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Pe platoul de filmare

NOTE DE DRUM

ing. Șt. PENCIU

Deși învinsă la Constanța

Aseară, In sala Giu- 
lești, Slavia Brno a 
terminat învingătoa
re partida sa cu Me
dicina București: 3—0 
(8, 4, 8). Absenta ju-

peți s-au remarcat C. 
Grujin (853 p.d.) și 
fosta campioană mon
dială, Erski Gorinka 
(402 p.d.).

(Continuare în pag. a 4-a)

in campionatul

se turnează ultimele exte

Azi, în aceeași sală, 
de Ia ora 11.30, Medi
cina (cu efectivul în
treg) va încerca re
vanșa.

rie în favoarea sportului cu

La popice

Selecționatele de po
pice ale Capitalei au 
întîlnit ieri după- 
amiază, pe arena Vo
ința, formațiile orașu
lui Zrenjanîn (Iugo
slavia). Victoria a re
venit, atît la bărbați 
cit și la femei, spor
tivilor români: 5 419— 
4 949, respectiv, 2 475 
—2 210.

Cele mai bune re
zultate au fost obți
nute de C. Vînătoru 
(935 p.d.), Gh. Silves-

(Sitiți în pag. a 2-a re
portajul nostru, realizat în- 
tr-o zi de filmare

București — Zrenjanîn 5419-4949 (B)

CONSTANȚA, 25 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Reprezentativa 
de box a Dobrogei a cîștigat a 
doua manșă cu selecționata Capi
talei cu scorul de 12—10, dar titlul 
de campioană a țării a revenit e- 
chip el Bucureștiulul — învingătoare 
în prima întîlnire CU 16—6. Rezul
tatele de sîmbătă : Stanciu (D) egal 
Lumezeanu (B), Șt. Constantin (B) 
b.p. Bănică (D), Răgălie (D) b.p.

O statistică foarte simplă ne arată 
că Ia cele 18 meciuri (1080 minute de 
joc) de pînă acum arbitru au acordat 
penalități însumînd, nici mai mult nici 
mai puțin 208 de minute! După păre
rea noastră, totalul minutelor de pe
deapsă este foarte mare. El este con
secința faptului că arbitrii au devenit 
mai exigeați și că nu mai înțeleg să 
treacă cu vederea o serie de iregula
rități comise pe parcursul diferitelor 
partide, sancționînd cu severitate jo
cul excesiv de dur și diferitele bru-

Ca puțin timp după intrarea pe teritoriul fran
cez, sîntem informați prin difuzoarele discrete ale 
rapidului „Mont Cens" cu care am traversat Alpii 
prin pasul cu același nume, că ne apropiem de Gre
noble, gazda viitoarelor Jocuri Olimpice de iar
nă. Lăsăm in urmă pereții stîncoși care străjuiesc 
calea ferată ca zidurile unei cetăți și în curînd ne 
apare în față panorama capitalei Alpilor francezi, 
desfășurîndu-se pe frumosul platou Gresivandan de 
la poalele masivului Belledonne. Cunoscut in trecut

Lungu (B), Iliescu (D) b.p. Nego- 
eseu (B), Delcu (B) egal Anton (D), 
Dinu (D) b.p. Tudose (B), Baciu 
(D) b.p. Niculescu (B), Pițu (D) b. 
ab. III Anton (B), Stumpf (B) b. 
dese. II Vlad (D), Cîmpeanu (B) b. 
ab. II Preda (D), Niculescu (B) b. 
ab. II Zadrigal (D).

R. CALARAȘANU

TURNEUL FEMININ DE HANDBAL DE LA CLUJ 
ne oferă prilejul de a vedea formații de prim rang în 
handbalul mondial, care aliniază pe lîngă nume cunos
cute și multe elemente tinere, de a urmări dispute în
dârjite, în care lupta pentru întâietate produce momente 
de un rar dinamism. Iată ceea ce caracterizează acest 
turneu dotat cu tradiționala „CUPĂ A ORAȘELOR" și 
de la care vă oferim relatările trimisului nostru (în pa
gina a 4-a).

