic cu sca
une. Au început, de asemenea, lu
crările la patinoarul artificial (de 
dimensiunile ! 50/86 m) care va fi 
pus la dispoziția publicului în 
toamna anului 1968.

„baby-teleschiuri“ în poienile 
stațiune ; darea în funcțiune a

Grupaj realizat de 
VICTOR BÂNCIULESCU
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Ceea ce deosebește, într-un grad 
mai mic sau mai mare, o jucătoare 
bine antrenată de alta slab pregă
tită, este acea automatizare a miș
cărilor, evidentă în timpul con
cursului, generatoare a preciziei în 
lansarea bilei. Campionatele repu
blicane individuale și pe perechi, 
încheiate duminică pe arena Voința 
din Capitală, au arătat — încă 
o dată — că sportivele care cunosc 
toate procedeele tehnice, pot rezista 
cu succes la trei jocuri în decurs 
de trei zile (situația confruntării 
de la București, după sistemul de 
desfășurare a campionatelor mon
diale).

Cine a avut cea mai constantă 
comportare ? Pentru a 
mai bine de valoarea 
lor la recenta finală 
alcătuit un clasament 
evoluții : 1. Elena Trandafir (Laro- 
met Buc.) 421(3) — 425(1) — 427(1) - 
1 273 p.d. ; 2. Use Schmidt (Hidro
mecanica Brașov) 442(1) — 416(3) — 
413(1) =■ 1 271 p.d. ; 3. Ileana Gyar- 
faș (Voința Cluj) 417(9) — 418(1) — 
410(2) = 1 245 p.d. ; 4. Florica Lă
pușan (Rapid Buc.) 426(4) — 403(3) — 
393(4) = 1 222 p.d. ; 5. Cornelia 
Moldoveanu (Voința Buc.) 408(4) — 
399(1) — 413 .(4) = 1 220 p. d.
6. Margareta Szemani (Voința Tg. 
Mureș) 398(2) — 409(2) — 401(4) = 
1 208 p. d. ; 7. Ținea Balaban (Rapid 
Buc.) 436(0) — 383(2) — 387(1) = 
1206 p.d.; 8. Crista Szocs (Voința 
Buc.) 386(4) — 385(4) — 421 (3) =. 
1192 p.d.

vă da seama 
participante- 
pe țară am 
al celor trei

Cu excepția Floricăi Lăpușan, 
restul sportivelor sînt vizate pen
tru a ne reprezenta în apropiatele 
întilniri internaționale și campio
nate mondiale, întrecerile din sala 
Voința constituind o utilă verificare 
a capacității lor de joc Primele trei 
jucătoare, sigure pe ele, au găsit 
cu ușurință canalul preferat, re- 
zolvînd cu calm diferitele figuri 
care s-au ivit la „izolate". Celelalte 
au avut, după cum se poate vedea 
din clasament o comportare osci
lantă, ca urmare a unor carențe de 
ordin tehnic. Cifrele din paranteze 
reprezintă bilele trase în gol, ceea 
ce denotă că selecționabilele res
pective 
ratice”. 
lovituri 
zultate
au „spart", din cauza unor defec
țiuni de lansare la pozițiile „pline”. 
Repetînd greșelie de acest fel, unele 
membre ale lotului (ca să nu mai 
vorbim de multe dintre celelalte 
finaliste, care au avut între 10 și 
17 „bile goale") au intrat în criză și 
cu greu și-au revenit la ritmul nor
mal. Explicația ? Pornirea greșită de 
pe scindura de lansare, balansarea 
brațului, imprimarea unui efect ne
corespunzător bilei, pentru a aminti 
numai cîteva dintre sursele im
preciziei în lovituri.

C 7, O 65, E 36. O
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(Marcu), Hedi

nu au precizie la „singu- 
Jucătoarele care n-au ratat 
și au înregistrat totuși re- 
peste 400 p.d., înseamnă că

Recorduri republicane 
de atletism la juniori 

mici și copii
•s Cu prilejul 

șurat recent la 
Radu (Cetatea _. , 
mingea de oină la 58,08 m 
record republican de copii. Vechiul 
record — 57,80 ni — era deținut din 
1966, de Lidla- Păunescu. (C. GBUIA- 
coresp. principal).

@ Duminică la Timișoara, 
Petre Colt (Liceul nr. 4) a 
un nou record republican de 
mici la pentatlon, cu 3 200 
probe : 80 m — 10,0; lungime 
greutate 6 kg — 12.31; 90 mg 
suliță 0,660 kg — 63,20. Recordul pre
cedent (2 952 p) a fost stabilit tot de 
P. Coif, In luna octombrie a acestui 
an.

unui concurs desfă- 
Brașov, atleta Doina 
Brașov) a aruncat 

nou

atletul 
obținut 
juniori 

p. Pe
— 6,25;
— 14,0;

TR. IOANIȚESCU

REZULTATE DIN „8“ LA VOLEI
MASCULIN : C.S.M. Oradea —

C.F.R. Cluj 0—3 (13, 5, 9), Pedagogic 
Tg. Mureș — Progresul Suceava 3—1 
(—16, 8, 12, 13), I.c. Arad — Univer
sitatea Craiova 3—1 (7, 4, —7, 5); 
FEMININ : Medicina Cluj — Univer
sitatea Timișoara 1—3, Liceul „N. 
Bălcescu" Cluj — școala sportivă 
Oradea 3—2, sănătatea Tîrgoviște — 
Fl. roșie București 3—1 (—7, 3, 10,
14), Medicina Tg. Mureș — Pedago
gic Oradea 3—0 (6, 9, 11).

! IIW CONFRUNTĂRILE
I FlLzi DIFICILE ADIA ÎNCEP
I

Cînd va ti zăpada Pună de schiat?
rabilă băilor de ultravio
let montan.

tn decembrie, întreg teri
toriul țării va fi îmbrăcat 
în alb, iar grosimea zăpe
zii, chiar pe pantele sudice 
ale masivelor, va depăși 
20—30 cm. Cerul va fi mai 
mult 
valul 
cînd 
cînd 
ziua, 
de, înmuind zăpada situată 
la altitudini mai mici de 
1 200 m.

Sfîrșitul lui decembrie si 
începutul lui ianuarie var 
fi cu moină pe pantele su
dice ale Carpaților din ca
uza vîntului de nord care 
va lua caracter de f°hn și

noros, exceptind inter- 
18—25 decembriet 

va deveni variabil ți 
temperatura va urca, 
deasupra lui zero gra-

care va topi o bună parte 
din stratul de zăpadă de pe 
aceste versante.

Intre 4 ți 21 ianuarie 1968, 
va ninge des ți se vor de
pune mari cantități de ză
padă, ce vor umple multe 
văi ascunzînd marcajele. In
tre 5—11 ți 21—31 ianuarie, 
se vor înregistra geruri in
tense.

La înălțimi mai mici de 
1600 m, stratul de zăpadă 
se va menține destul de 
gros pînă la sfirțitul lunii 
februarie, cînd va începe să 
se topească accentuat. La 
altitudini mai mari de 1600 
m zăpada va persista ți în 
aprilie cînd se vor semnala 
chiar noi depuneri de zăpa-

dă, astfel că in căldările 
glaciare se va putea schia 
ți in a doua lună de pri
măvară.

Este prematur a se indica 
de pe acum perioadele de 
mare viscol în munți, in
tervalele cu ceață persisten
tă sau epoca avalanșelor.

Ceea ce trebuie reținut 
din aceste rlnduri este că, 
in iarna care intrăm, nu va 
fi nevoie să se care zăpada 
cu coșul pentru a se ame
naja pirtia de bob, că ză
pada va cădea timpuriu și 
va dura mult, mărind astfel 
considerabil durata sportului 
alb în toți Carpații ți pe 
toate versantele.

Ar fi, desigur, hazardat să în
cercăm azi — după partidele cu 
reprezentativa Elveției — o anali
ză mai profundă a potențialului 
selecționatei noastre. Ar fi hazar
dat pentru că, după părerea noas
tră, testul la care au fost supuși 
jucătorii romTni nu a fost decît în 
parte convingător, oaspeții alcă
tuind, în ciuda viguroasei opoziții 
din cel de al doilea joc, o forma
ție modestă,, mai ales sub raport 
tactic.

Este mai bine, deci, să aștep
tăm și cele două confruntări cu 
reprezentativa 
echipă care de 
luează în grupa 
Iui mondial și a
plan internațional este unanim re
cunoscută. Pînă atunci însă, nu 
putem lăsa să treacă totuși ne
observate unele lucruri referitoare 
la evoluția hocheiștilor români. 
Vom privi critic meciurile consi- 
derînd mai folositoare încercarea 
de a îndrepta proiectorul atenției 

! asupra unor carențe din jocul e- 
chipei, cu atît mai mult cu cît 
acestea nu sînt noi.

R.D. Germane, 
ani de zile evo- 
A a campionatu- 
cărei valoare pe

De pildă, ne-a îngrijorat fragili
tatea apărării, în care fundașii 
s-au găsit de multe ori izolați de 
coechipierii lor, fiind în această 
situație obligați să lupte, uneori cu 
disperare, iar alteori să comită 
greșeli (pase la adversar sau de
gajări în față — extrem de peri
culoase în hochei). Problema este 
și mai acută, dacă ne reamintim 
că totuși hocheiștii elvețieni nu 
reprezentau un adversar de valoa
rea celor pe care îi vor întîlni — 
curînd de tot ! — jucătorii noștri, 
în afară de aceasta, ne-a mai în
grijorat lipsa de eficacitate a echi
pei, capacitatea ei scăzută de a 
concretiza. Pentru că din cele 10 
goluri înscrise selecționatei elve
țiene, doar 2—3 au fost rezultatul 
unor acțiuni bine concepute și fi
nalizate prompt. în plus se maî 
cere subliniat faptul că aportul 
fundașilor în realizarea golurilor 
a fost deosebit, ceea ce este foarte 
bine. Numai că înaintașii au ră
mas datori, atît în marcarea 
punctelor, cît și în contribuția pa 
care ar fi trebuit să o aibă la 
rezolvarea situațiilor din propria

treime. Ceea ce nu mai este deloc 
bine...