0 pasionantă fază de ataa din meciul București 1 — Moscova

Hunetloara-Deva^

„Julieta" se află la Acapulco 

• Fără cascadori, cu 70 km

® Ciclismul cucerește a șap

tea artă (filiala română) •. 

Pe malul lacului de la Bicaz

_ _ edalia campioanei de șah a Româ- 
R 0 n'e‘ este f°arfe prețioasă pentru că 
MU are acoPer’re aur- Pe eșichierul 
B|g| mondial țara noastră este o piesă 
■MS principală, Alexandra Nicolau fiind 

e altfel, singura dintre jucătoarele 
E|j| lumii care deține un scor pozitiv la 
“ formidabila Nona Gaprinaașvili. în 
arhivele sportive • românești figurează nu
mele a patru maestre internaționale, două 
diplome ornate cu argint la campionatul 
mondial pe echipe, o lungă listă de victo
rii în turnee de cea mai mare anvergură.

Am făcut această scurtă introducere pen
tru a da posibilitatea celor neinițiați să 
evalueze, Ia adevărata valoare, ce repre
zintă în acest context un titlu de campi
oană națională sau la ce nivel trebuie 
situată performanța timișorencei Gertrude 
Baumstark, care de vineri seara ocupă 
locul întîi pe tabelul jucătoarelor noastre. 

„Trude" a răzbit domol în față, fără să 
dea din coate. Figura ei exprimă perma
nent un calm olimpian, liniștea proprie jo
cului atît de agitat pe care l-a îndrăgit. 
Adolescența și apoi începutul de tinerețe 
le-a petrecut în lumea fascinantă a cifre
lor. Este profesoară de matematici. La fel 
cum a fost dr. Emanuel Lasker, rămas, în 
istoria șahului cu supranumele de campion 
al campionilor. Nu de mult, a racordat 
ecuațiile și tabela de logaritmi la planșeta 
de proiectare, începînd studiile la o facul
tate politehnică. Este studentă în anul II. 

în ciuda timidității sale, aproape bolnă
vicioasă (poate și din cauza ochelarilor), 
joacă șahul cu aplomb, băiețește și, ceea 
ce este mai uimitor, îl ia în serios. Stu
diază cu reflexele elevei premiante, fixate 
trainic încă din anii liceului.

Scepticii afirmă că acest tricou de cam
pioană pălește pentru că a fost cucerit 
în absența tandemului nostru de mare 
forță Alexandra Nicolau — Elisabeta Poli- 
hroniade. Optimiștii — în rîndurile cărora 
îndrăznesc să mă încadrez — nu pot îm
părtăși acest punct de vedere. După cum 
a jucat, Baumstark ar fi cîștigat în orice 
companie. Aceasta este părerea antreno
rului și sfătuitorului ei, șahistul polisportiv 
dr. Romulus Alexandrescu. Avem toate mo
tivele sâ-i dăm crezare.

Tntr-o vreme cînd șahul începe sâ de
vină un capitol în marele tom al ciberne
ticii, victoria unei profesoare de matema
tici mi se pare pe deplin normală.

Pentru Gertrude această medalie este 
doar o treaptă. Prima...

Valeriu CH1OSE

Voleibalistele cehoslovace învingătoare și in cel de-al doilea meci 
Slavia—Medicina 3-0

cătoarei Ceamurian a 
dereglat complet me
canismul echipei Me
dicina, care a cedat 
prea ușor în fața o- 
fensivei oaspetelor.

M. Albulescu (Andrei), Șt. Tapalagă (Virgil) și Nicu Constantin (Nicu) 
— intr-un moment de pauză, înaintea unei „duble“

Fotot Aurel Neagu

DINAMO

A
stăzi, ultima etapă a primu
lui tur (mai sînt încă trei) 
al campionatului de hochei* 
în cadrul acesteia este pro
gramată partida dintre DI» 
NAMO ți STEAUA, întîl- 

nire de tradiție, la capătul căreia vom 
cunoaște liderul clasamentului. Nu
trim speranța, data fiind valoarea ju
cătorilor din cele două echipe, cei 
mai mulți componenți ai lotului re
publican, că vom asista —- în sfârșit 
— la un meci de calitate, spectacu
los și corect

208 MINUTE DE PENALI
ZARE!

f ANUt XXIH ■

Xr. 16 (545©)
O

rioare • Șt. Tapalagă acci

dentat în... busculadă ®

EUSEBIO :
.,La Sofia, pierdem 
cu 2-1..."