S-ar putea ca aceste lucruri 
să-și aibă principala cauză în 
faptul că programul lotului repre
zentativ a fost mai încărcat decît 
în altl ani și că unii jucători ma
nifestă o oboseală, care le afectea
ză desigur randamentul. Se poate... 
Dar ce-i de făcut atunci cu jocu
rile viitoare, cu apropiatul turneu 
din Canada, unde într-un interval 
relativ scurt de timp (aproximativ 
3 săptămîni) echipa va susține 11 
partide. Și ce partide ! Ultimele 
două cu selecționatele canadiene 
care se pregătesc pentru Jocurile 
Olimpice 1

Avem convingerea că atît cei 
doi antrenori, ajutați de medicul 
echipei, cît și jucătorii selecționați, 
vor găsi cele mai bune căi de re
zolvare a situației și că echipa de 
hochei ne va oferi în continuare 
satisfacția unor bune comportări, 
pe lîngă victoriile cu care ne-a 
obișnuit în ultima vreme.

C. A.
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Iată lina dintre clipele de calm, oferită de un atac reușit al lui Tîrlici, în 
partida cîștigată cu 3—0 datorită mai mult replicii amicale date de voleiba

liștii iugoslavi și numeroaselor lor greșeli...
FOTO î „HABER, AJANSI“-ISTANBUL

CAUZA
CAUZELOR

EXPLICAȚII POSTCOMPETIȚIOHALE 
CARE SE PUTEAU CUNOAȘTE

în disputa sportivă, ca-n ori
care, unul biruie și altul e în- 
frînt. întrecere fără învins nu 
există. Esențialul e, cînd laurii 
victoriei n-ai izbutit a-i cuceri, 
să fi pierdut după o frumoasă 
comportare, să părăsești totuși 
terenul cu fruntea sus, răsplătit 
de aplauze asemenea celui a 
cărui superioritate a triumfat. Su
medenie sînt, citați de-a lungul 
veacurilor de istoria scrisă sau 
orală a sportului, învinșii onora
bili, aceia care-au împărțit aproape 
egal gloria și ovațiile cu cîști- 
gătorii intîietății I Putem cumva 
să includem în această categorie 
și echipa noastră masculină de 
volei, clasată a 5-a la recentele 
europene din Turcia? Din pă
cate, nici vorbă de-așa ceva! 
Căci, inferioară adesea chiar lo
cului 5 ocupat în final, evoluția 
sa a fost penibilă, necinstind tit
lul de campioană continentală 
deținut din 1963 de țara noastră 
și producînd adinei leziuni meri
tatei faime a voleiului masculin 
românesc, pentru a cărui valoare 
adevărată ea n-a constituit la 
C.E. o reprezentativă! Este 
tocmai motivul pentru care, fiind 
incontestabil vorba de un acci
dent, precum au apreciat absolut 
toți specialiștii cu care am d's- 
cutat în timpul și după C.E. (an
trenorii Y. Matsudaira-Japonia, 
venit la Istanbul ca să-și studieze 
viitorii adversari de la J.O., 
I. KIeșciov-U.R.S.S., V. Matiașek- 
Cehoslovacia, T. Szlagor-Polonia, 
H. Jentner-R.D.G. ș.a.), împărtă
șim bineînțeles amărăciunea, dar 
nu și desperarea manifestată de 
unii în urma locului 5 de la 
europene, care le-a năruit op
timismul privitor la posibilitățile 
din Mexic ale echipei noastre 
masculine.

Daunele pricinuite prestigiului 
și obligația reparațiilor impun de
sigur o temeinică analiză pentru 
determinarea cauzelor, întru cău
tarea cărora personal am purces 
încă din zilele turneului final de 
la Istanbul. Măcar pe cea mai 
importantă considerăm a o fi sta
bilit. înainte însă de-a o numi, 
să notăm inexistența tuturor ace
lora care ar fi însemnat cauze 
obiective ale insuccesului, ca, de 
pildă, arbitrajele tendențioase, 
potrivnice, condițiile de joc tm- 
proprii, diferite de cele favora
bile echipelor adverse învingă
toare șl clasate pe primele patru 
locuri (I.U.R.S.S., 2. Cehoslovacia, 
3. Polonia, 4. R.D.G.), sau, în ar
senalul acestora, apariția unor 
procedee tehnice și scheme tac
tice noi. Printre armele cu care 
ne-au depășit garniturile respec
tive _ intr-adevăr —- nici o ino
vație adusă utilajului tehnlco-tac- 
tic expus eu prilejul mondiale
lor din 1966 de la Praga și tur
neelor de verificare în vederea 
C.E. din acest an, desfășurate în 
iulie—august și în septembrie, în 
Belgia șl la Cluj. în schimb, 
toate patru formațiile care i-au 
învins pe voleibaliștii români, 
precum și cele două mai puter
nice dintre acelea pe care ei 
le-au învins, Bulgaria (cu ce ca
non!) și Ungaria, au dovedit o 
formă sportivă, o pregătire fizică 
și psihologică net superioară ce
lei române. în turneul din 
septembrie fără a străluci 
și maniîestînd în genere 
oboseală, totuși în dauna echipei 
Poloniei (care etala o valoare 
aproximativ egală celei demon
strate ulterior la europene), ca 
si în fața echipelor Bulgariei și 
Japoniei, voleibaliștii români au 
obținut victorii suficient de cate
gorice îneît să îndrituiască nă
dejdea unei comportări bune Ia 
Istanbul, unde trebuiau să urce 
în vîrîul de formă sportivă ne
cesară.
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Au promis-o, fără rezerve, și 
antrenorul principal S. Mihăiles- 
cu, și cel secund, FI. Balaiș, și 
medicul lotului, dr. Al. Pop. De 
s-ar fi confirmat exactitatea cal
culului lor, ca în urmă cu un 
an, înaintea mondialelor de la 
Praga, e cert că echipa noastră 
și-ar fi păstrat în confruntarea 
din Turcia titlul de campioană 
europeană sau, dacă s-ar fi men
ținut barem în forma din septem
brie, cel puțin și l-ar fi apărat 
onorabil, revenind în patrie mă
car cu medalia de argint ori cu 
„bronzul". Dar, previziunile li
niștitoare și chiar optimiste ale 
antrenorilor și ale medicului (după 
îngrijorătoarea oboseală expri
mată de comportarea majorității 
jucătorilor în competiția de la 
Cluj) nu s-au adeverit. La Istan
bul, încă din primul meci greu, 
jucat cu echipa Bulgariei (învinsa 
fără drept de apel la Cluj) și 
cîștigat cu un chinuit 3—2 de 
veritabil calvar, a fost evident, 
iar apoi tot mai limpede și mai 
supărător acutul surmenaj, fizic 
și psihic al jucătorilor noștri. 
Totul ducea la convingerea~ că 
în pregătirea lor finală desfășu
rată de la ultimul turneu de ve
rificare și pînă la campionatul 
european, s-a greșit ceva. Ce ?

Pe noi și pe alții, ne-a lămu
rit, cu precizie și tardivă com
bativitate științifică, doar după 
eșecuri, medicul lotului, spunîn- 
du-ne că la bază stau greșelile 
comise de conducătorii tehnici în 
ceea ce privește dozarea efortu
lui în antrenamentele din ulti
ma perioadă de pregătire, și a- 
nume, încărcarea amalgamată, 
printr-un nejudicios exces de zel, 
a timpului de lucru, fără grijă 
pentru creșterea doar a intensi
tății și atractivității lui. Adi
că, exact invers cerințelor 
impuse suplimentar de semnala
rea încă din septembrie a alar
mantei oboseli a jucătorilor, a- 
proape toți suprasolicitați masiv 
în ultimii doi ani, și la cluburile 
lor șl în reprezentativă, de între
cerile din campionatul național, 
campionatul mondial și „C.C.E." și 
care, cu atît mai mult, aveau ne
voie de un program sporit de o- 
dihnă și parțială deconectare ner
voasă înaintea intrării în focu
rile europenelor. El — încunoș- 
tiințează medicul — a dat la mo
mentul oportun cuvenita* reco
mandare, dar ea n-a fost însușită, 
deci nici aplicată, de antrenorul 
principal. (Acesta — aflăm — de 
la o vreme nu mai îngăduie să 
fie contrazis, respinge ajutorul, 
și în general colaborarea sa cu 
antrenorul secund și cu medicul, 
atît de armonioasă în timpul pre
gătirii pentru C.M. din 1966, Tot 
dr. Al. Pop ne-o dezvăluie, vite
jește... după războiul pierdut!).

Aceasta credem a fi cauza 
cauzelor neputincioasei evoluții 
a voleibaliștilor noștri.

Accidentul a avut însă și pre
judicii majorate printr-o serie de 
alte greșeli, comise în decursul 
întrecerii de la Istanbul, care 
dacă nu vor fi de asemenea com
bătute energic, prin neadminis- 
trarea de pe-acum a antidotului 
care să nu îngăduie recidive ele 
vor putea avea urmări grave, re- 
zervîndu-ne cine știe ce nouă 
surpriză neplăcută pentru .1.0. 
Ne vom opri asupra lor într-un 
număr viitor, cînd, cu gîndul la 
perspectivele olimpice ale voleiu
lui românesc, vom încerca să 
venim cu unele sugestii sperînd 
să sprijinim astfel prosperitatea 
sa.

CONSTANTIN FAUR

Din carnetul cronicarului
„Indirectă" pentru 

Mircea Dridea
Să mergem direct la obiect: în min. 56 al 

partidei PETROLUL—F.C. ARGEȘ, arbitrul 
Gheorghe Popovici a sancționat just cu o lo
vitură indirectă în careu formația gazdă. Pen
tru toți acei care cunosc ultimele hotărîri 
F.I.F.A., decizia era cît se poate de îndreptă
țită, întrucît Mihai lonescu, portarul Petrolului, 
degajase balonul abia după ce făcuse al cin
cilea pas; pentru toți în afară de... Mircea 
Dridea, căpitanul echipei care, nemulțumit de 
decizie, a alergat spre conducătorul de joc, 
protestînd îndelung. Inutil să mai spun că 
atitudinea sa i-a contaminat și pe coechipieri, 
ca și pe o parte din public, foarte receptiv în 
asemenea situații la necazurile idolilor.

Spre completa edificare a jucătorului petro
list reamintim precizarea făcută de Internatio
nal Board la paragraful 5 al art. 12 — „Gre
șeli și incorectitudini": în momentul în care 
portarul se află în posesia mingii el trebuie 
să degajeze cel mai tîrziu după efectuarea 
celui de al patrulea pas; indiferent dacă a 
fost sau nu atacat de un adversar.

Precizarea de mai sus a fost comentată în 
ziarul nostru din 1 noiembrie nr. 5426. Un 
număr care — se pare — lipsește din colecția 
lui Mircea Dridea, căpitanul echipei Petrolul...

G. NICOLAESCU

DECI?
S-a spus, nu o dată, că fotbalul e un joc 

bărbătesc, calitățile de ordin fizic constituind 
argumente puternice pentru susținerea propriei 
cauze. Fundașii de la A.S.A. au folosit din plin 
avantajul fizic pe care îl aveau, depășind însă, 
uneori, limitele regulamentului. Arbitrul Petre 
Sotir n-a intervenit la timp și, atunci cînd 
temperatura a crescut brusc, el n-a mai avut 
nici un cuvînd de spus! Astfel, s-a născut 
regretabilul epilog despre care vorbeam în 
relatarea de ieri. Ceea ce ni s-a părut cu totul 
remarcabil, este că intervenția lui Ion Voi- 
nescu a avut darul să-i readucă cu picioarele 
pe terenul sportivității pe jucători și, in fața 
ieșirilor huliganice ale cîtorva spectatori — 
gazde și oaspeți — au făcut corp comun pen
tru a salva pînă la urmă spiritul fotbalului. 
Dumitriu III, Raksi, Bai sau Toth au uitat 
adversitățile cu Popa, Lucescu și ceilalți, făcînd 
totul pentru ca jocul să fie continuat și, apoi,

bucureștenii să părăsească terenul fără difi
cultăți.

Deși abia venit la Tg. Mureș maestrul eme
rit al sportului Ion Voinescu nu s-a sfiit să se 
arunce între beligeranți pentru a nu lăsa sa
crificată ideea de sport. De unde i-a venit 
această forță salvatoare ? Din marele său pres
tigiu sportiv încă nepătat.

Singurul rămas pe dinafară a fost arbitrul, 
tocmai cel care are misiunea de a păstra în 
teren o temperatură constant — pozitivă. Deci 7

P. VALENTIN

Cine arbitrează?
Firește, răspunsul nu poate fi decîl unul: 

ARBITRUL ! El este delegat să conducă jocul 
și numai el are cuvîntul de ordine pe gazon.

Iată însă — și nu semnalăm cazul pentru 
prima dată — că mai sînt șl jucători care, 
uitindu-și atribuțiile, se transformă în condu
cători de joc. Apreciază dacă o decizie a fost 
bună sau rea, protestează cînd arbitrul îi 
penalizează pentru o abatere de la regulile 
jocului. Duminică, un asemenea exemplu ni 
l-a oferit ion lonescu de la Rapid. în min. 13 
al partidei, el se afla într-o clară poziție de 
ofsaid (2 metri în spatele ultimului apărător 
advers). Arbitrul de linie a ridicat fanionul 
șl cel de centru a oprit jocul. Ce a făcut 
lonescu în acel moment ? A ridicat mina în 
sus și i-a făcut semn arbitrului de linie că 
n-a fost ofsaid. Pe bună dreptate, arbitrul de 
centru l-a avertizat. Dar degeaba ! în min. 27, 
lonescu a recidivat. A urmat un alt avertis
ment și nu mai era mult pînă la eliminarea 
de pe teren. în cazul Ion lonescu, gestul ne 
surprinde, fiindcă e vorba de un jucător cu 
o comportare, în genral, corectă. Dar cum 
asemenea proteste la deciziile arbitrilor le 
întîlnim mai la fiecare meci, considerăm ne
cesar să amintim fotbaliștilor că singura lor 
obligație este aceea de a juca fotbal. Să-i 
lase pe arbitri să conducă meciurile. Dacă 
ei își îndeplinesc bine sau rău misiunea, 
această apreciere are cine să o facă.

C. ALEXE

Pf CÎNTARUL OBIECTIVITĂȚI!
Intre jocul Progresului și cel al Farului au 

existat cîteva similitudini. O linie de patru 
fundași protejată in centru de un mijlocaș 
defensiv (Neacșu și Koszka), concentrare de 
forțe la. mijlocul terenului (celălalt mijlocaș,

un atacant central, cele două extreme) și un 
vîrf de atac împins la limita ofsaidului, între 
apărătorii centrali adverși (Stoicescu, Iancu, 
apoi Unguroiu). O configurație suplă care se 
modifica, în anumite limite și se refăcea prin 
trecerea jucătorilor dintr-o linie într-alta. 
Asemănarea dintre adversari ar putea fi ex
tinsă și la alte capitole (pregătirea atletică 
și încărcătura morală). Totuși, Fătul a cîșligat 
în deplasare. Și aceasta, pentru că dincolo 
de tactică și de celelalte elemente, a operat 
valoarea individuală a jucătorilor — deter
minantă dintotdeauna. Manolache-Koszka mai 
buni decît Neacșu-Șoangher, Unguroiu, mai 
în formă decît Stoicescu, Sasu, prea greu 
pentru umerii lui Ad. Constantinescu, Tufan 
mai laborios decît Mateianu. Ar mai fi de 
amintit și alte decalaje; dar pentru dezno- 
dămîntul partidei a fost suficient și atît.

Farul și-a asamblat o echipă din piese 
bune și rezistente. Ni se pare una dintre 
puținele formații dotate pentru sprintul pre
lungit al campionatului. Si dacă la vară, în loc 
'de vinul zeilor vor bea din pelinul resem
nării, să nu caute umbră și consolare sub 
copacul ghinionului, acolo unde se refugiază, 
de regulă, cel slabi.

ROMULUS BALABAN

SUCCES, COIDUM!
Paradoxal, poate, dar nu voi reveni cu 

completări privind jocul echipei învingătoare.
Ne-a frapat o anumită tendință a atacu

lui Jiului. în repiza I și, mai sporadic în 
a Ii-a, atacanții Jiului au circulat în teren 
permanent cu, și, mai ales, fără minge, astfel 
incit la un moment dat apărătorii dinatno- 
viști nu mai deslușeau care este adversarul 
ce trebuia marcat. O circulație atît de vie, 
de diversă dar și de rațională, îneît pe bună 
dreptate, mi-a sugerat o constatare : „atacanți 
fără numere pe tricouri". Bineînțeles că nu
mai o bună pregătire fizică și o sincronizare 
în deplasare le-a permis , să facă acest lucru. 
Pe fondul unei tehnici individuale mai bune 
— ceea ce lipsește deocamdată atacanților 
Jiului — această mișcare derutantă ar crea 
faze de mare spectacol și extrem de eficace.

Sîmbătă seara, St. Coidum, antrenorul Jiu
lui, îmi destăinuia acest sens, pe care vrea 
să-l dea acțiunilor echipei sale în atac. Ba, 
mai mult, vizează, în timp, o așezare în 
teren : 1—1—9 în atac și 1—9—1 în apărare. 
Succes, Coidum! Acesta e, de fapt, jocul 
adevărului și al... viitorului!

DRAGOȘ COJOCARU

Șl ACUM 
LA BERLIN!

Fără îndoială, etapa de du
minică — una dintre cele mai 
animate ale sezonului — a ușu
rat înlrucîtva sarcina celor ce 
se ocupă de alcătuirea repre
zentativei pentru jocul de sîm- 
bătă de la Berlin. în bloc, 
cei vizați a purta tricourile 
naționalei au corespuns în me
ciurile echipelor lor de club, 
au redat încrederea într-o 
comportare mai bună a fot
baliștilor noștri, la nivelul ade
văratelor lor posibilități în 
meciul care îi așteaptă.

Fiind vorba, de data aceasta, 
de un meci oficial (el se dis
pută în cadrul preliminariilor 
turneului olimpic), pregătirile 
fotbaliștilor români din aceste 
zile vor trebui și eie să ca
pete un caracter special. E 
bine să amintim că adversarii 
lor și-au suspendat campiona
tul intern încă de acum două 
săptămîni, că recenta învingă
toare a echipei ungare, se 
pregătește cu minuțiozitate 
pentru jocul cu formația ro
mână.

Nu va îi ușor. N-a fost ușor 
nici la Cracovia și totuși e- 
chipa n-a părăsit terenul în
vinsă. Băieții, în special cei 
din apărare, au dat dovadă de 
multă dăruire. De aceea, ne 
gîndim încă de astăzi la cei 
ce vor juca sîmbătă și le 
cerem TUTUROR să-și măreas
că atenția la indicațiile antre
norilor, să se pregătească cu 
conștiinciozitate, pentru ca Ia 
Berlin să abordeze jocul fără 
emotivitate.

Forma bună manifestată de 
Constantin, Coman, C. Dan și 
ceiiaiți, duminică, în etapa de 
campionat, trebuie îructiiicată 
și prinlr-o bună orientare 
tactică, în așa fel îneît echi
pa să aducă publicului său 
pasionat satisfacțiile așteptate.

Ar fi timpul!
Cr. M.

I ÎN DIVIZIA C
! 21 DE VICTODII
i ALE GAZDELOR
I Etapa de duminică a campio

natului diviziei C a fost net fa-

Ivorabilă gazdelor, care au obți
nut victoria în 21 de meciuri. 
Doar patru echipe au reușit per- 

Ifortnanța de a cîștiga în depla
sare I în urma rezultatelor înre
gistrate, în fruntea clasamentelor 

Iau rămas Gloria Bîrlad (seria 
Est), Dunărea Giurgiu (seria Sud), 
Electroputere Craiova (seria Vest) 

Iși Chimica Tîrnăveni (seria Nord). 
Aceste formații au posibilitatea 
să conducă și după etapa a Xll-a 

1(19 noiembrie), deoarece multe 
meciuri sînt amînate din cauză 
că unele echipe sînt angrenate în 

i„Cupa României", competiție ce 
are duminică programată o nouă 
etapă.

SERIA EST
GLORIA BÎRLAD—UNIREA 

FOCȘANI (3—-1). Autorii goluri
lor: Trăznea (min. 1, 16 și 72), 
respectiv Kedveș (min. 23). A 
arbitrat C. Marjn — București. 
(Eliade Solomon, coresp. principal)

OȚELUL GALAȚI—ANCORA 
GALAȚI (1—2). Au înscris: Dă- 
răban (min. 23 și 62), respectiv 
Cernega (min. 42). (V. Ștefănescu, 
coresp.)

GLORIA C.F.R. GALAȚI—S.U.T. 
GALAȚI (4—2). Au marcat: Pe- 
rianu (min. 26), Marin (min. 31), 
Hamza (min. 29 și 87), respectiv 
Samson (min. 46 și 63). 
(T, Siriopol, coresp.)

MEDICINA IAȘI—ȘOIMII BU
ZĂU (4—1). Au înscris : Popovici 
(min. 46 și 86), Mânu (min. 64), 
Tudor (min.. 69 din 11 m), res
pectiv Antal (min. 5). P. Popovici
— Botoșani a arbitrat corect. 
(D. Diaconescu. coresp. principal)

MINOBRAD VATRA DORNEI— 
TEXTILA BUHUȘÎ (3—1). Au 
marcat : Chis (min. 46), Pal (min. 
68), Vais (min. 82) pentru Mino
brad, Ga! (min. 89) pentru Tex
tila. (P. Spac, coresp.)

METALUL BUZĂU—FORESTA 
FĂLTICENI (2—0). Au înscris: 
Stoica (min. 301 și Toader (min. 
36). Bun arbitrajul lui P. Citică
— București. IC. Coman, coresp.)

METALUL RĂDĂUȚI—PETRO- 
LUI. MOINEȘTI (0—01.

I
I
I
I
I
i
i

CLASAMENT
1. Gloria Bîrlad
2. Aurora Galați
3. Medicina Tașl
4. Textila Buhusf
5. Foresta Fălticeni
S. Gloria CFR Gl.
7. Metalul Buzău
8. Minobrad V. O.
9. Otelul Galați

10. Unirea Focșani
11. Petrolul Motnești
12. Șoimii Buzău
13. S.U.T. Galați
14. Metalul Rădăuți

11 8 1 2 21— 6 1?
11 T 1 3 21—12 15
11 6 2 3 21—13 14
11 5 2 4 15—13 12
11 5 2 4 15—14 12
11 fi 0 5 17-11 12
11 4 3 4 12—10 11
11 5 1 5 13—13 11
10 4 2 4 10-10 10
11 4 2 5 14—14 10
11 4 2 5 13—14 10
11 4 2 5 18-20 10
11 1 3 ? 8—26 5
10 0 3? 0—22 3

Etapa viitoare (10 noiembrie): Glo
ria C.F.R. Galați — Forests Fălticeni. 
Textile Buhttși — Medicina Iași (se 
dispută ne 3 dec.). Șoimii Buzău — 
Ancora Galati (3 dec.), S.U.T. Ga
lati — Metalul Buzău, Unirea Foc
șani — Metalul Rădăuți. Gloria Bîr
lad — Oțelul Galați (3 dec.). Petrolul 
Molneștl — Minobrad Vatra Dornel.

. SERIA SUD
METALUL TÎRGOVISTE—ELEC

TRICA CONSTANȚA (4—1). Au 
marcat: Chlriță (min. 3 din 11 m), 
C. lonescu I (min. 36), Casandra 
(min. 69 și 82), respectiv V. lun- 
gu (min. 88). Au fost eliminați: 
Olleanu (Electrica) și C. lonescu I

(Metalul) pentru Injurii reciproce, 
Durduman (Electrica) pentru inju
rii aduse arbitrului V. Roșu — 
București. (M. Avanu, coresp. 
principal)

RAPID PLO PENI—DUNĂREA 
GIURGIU (5—3). An înscris : Ho
rea (min. 11, 36, 88), Spiridon 
(min. 67), Giurea (min. 37) pen
tru Rapid, Lungu (min. 32), State 
(min. 58), Borțea (min. 82) pentru 
Dunărea. (I. Tănăsescu, coresp.).

PROGRESUL BRĂILA—T.U.G. 
BUCUREȘTI (2—0). Autorii golu
rilor : Dragnea (min. 62) și Coti
gă (min. 75). (N. Costin, coresp. 
principal)

. CHIMIA TR MĂGURELE— 
STUFUL TL'LCEA (1—0). Unicul 
goi a fost realizat de Maican 
(min. 40). (D. Gruia, coresp.).

FLACĂRA ROȘIE BUCUREȘ
TI—S.N. OLTENIȚA (0—1). Oas
peții au jucat mai bine și au ob
ținut o victorie meritată. Golul 
a fost marcat de Enculescu (min. 
84). A arbitrat bine E, Păunescn 
— Ploiești. N. Tokacek, coresp.)

RAPID C. F. BUCUREȘTI— 
I.M.U. MEDGIDIA (2—0). Bucu
reștenii au fructificat doar două 
din ocazii prin Adam fmin. 39) și 
Andreescu (min. 63) A arbitrat 
corect M. Moraru — Pitești. 
(C. Văleanu, coresp.).

VIITORUL FIENl—OLTUL SF. 
GHEORGHE (2—1).

CLASAMENT
1. Dunărea Giurgiu 11 8 1 2 20—11 17
2. Met. Ttrgoviște 11 7 2 2 26— 9 16
3. Flacăra r. Buc. 11 6 2 3 18— 5 14
4. Rapid Ploneni 

Prog. Brăila
11 fi 1 4 24—17 13

5. 11 5 3 3 13— 8 13
6. Chimia

Tr. Măgurele 11 4 5 2 5— 8 13
7. Stuful TUlcea 11 6 0 5 16—17 12
8. Electrica C-ta 11 5 1 5 13—13 11
9. S.N. Oltenița 11 3 3 5 14—18 9

10. T.U.G. Buc. 11 2 4 5 12—13 8
11. I M.U. Medgidia 11 2 4 5 6—10 8
12. Oltul Sf. Gh. 11 2 3 fi 10—18 7
13. Rapid C.F. Buc. 11 2 3 6 8—24 7
14. Viitorul Fieni 11 2 2 7 6—20 6

Etapa viitoare (19 noiembrie):
I.M.U. Medgidia — progresul Brăila
(3 dec.), T.U.G. București — Elec
trica Constanța (3 dec.). Metalul Tîr- 
govlște — Oltul Sf. Gheorghe (3. 
dec.), Rapid C.F. București — Rapid 
Plopenl, S.N. Oltenița — Stuful Tui- 
cea (3 dec.), Dunărea Giurgiu — Fla
căra roșie București, Chimia Tr. 
Măgurele — Viitorul Fieni (3 dec.).

SERIA VEST
MINERUL ANINA—ELECTRO

PUTERE CRAIOVA (3—0). Au 
marcat : Murărașu (min. 42), Ma
tei (min. 49) și Bîdea (min. 54). 
Bun arbitrajul lui N. Găman — 
Simeria. (G. Crăciunel, coresp.)

O acțiune ofensivă a bucureștenilc.r la poarta echipei S.N. 
(Fază din meciul Flacăra roșie București—S.N. Oltenița).

U.M. TIMIȘOARA—MINERUL 
LUPENI (5—1). Golurile au fost 
realizate de Popa (min. 2, 20 din 
11 m, 58), Fet (min. 71) șl Sețu 
(min. 73), respectiv Foleanu (min. 
50, autogol). A condus A. Slke — 
Oradea. (I. Stan, coresp.)

A.S.A. SIBIU—C.F.R. CARAN
SEBEȘ (3—1). Au înscris : Oteanu 
(min. 22 și 25 din 11 m), Bimbea 
(min. 48), respectiv Bilă (min. 85). 
(I. Boțocan, coresp.)

PROGRESUL CORABIA—TRAC
TORUL BRAȘOV (1—2). Golurile 
au fost realizate de Vîntu (min. 
46 și 83) pentru Tractorul, Aga
pe (min. 75) pentru Progresul. A 
condus I. Doncea — București. 
(C. Fiiip, coresp).

PROGRESUL STREHAIA—CHI
MIA FĂGĂRAȘ (2—0). Golurile 
au fost înscrise de Dinu (min. 63 
și 68). Au fost, eliminați: Stoica 
(Chimia) pentru lovirea arbitru
lui, Secheli (Chimia) și Glămeanu 
(Progresul) pentru lovire reci
procă. I, Ciucă — Rm. Vîlcea a 
condus corect. (G. Dobrean și C. 
Bărboi, coresp.)

VICTORIA CĂLAN—VICTORIA 
TG. JIU (4—2). Au marcat: Păun 
(min. 44), Munteanu (min. 70) 
pentru Victoria Tg. Jiu, Bambu- 
leac (min. 58), Gheorghiu (min. 
59), Savancea II (min. 67), Nitu 
(min. 68) pentru Victoria Călan. 
Foarte bun, arbitrajul lui A. Cri- 
șan — Arad. (A. Gunther, co
resp.)

METALUL TR. SEVERIN— 
MUREȘUL DEVA (4—1). Au în
scris: Jimboreanu (min. 16), D. 
Popescu (min. 41 și 48), Căprioru 
(min. 76), respectiv Molnar (min.

15). I. Chilibar — Pitești a con
dus foarte bine. (G. Manaîu, co
resp.)

CLASAMENT
1. Electroputere 

Craiova
2. Met. Tr. S.

3-4. Chimia Făg. 
3—4. Vie. Călan

5. Min. Anina
6. A.S.A. Sibiu
7. Mureșul Deva
8. Tractorul Bv.
9. U.M. Tim.

10. Prog. strehaia
11. Vie. Tr. Jiu
12. Min, Lupeni
13. C.F.R. 

caransebeș
14. Prog. Corabia

11 6 2 3 20— 9 14
11 6 2 3 23—13 14
11 5 3 3 22—16 13
11 5 3 3 21—15 13
11 5 3 3 15—15 13
11 4 4 3 17—10 12
11 4 3 4 20—15 11
11 4 3 4 10—18 11
11 4 2 5 13—19 10
11 4 2 5 ÎS—22 10
11 4 2 5 17—23 10
11 3 3 5 15—22 9

11 3 2 6 18—24 8
11 2 2 7 12—27 6

Etapa viitoare (19 noiembrie): 
C.F.R. Caransebeș — Metalul Tr. 
Severin, Victoria Tg. Jiu—U.M. Timi
șoara (3 dec.). Progresul Corabia — 
Chimia Făgăraș (3 dec.), Minerul 
Lupeni — A.S.A. Sibiu, Tractorul 
Brașov — Mureșul Deva, Progresul 
Strehala — Minerul Anina, Electro
putere Craiova — Victoria Călan.

SERIA NORD
MINERUL BIHOR — CHIMIA 

TÎRNĂVENI. (1—2). Golurile au 
lost realizate de Fazekaș (min. 
10), Solomon (min. 62) pentru 
Chimia, Damian (min. 80) pentru 
Minerul. în miri. 68 jucătorul 
Ganea (Minerul) a fost eliminat 
de arbitrul Gh. Opriță — Arad. 
(M, Domitian și G. Teaha, coresp.)

METALUL SATU MARE - 
UNIREA DEJ (1—0). Unicul goi 
a fost înscris de Jula (min. 86). 
O. Ujhelyi — Oradea a condus 
bine. (A. Verba, coresp.)

MEDICINA TG. MUREȘ—UNIO 
SATU MARE (1—0). Gazdele au 
cîștigat datorită transformării

Oltenița
Foto : N. Tokacek

unui penalti de către Balint (min. 
68). Bun arbitrajul Iui Viorel Cioc 
— Mediaș. (A. Sabo, coresp.)

MEDICINA CLUJ—RECOLTA 
CĂREI (3—0). Au marcat: Coșe- 
riu (min. 44), Damian (min. 55) și 
Nichiti (min. 86 din 11 m). E. 
Bucșe — Sibiu a condus toarta 
bine.

METALUL COPSA MICĂ— 
SODA OCNA MUREȘ (2—0). Au 
înscris: Ținea (min. 51) și Niță 
(min. 66). Bun, arbitrajul lui C. 
Cîmpeanu — Tg. Mureș (M. Fali- 
ciu, coresp.)

STEAUA ROȘIE SALOlNTA— 
FAIANȚA SIGHIȘOARA (0-0). 
Joc viu disputat, tn care gazdele 
au ratat cîteva ocazii. A arbitrat 
foarte bine V. Fănățean — Salu 
Mare, (G. Cotrăn, coresp.)

METALUL AîUD—MINERUL
BAIA SPRIE (2-2).

CLASAMENT
1. Chimica

Tîrnăveni
2. Med. Tg. M.
3. Medicina Cluj
4. Faianța Sighiș.
5. Steaua roșie 

Salonta
6. Met. Aiutt
7. Recolta Cărei

8—9. Unto Satu M.
8—9. Met. Satu M.

10. Min. Bihor
11. Soda O. Mureș
12. unirea Dej
13. Met. Copșa M.
14. Min. B. Sprie
Etapa viitoare (19

11 7 I 3 13—13 15
11 5 4 2 25-15 14
11 5 3 3 20— 6 13
11 5 2 4 19—15 12

11 4 3 4 12—10 11
11 5 1 5 22—23 11
11 4 3 4 13—1.8 11
11 4 2 5 13—13 10
11 4 2 5 13-13 10
11 4 2 5 16—17 10
11 4 2 5 13-20 10
11 4 1 8 15—11 9
11 3 3 5 15—23 9
11 4 1 6 14—26 9
noiembrie): Mi

nerul Baia Sprie — Steaua roșie Sa- 
lonta, Metalul Copșa Mică — Metalul 
Satu Mare, Recolta Cărei — Chlm'Oa 
Tîrnăveni, Unio Satu Mare — Soda 
Ocna Mureș, Metalul A1ud — Mine
rul Bihor, Unirea Dei — Medicina 
Tg. Mureș Medicina Cluj — Faianța 
Sighișoara.

NOII RECORD IA PRONOSPORT: 225.000 i.H !
De la începutul anului și pînă 

in prezent, au fost atribuite la 
concursurile PRONOSPORT — în 
cadrul premiilor excepționale — 
44 de autoturisme, de diferite 
mărci și capacități.

Din lista cîștigătorilor la con
cursurile Pronosport din acest 
an, care au obținut premii din
tre cele mai frumoase, vă citam 
pe: Bîscă Maria din Sighișoara 
(131.317 lei din care o „Skodă 
1000 M.B."), Rîclea Onisifor din 
București (222.680 lei din care o 
„Skodă 1000 M.B."), Albert Ianoș

din Reghin (195.942 lei din care 
o „Skodă 1000 M.B.") ș.a. Cel 
care însă a bătut recordul con
cursurilor Pronosport din acest an 
este participantul KISS IMRE din 
Moldova Nouă care a obținut 
premiul de 225 000 lei (din care 
un „Moskvici 408“ cu patru fa
ruri și radio) la concursul nr. 44 
din 5 noiembrie 1967. Acest fru
mos premiu îi va fi atribuit du
minică 19 noiembrie 1967, la Ti
mișoara, în pauza meciului de 
fotbal Politehnica Timișoara — 
C.F.R. Arad.

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOEXPRES NR 45 
DIN 8 NOIEMBRIE 1967

EXTRAGEREA I : Calegoria a Il-a 
1 variantă a 36 396 lei și 4,5 a 11 396 
Iei; a Hl-a 41 a 1 646 lei; a IV-a 255 
a 340 lei; a V-a 968,5 a 89 lei; a Vl-a 
4 632,5 a 26 lei.

Report premii la cat, I : 32 361 lei.
EXTRAGEREA a II-A : Categoria 

a Ii-a 0.5 variante a 47 037.50 lei si 
0,5 a 22 037,50 lei; a iil-a 35 a 1356 
lei; a IV-a 151 a 404 lei; a V-a 718 
a 81 lei; a Vl-a 2 714,5 a 31 iei.

Report premii la cat. a Il-a: 31 W lei.
Premiile de 23 000 lei de la ambele 

extrageri se vor atribui cite unei 
variante de categoria a II prin tra
gere Ia sorji, miercuri 15 XI.1961.



„Am făcut totul pentru ca turneul
internațional de scrimă de la București să se
situeze la nivelul competițiilor europene"

FOTBAL PE GLOB
Dinamo Kiev

aproape de titlu
încheierea cam-

au
Deși pînă Ia 

pionatuiui Uniunii Sovietice 
mai rămas trei etape, de pe acum 
se poate spune că titlul de cam
pioană va poposi din nou la 
Kiev. într-adevăr, Dinamo din lo
calitate, în ciuda faptului că în 
ultima etapă a terminat la ega
litate (0—0) pe teren propriu cu 
Ț.S.K.A. Moscova, are cele mai 
mari șanse să ocupe locul I, de
oarece ii mai sînt necesare doar 
treî puncte. Și nu credem că-1 va 
fi greu să 
în vedere 
rile acasă, 
etape (cu
Ț.S.K.A.) a obținut numai victo
rii. Dinamo Moscova are asigu
rate medaliile de argint (2—2 în 
ultima etapă cu Torpedo Kutaisi) 
și performanța aceasta este deo
sebită dacă ne gindim că ea se 
adaugă succesului repurtat nu de 
mult în finala „Cupei U.R.S.S.“. 
Specialiștii sînt unanimi în a re
cunoaște meritele deosebite ale 
antrenorului dinamovist Konstan
tin Beskov, același care a condus 
echipa reprezentativă a U.R.S.S. 
în anul cînd aceasta s-a calificat

le obțină, dacă avem 
că susține toate jocu- 
unde în ultimele 10 
excepția partidei cu

în finala „Cupei Europei". Cu O 
echipă tînără, Spartak Moscova a 
obținut o surprinzătoare victorie 
(3—2) la Tbilisi, în fața dinamo- 
viștilor din localitate. Se spune 
că gruzinii pierd acasă un singfur 
meci pe an. S-a Intîmplat ca în 
1967 acesta să fie cel cu Spartak 
Moscova, Alte rezultate.- Neftea- 
nik Baku — Dinamo Minsk 1—0, 
Ararat Erevan — Zenit Lenin
grad 4—3, Sahtlor Donețk — Lo
komotiv Moscova 0—0, Pahtakor 
Tașkent — Zarea Lugansk 0—0, 
Cernomoreț Odesa — Aripile So
vietelor Kulțdșev 1—1, S.K.A. 
Rostov — Torpedo Moscova 0—1. 
Dinamo 
Dinam® 
Dinam® 
Dinamo 
Sahtior

zultate din etapa de duminică: 
Honved — Vasas 2—1, Szom- 
baithely — Csepel 1-—0, Dunauj- 
varos —• Tatabanya 2—0, Komlo 
—Gyor 3—2, Eger—Salgotarjan 
2—2, Szeged — Pecs 2—1, M.T.K. 
—Diosgyftr 2—0.
Ferencvaros 
Ujpesti Dozsa 
Gyar 
Vasas Bp.

Primele clasate:
28 84 4 0 82—19 52
28 17 7 4 82-33 41
28 13 10 5 63—36 36
28 14 6 8 63—34 34

Rapid Viena pe primul loc

Kiev 
Mosoova 
Tbilisi 
Minsk 
Donețk

33 29 11 2 49—10 51
33 17 13 3 52—21 47
34 15 12 7 45—29 42
34 12 16 6 44—23 40
34 12 15 7 44—37 33

Numeroase surprize
in campionatul R. F. G,

în afară de înfrîngerea lideru
lui campionatului R.F. a Germa
niei, F.C. Niirnberg (0—2 cu 
M.S.V. Duisburg), în etapa a 
XIII-a desfășurată simbătă s-au 
mai înregistrat și alte surprize. 
Eintracht Frankfurt a pierdut pe 
teren propriu meciul cu F.C. 
Kaiserslautern (1—2), S.C. Karls
ruhe a fost învinsă fără drept 
de apel, tot acasă, de Miinchen 
1860 (0—3), formația lui Uwe
Seeier (Hamburger S.V.) nu a va
lorificat avantajul terenului pro
priu, pierzînd cu 2—3 jocul cu 
Borussia Monchengladbach. Tn
fine, campioana țării, Eintracht 
Braunschweig, a cîștigat în de
plasare (2—1) cu Borussia Neun
kirchen. Alte rezultate : Borussia 
Dortmund — Schalke 04 2—1,
Alemannia Aachen — F.C. Koln 
1—1, Hannover
Bremen 4—2 etc.
F.C. Niirnberg 
Bayern Miinchen 
Eintracht Braunschw. 
Bor. Mbnchenglad. 
M.S.V. Duisburg

Deși învinsă tn etapa de dumi
nică. echipa Rapid Viena (antre
nată de cehoslovacul Vitlacyl) a 
rămas pe primul loc tn clasa
ment (16 p), dar este amenințată 
de Austria și Wacker Innsbruck, 
care se află la numai un punct 
diferență. Rezultatele etapei: 
Wiener Sport Klub—Rapid 1—0, 
Vienna — Austria Klagenfurt 
1—0, Sturm Graz — Eisenstadt 
1—1, Bregenz — Admira 3—0, 
L.A.S.K. — Austria Salzburg 2—1, 
Wacker Innsbruck — Grazer A.C. 
0—0.

In Anglia,
derbiul etapei este cîștigat

de Manchester United

96 — Werder 
Primele clasate:

13 8 4 1 31—11 20
13 8 2 3 25—17 18
13 7 3 3 14—13 17
13 6 4 3 41—19 16
13 6 4 3 13—14 16

Ferencvaros neînvinsă?

simbătăPerformera etapei de 
a campionatului primei ligi en
gleze este Manchester 
Echipa lui Denis Law — fără sco
țian în formație, însă — suspen
dat — a cîștigat derbiul cu Li
verpool, făcînd „rocada" pe pri
mele două locuri ale clasamentu
lui. Liverpool părăsește terenul 
propriu învinsă cu 1—2, după ce 
în jocul precedent făcuse draw 
cu Tottenham: 1—1. Scorul eta
pei a fost furnizat de cealaltă 
echipă din Manchester, învingă
toare fără dificultăți: Manchester 
City — Leicester 6—0. Fostul li
der, Sheffield Wednesday, 
portă o înfrîngere dureroasă 
terenul lui Chelsea : 3—0.

Iată șl alte rezultate din ultima 
etapă: Arsenal — Everton 2—2, 
Nottingham Wolverhampton

United.

su
pe

Husainov aruncă de la margine.
Foto : A.P.N.

In. Ungaria s-a consumat și cea 
de a XXVIII-a etapă. Ferencvaros 
a rămas Insă neînvinsă și după 
meciul derbi de duminică seara, 
«înd a terminat la egalitate (3—3) 
— după un. meci pasionant — cu 
Ujpe&ti Dozsa. Pînă la termina
rea campionatului au mai rămas 
două etape. Fruntașa clasamentu
lui mai are de jucat cu Csepel 
și la Szombathely. Celelalte re-

TURUL CICLIST AL MEXICULUI 
a continuat cu desfășurarea etapei 
a 9-a, Aguascalientes-San Juan de 
Los Lagos (133 km). Victoria a 
revenit ciclistului sovietic Vladi
mir Urbanovici, cronometrat în 3h 
10:42. L-au urmat Rene Pynew 
(Olanda) în 3hl0:54, Iuri Dimitriev 
(U.RS.S.) și Jan Smolik (Ceho
slovacia), același timp. In clasa
mentul general individual, condu
ce columbianul Pachon cu 34hl8:43. 
Pe locul doi se află coechipierul 
său Martin Rodriguez la 1 min., 
urmat de olandezul Rene Pynew, 
la 4:05 de lider.

JOI SE DISCUTĂ LA ANKARA 
REGULAMENTUL 

PRIMEI EDIȚII A J. B. 
LA SCRIMA

Joi va avea loc la Ankara, 
ferința țărilor balcanice pentru sta
bilirea regulamentului primei ediții 
a J.B. la scrimă. La această con
ferință România este reprezentată de 
prof. Dionisie Tepșan secretarul ge
neral al Federației române de scrimă 
și de prof. Dan Apostol, membru în 
biroul federal.

*
LA BRUXELLES, ECHIPA DE 
TENIS A CEHOSLOVACIEI a în
vins cu scorul de 4—1 echipa Bel
giei. In cel mai interesant meci, 
Jan Kodes (Cehoslovacia) a dis
pus cu 
bergen

6—3, 6—4 de Patrick Hom- 
(Belgla).

★
SUCCESELOR FRANCEZESERIA

IN MARILE CURSE DE GALOP 
A FOST ÎNTRERUPTA de calul 
american Fort Marcy, condus spre 
victorie de jocheul mexican Manuel 
Icaza in trofeul „Washington In
ternational" disputat Ia Wolaurel 
(Maryland, S.U.A.). Distanța de 
2 410 m a fost parcursă de învin
gător in 2:27. Impresionanta sumă 
de 90 000 de dolari a fost atribuită 
proprietarului lui Fort Marcy.

★
REPREZENTATIVA DE GOLF A 
S.U.A., avînd în formație 
putatul campion Arnold 
a ocupat primul loc în 
Mondială", desfășurată la
de Mexico.Pe locul doi s-a cla
sat echipa Argentinei.

pe rs- 
Palmer, 

„Cupa
Ciudad

*
ECHIPA DE BOX CHEMIE HAL
LE și-a început turneul în Bulga
ria întilnind Ia Haskovo formația 
Trakia Plovdiv. Boxerii oaspeți 
au obținut victoria cu 5—3.

Grosso (în alb) de la Real Madrid încearcă vigilența portarului advers. 
Foto: U.P.I.-Agerpres

3—1, Stoke — Sunderland 2—1, 
Coventry — Fulham 0—3> New
castle — West Ham 1—0.

Pozițiile fruntașe în clasament 
sînt ocupate de Manchester Uni
ted 22, Liverpool 21, Manchester 
City, Sheffield Wednesday și 
Tottenham 20.

VALENCIA A MAI ClSTIGAT5

UN PUNCT
VIII-a a campiona- 
echipa Valencia a

în etapa a 
tului spaniol, 
jucat în deplasare, cu Malaga, 
terminînd cu un scor alb. în pre
zent, Valencia ocupă locul 9 în 
clasament, avînd 7 puncte.

Alte rezultate: Saragossa — 
Espanol Barcelona 4—2 ; F. C. 
Barcelona — Cordoba 3—2 ; Real 
Madrid — Betis 3—0 ; Ponte- 
vedra — Sabadel 0—0 ; Sevilla — 
Atletico Madrid 0—2. In clasa
ment : Atletico Madrid 14 p. Real 
Madrid și Barcelona cîte 11 p, 
las Palmas 9 p etc.

ne declarâ tov. Romeo Mocanu, președintele comitetului de organizare

anul trecut, Tibor Pezsa, campion 
olimpic la sabie, Maria Gulacs, 
componentă a echipei reprezen
tative a Ungariei, <—ț*—~
mondială. Și lista ar putea 
tinua...

• Care 
fășurare a turneului î

— Cel clasic. Adică: un 
curs pe echipe, la fiecare probă 
și, în continuare, o întrecere in
dividuală, de asemenea, la toate 
probele.

• Cu ce șanse vor Intra în 
concurs trăgătorii de la Steaua ?

— Proaspeți campioni naționali 
absoluți, trăgătorii clubului nos
tru sînt dornici să folosească a- 
cest prilej pentru a realiza, daca 
nu victorii pe toată linia — acest 
lucru deocamdată nu este posi
bil — cel puțin comportări deose
bite. Iar la floretă, chiar locul I.

• într-un fel, meciul Steaua— 
Ț.S.K.A. Moscova ar putea în
semna o reeditare a întîlnirii Ro
mânia—U.R.S.S., din finala mon
dialelor de la Montreal...

— Este foarte posibil, dacă ne 
gindim că majoritatea titularilor 
celor două naționale vor încru
cișa acum floretele. Și, sperăm 
ca rezultatul să ne fie favorabil 
și de data aceasta. Ne bizuim 
mult pe Drîmbă, Țiu și Falb și 
chiar și pe Ardeleanu. Fetele ar 
putea realiza ș[ ele performanța 
maximă, în luptă strînsă cu flo- 
retistele budapestane și moscovi
te. De asemenea, așteptăm de 
la spadasini să coniirme (cel 
puțin) rezultatele din „C.C.E.", de 
la Heidenheim. Iar sabrerii, mai 
puțin ancorați în întreceri inter
naționale, să-și spună și ei cu- 
vîntul.

In încheierea discuției, tova
rășul Romeo Mocanu ne-a rugat 
să adresăm tuturor iubitorilor de 
sport din Capitală, invitația de a 
urmări întrecerile din cadrul a- 
cestul turneu, intrarea fiind gra
tuită...

Așa cum am mai anunțat la 
sfîrșitul acestei săptămîni, clubul 
Steaua organizează un turneu in
ternațional de scrimă, cel mai 
important din actualul sezon. în 
așteptarea evenimentului, condu
cerea clubului bucureștean a fă
cut o serie de preparative spe
ciale, menite să asigure turneului 
condiții optime de desfășurare, 
la nivelul principalelor competiții 
europene. Pe tema apropiatului 
turneu, care va avea loc la Bucu
rești, am purtat o scurtă discuție 
cu tovarășul Romeo Mocanu, pre
ședintele comitetului de organi
zare.

• Probabil că la 
se cunoaște exact 
lor participante...

— Da. Sîntem în
vă comunicăm că la turneu, ală
turi de reprezentanții clubului 
nostru, vor fi prezenți șl cel al 
cluburilor Ț.S.K.A. Moscova, Hon- 
ved Budapesta șl Leggia Varșo
via, care au fost invitați și au 
confirmat participarea. Cu alte 
cuvinte, trei formații dintre cele 
mai redutabile de pe continent, 
și chiar din lume, în rîndul că
rora activează sportivi foarte cu- 
noscuți pe planșele internaționale. 
Cîteva nume: Viktor Putiatin, 
campionul mondial la floretă, a- 
nul acesta, Gherman Sveșnikov, 
campionul lumii la aceeași probă,

această dată 
lista echipî-

măsură să

„C-C.E." LA POLO
ASTĂZI VOM CUNOAȘTE VIITORII 

ADVERSARI Al LUI DINAMO BUCUREȘTI
• V.M.F. Moscova și Dynamo Berlin ultimele calificate

la Genova se va desfășură la slirșltul saptâmlnll

campioană
con-

va ii sistemul de des-

con-

© Grupa de
© Tragerea la sorți are

Astăzi după
în prezența dl. Ante Lambasa (din 
partea biroului L.E.N.) și a dele- 
gaților echipelor respective, va 
avea loc tragerea la sorți pentru 
alcătuirea celor două grupe semi
finale ale „C.C.E.“ la polo. Con
form regulamentului, pentru acest 
al doilea tur al competiției urmea
ză să participe opt echipe, cărora 
li se adaugă Partizan Belgrad, 
actuala deținătoare a trofeului. Cu 
alte cuvinte, în cele două grupe, 
avînd capi de serie în mod obli
gatoriu pe Partizan și Pro Recco, 
finalistele ultimei ediții, vor juca 
cîte 4 și, respectiv, 5 formații.

Pînă în prezent sînt cunoscute 
doar 7 din cele 9 formații califi
cate pentru grupele semifinale: 
DINAMO BUCUREȘTI, Septemvri 
Sofia, Mladost Zagreb, N. C. Bar
celona, V.M.F. Moscova, Dynamo 
Berlin și Partizan Belgrad. Ulti
mele două echipe le vom afla 
abia la sfîrșitul acestei săptămîni, 
la capătul jocurilor din seria A, 
unde participă Pro Recco și cam-

amiază, la Belgrad,
ioc la Belgrad
pioanele Olandei, Belgiei, Elveției 
și R.F. a Germaniei.

Totodată, astăzi după-amiază vor 
fi trase la sorți și orașele ce vor 
găzdui între 24 și 26 noiembrie în
trecerile celor două grupe semi
finale. Din cele 6 candidaturi ini
țiale au mai rămas, pînă la a- 
ceastă oră, doar trei: București 
(sau Cluj), Zagreb și Genova. Din 
partea echipei Dinamo București 
va fi prezent la cele două trageri 
la sorți arbitrul internațional 
Nicolae Nicolaescu.

• Duminică seara s-au încheiat 
la Berlin întrecerile grupei pre
liminare Ia care au participat 
Tunafors Eskilstuna, Uimarvo Hel
sinki, V.M.F. Moscova și Dynamo 
Berlin. Iată ultimele rezultate : 
V.M.F. Moscova—Tunafors Eskil
stuna 5—2 (1—0, 1—0, 2-1, 1—1); 
Dynamo Berlin—Uimarvo Helsinki 
11—0 (0—0, 2—0, 4—0, 5—0); Tuna
fors—Uimarvo 6—3. în partida de
cisivă, V.M.F. Moscova a obținut 
o surprinzătoare victorie în fața 
echipei Dynamo Berlin cu scorul 
de 7—5 (0—2, 2—3, 2—0, 3—0).

TIBERIU STAMA

LUCRĂRILE PLENAREI
COMITETULUI EXECUTIV

AL F-LS.U

, ,, « 11 i > v •> ’ » » V

FĂRĂ CUVINTE
Stadion" — Praga

Campionatele mondiale de lupte libere
© Fr. Boia și P. Coman învingători
® Luptătorii sovietici și cei japonezi au dominat 

primele două tururi
DELHI 13 (Agerpres). — 

Campionatele mondiale de lupte 
libere au continuat la Delhi 
în mijlocul unui interes deosebit. 
O frumoasă victorie a repurtat 
în primul tur la cat. mijlocie cam
pionul român Fr. Boia, care a pri
mit decizia de învingător la punc
te în fața indianului Sajan Singh, 
La aceeași categorie, Gurevici 
(U.R.S.S.) l-a învins la puncte pe 
Hollosi (Ungaria), iar turcul 
Giingor a dispus Ia puncte de 
elvețianul Martinetti. La catego
ria semimijlocie (70 kg), Dana- 
andarja (R. P. Mongolă) a obținut 
verdictul Ia puncte în meciul cu 
Chirilă (România). „Cocoșul" ja
ponez Tadamashi Tanaka l-a în
trecut la puncte pe Cristea Nico
lae, iar la „muscă" bulgarul Ba- 
iev a dispui la puncte de Gh. 
Tăpălagă.

în turul doi, la cat. pană, Petre 
Coman luptînd cu multă ambiție

a obținut o aplaudată victorie la 
puncte în fața polonezului Godyn.

După cum transmit comentatorii 
sportivi ai diferitelor agenții in
ternaționale de presă, primele 
două tururi ale campionatelor 
mondiale au fost dominate de 
luptătorii sovietici și cei japonezi. 
Reprezentanții Turciei, care por
neau mari favoriți, au suferit 
cîteva eșecuri neașteptate. Pri
mele reuniuni ale campionatelor 
au fost urmărite în total de peste 
40 000 de spectatori.

Boxerii polonezi
învingători în Franța
Cea de-a doua Intîlnire din

tre echipele de box ale Franței 
și Poloniei s-a disputat la Lon- 
gwy, în prezența a numai 800 de 
spectatori. Ca și în primul meci, 
pugiliștii polonezi au obținut vic
toria cu scorul de 6—4. Iată cî
teva rezultate tehnice: Czempik 
(P) b.p. Bihin (F); Caudron 
b-P- . ....................... ..
b.p. 
b.p.
(P) 
b.p. Warusfel (F). De remarcat că 
Grudzien și Kulej (Polonia), nu 
au evoluat în cadrul acestei gale.

. . (F)
Radzikowski (P) ; Laine (F) 
Gumowski (P) ; Rybiski (P) 
Boheme (F); Slowakiewicz 
b.p. Brunel (F); Hebei (P)

TURNEUL INTERZONAL

a

MADRID 13 (Agerpres). —• 
La Madrid au Început lucrările 
ședinței plenare a comitetului 
executiv al Federației internațio
nale a sportului universitar 
(FISU). La lucrări participă pre
ședintele acestui for, Nebiolo 
(Italia) și reprezentanți ai dife
ritelor federații naționale univer
sitare din Europa. în prima șe
dință s-au discutat probleme de 
organizare a campionatului 

mondial universitar de handbal 
din R.F. a Germaniei, a univer
siadei de iarnă de la Innsbruck 
din 1968 și a campionatului uni
versitar de fotbal din 1968 (nu 
a fost stabilit încă orașul care 
va găzdui această competiție).

CORESPONDENȚĂ DIN BERLIN

Echipa de hochei a R.D. Germane dorește să ofere 
spectacole de valoare publicului bucureștean

Apropiatele meciuri internațio
nale dintre echipele reprezentative 
ale R. D. Germane și României au 
determinat, in ultimul timp, o in
tensificare a antrenamentelor ho- 
cheiștilor din R.D.G., care doresc să 
ofere spectacole de bună valoare 
iubitorilor sportului din București.

De altfel, lotul a intrat intr-o pre
gătire sistematică încă din timpul 
verii. Primele meciuri ale noului 
sezon au fost programate la începu
tul lunii septembrie, cînd echipa 
noastră a susținut cîteva partide cu 
selecționata Suediei, clasată pe lo
cul al doilea la ultima ediție a 
campionatului mondial. Rezultatele 
pot fi apreciate ca mulțumitoare : 
o victorie, un meci egal și o înfrin- 
gere.

A urmat turneul 
din renumitul oraș 
Weisswasser, la care 
cunoscutele formații
localitate, Dynamo Berlin și Slavia 
Praga. „Cupa de cristal” pusă in 
joc a revenit formației din Weis
swasser, care în finală '■a învins 
echipa cehoslovacă. In fine, recent, 
un rezultat mulțumitor a realizat 
Dynamo Weisswasser în primul tur 
al „C.C.E.". Jucind in deplasare cu 
campioana Suediei, „echipa sticla
rilor" a pierdut la limită (3—4). In 
meciul revanșă, de la 6 decembrie 
se scontează o victorie a echipei 
noastre la o diferență mai mare 
și, deci, 
următor.

Dar să 
zentativă
evolua simbătă și duminică in fața 
publicului bucureștean. Exceptind 
pe cele din septembrie, cu Suedia, 
putem spune că meciurile de

București constituie deschiderea 
oficială a noii stagiuni internațio
nale, care programează și alte con-

internațional 
al sticlarilor, 
au participat 
Dynamo din

Cum se va disputa 
finala interzone 

a „Cupei Davis“ ?
BARCELONA, 13. — In legătură 

cu programarea finalei interzone 
a „Cupei Davis", opunînd echipele 
Spaniei și R.S.A., Federația sud- 
africană de tenis a propus datele 
de 30 noiembrie, 1 și 2 decem
brie. Forul spaniol nu a fost de 
acord cu această dată deoarece 
regulamentul competiției preci
zează că intîlnirea trebuie să se 
dispute pînă Ia sfîrșitul lunii no
iembrie. în această situație, me
ciurile urmează să aibă loc la 24, 
25 și 26 noiembrie Ia Johannes
burg.

LARSEN MENȚINE AVANSUL
TUNIS, 13. — în runda a 21-a
turneului interzonal de șah de

la Soussa (Tunisia), liderul cla
samentului, Bent Larsen, a remi
zat cu Svetozar Gligorici. Dato
rită faptului că și Portisch a în
cheiat partida sa cu Gheller tot 
cu un rezultat de egalitate, di
ferența dintre 
clasamentului 
l’/j P-

în celelalte 
Matulovici l-a 
Kavalek pe

cei doi fruntași ai 
a rămas tot de

rundei, 
Byrne,

partide ale 
învins pe

Sharap, Stein pe 
Quellar, iar tînărul jucător bra
zilian Mecking a cîștigat Ia Sutt
les, cel care în runda anterioară 
îl învinsese pe Larsen. S-au în
cheiat remiză partidele : Bilek — 
Reshewsky, Barczay — 
Partida Ivkov — Orhort 
trerupt.

Iată clasamentul actual 
neului: Larsen (Danemarca) 14

puncte din 19 partide; Portisch 
(Ungaria) 12>/2 p din 18; Gligo- 
rici (Iugoslavia) și Gheller 
(U.R.S.S.) 12.'/2 P din 19; Matulo- 
vici (Iugoslavia) 12 p din 19 ; 
Korcinoi (U.R.S.S.) ll'/2 p din 18; 
Stein (U.R.S.S.) ll*/a p din 19; 
Ivkov (Iugoslavia) 11 p din 18; 
Hort (Cehoslovacia) și Matanovici 
(Iugoslavia) 11 p din 19; Re- 
shewsky (S.U.A.) lOVz p din 18; 
Kavalek (Cehoslovacia) 9'/2 P din

Iată numele jucătorilor din 
Iot (în paranteze clubul șl se
lecționările în echipa națională).

PORTARI : Klaus Hirche (Dy
namo Weisswasser-72), Dieter 
Piirschel (Dynamo BerIin-7), 
Peter Kolbe (Chrimmitschau-82).

FUNDAȘI: Helmut Nowy 
(Dynamo Weisswasser-84), Man
fred Buder (Dynamo Weisswas- 
ser-164), Dieter Voigt (Dynamo 
Berlin-88), Wolfgang Plotka (Dy
namo Berlin-90), Wielfried Sock 
(Dynamo Weisswasser-22), Die
ter Huschto (Dynamo Weisswas- 
ser-8).

ATACANȚI: Bern Hiller (Dy
namo Berlin-85), Peter Prusa 
(Dynamo Berlin-28), Bern Kar
renbauer (Dynamo Berlin-63), 
Joachim Ziesche (Dynamo 
Berlin-140), Hartmut Nieckel 
(Dynamo Berhn-4), Wielfried 
Rohrbach (Dynamo Berlin-58), 
Dietmar Zahn (Vorwarts-2), Lot
har Fuchs (Vorwarts Chrim- 
mitschau-58), 
(Vorwarts
Dieter Kraatsch 
Chrimmitschau-96), 
Noack (Dynamo Weisswasser- 
63), Bernd Pondl (Dynamo Weis- 
swasser-93), Wolfgang Mucha 
(Dynamo Weisswasser-1), Diet- 
mar Peters (Empor Rostock-9).

Franz Winkler
CHrimmitschau-2), 

(Vorwarts 
Riidiger

calificarea pentru turul

revenim la echipa repre- 
a R. D. Germane, care va

ține in acest sezon alte 8 meciuri: 
cite două cu Canada (pe teren 
propriu) și cu Norvegia, Finlanda 
și Polonia (în deplasare). Lotul a 
fost alcătuit in toamna acestui an. 
Alături de „veteranii” formației, 
care au evoluat și la Viena, în lot 
figurează și cîteva nume noi : Zahn, 
Winkler, Sock, precum și cițiva ju
cători proveniți din reprezentativa 
de juniori: Peters, Huschto și 
Mucha. Aceștia din urmă sînt cu- 
noscuți și tinerilor hocheiști români, 
de la turneul de la Jaroslav unde 
Peters (19 ani) a primit cupa acor
dată celui mai talentat junior. 
Peters este un excelent tehnician 
și un foarte bun realizator. In linia 
de atac, pe care o formează cu 
Prusa și Karrenbauer, Peters este 
omul cel mai periculos. Se poate 
spune că, in momentul de față, 
această linie de atac este chiar mai 
bună decit cea condusă de Ziesche, 
căpitanul echipei.

In prezent, lotul se compune din 
23 de jucători, dar înaintea plecării 
la București el va fi redus la 17.

Zilele trecute, am stat de vorbă 
cu antrenorul RUDL’ SCHMIEDER, 
care ne-a spus : „Echipa României 
este un adversar dificil, mai ales 
în această situație cînd joacă pe 
teren propriu. Intîlnirea de la 

■ București constituie pentru noi o 
serioasă verificare a potențialului 
lotului cu care preconizăm să evo
luăm în 
ofensiv 
obține

acest sezon. Vom juca 
singura modalitate de a 

un rezultat onorabil".

LA ORLEANS

Echipa masculină de gimnastică 
a României învinsă de cea a Franfei

PARIS 13 (Agerpres). — Întîl- 
nirea internațională de gimnastică 
disputată timp de două zile la 
Orleans între selecționatele mas
culine ale Franței și României 
s-a încheiat cu victoria sportivi- 

cu

la

lor francezi, învingători 
554,70—546,90 puncte.

După desfășurarea exercițiilor 
impuse echipa Franței conducea

cu 276,15—270,45 puncte, iar 
individual pe primul loc se afla 
gimnastul francez Guiffroy 
55,30 puncte, urmat de 
(România) cu 55,30 puncte, 
clasamentul individual 
mul loc a revenit lui 
cu un total de 112,90 
Mihaiuc (România) s-a

cu 
Cadar

In 
final prt-

Guiffroy 
puncte. P. 
clasat pe

locul doi cu 111 puncte, 
de Bouchonnet (Franța) — 
puncte.

Ceilalți gimnaști români 
cupat următoarele locuri:
Cadar cu 110,60 puncte, 6), Gh. 
Tohăneanu cu 110,50 puncte; 8). 
Al. Silaghi , 11). V. Coșariu și 
12). Gh. Păunescu.

al tur-

fruntări de mare atracție. Astfel, 
după partidele din capitala Româ
niei, echipa R. D. Germane va sus-

urmat
110,70

au o-
5). A.

Gipslis. 
s-a în-

w&to

DIETER HOBECK 
redactor la „Deutsches 

Sportecho"

wow ir

La ediția trecută a campionatelor mondiale, echipa R.D. Germane a terminat la egalitate (0—0) cu cea a S.U.A. în foto: imagine din 
acest meci.
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