Solicitat de eoreșponflen- 
tul nostru — Toma Hris- 
tov — pentru a da un 
fironostlc asupra meclu- 
ui de fotbal Bulgaria — 

Portugalia, care se dispu
tă azi la Sofia, celebrul 
internațional portughez Eu
sebio da Silva Ferreira a 
declarat: „Pierdem cu 2—1 
partida, dar golul de o- 
noare II voi înscrie eu cu 
un șut de la 29 de me
tri Este, intr-adevăr,
lovitura preferată a lui 
Eusebio. Să vedem, insă, 
dacă o va putea plasa in 
poarta apărată de Simeo- 
nov.

(Citiți In pag. a 4-a 
respondență specială 
Sofia).

111111

în capitala Cehoslovaciei a 
început un turneu internațional de lupte 

greco-romane, la care participă și sportivi ro
mâni. In prima zi, Ion Alionescu (cat. 57 kg) 
l-a Învins pe polonezul Marclniak. In limitele 
categoriei 63 kg, cehoslovacul Szvek a termi
nat egal cu Zaițev (U.R.S.S.), iar sovieticul 
Kalupp (cat. 70 kg) a ciștigat la Berny (Ce
hoslovacia).
g ZAGREB. — Au început întrecerile celei 

de a doua grupe semifinale a „Cupei cam
pionilor europeni» la polo pe apă, în prima 
zi s-au înregistrat următoarele rezultate s Pro 
Recco Genova — Septemvrl Sofia 6—4 (1—1,

1—6, 3—1, 1—2), Miadost Zagreb — C. N. Bar
celona 9—2 (2—0, 1—0, 2—2, 4—0).
m PARIS. — Pe stadionul Colombes, în 

prezența a 40 000 de spectatori, reprezenta
tiva de rugbl a Noii Zeelande a dispus de cea 
a Franței cu scorul de 21—15 (11—9).
t» TAȘKENT. — In „Cupa cupelor» la fot

bal ; Torpedo Moscova—Spartak Tmovo 3—0 
(2-0).
■ LONDRA. — Boxerii Seni (Japonia) și 

Winstone (Anglia) vor lupta pentru titlul mondial la cat. pană, lăsat vacant de mexicanul 
Vincente Saldivar. Meciul va avea loo la 
21 ianuarie.

FOTBALUL american (a nu se rxmfunda 
cu fotbalul nostru și nici cu rugbiul tu 
XV) cunoaște asemenea faza de mare in

tensitate. Bobby Bell (Kansas Chiefs) va mar
ca, deși este placat de un adversar de ia 
Oakland’s Raiders. Jucătorii din Kansas City 
au cîștigat acest meci disputat vineri pe teren 
propriu, cu scorul de 44—22.

Telefoto : U.P.I. — Agerpres
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sportulsportul
Brașovul exemplu contagios

Și Clujul vrea să aibă
un muzeu sportiv!

i^eșideratul „ Muzeului național al 
Sporturilor, - exprimat atît de preg- 
nfmt tn ziarul nostru, mă îndeamnă 
să'fprezint tif’rtndul meu unele su
gestii.
<Un asemenea muzeu necesită tn 
sHmul rtnd^existența unui spafiu 
(imobil) corispîinzătoT, care si per
mită irganiiSrea depozitului pe baze 
"ftuntiftee, euprlnztnd materialul ob
ținut prin donații sau achiziții, și 
ăpdi deschiderea expoziției de bază, 
tar'tn al doilea rînd încadrarea a 
1—i muzeogfâft specializați1—t muzeografi

Statueta bronz, din epoca
romană, reprezentind un gimnast 
ițind tn miini.

cetarea, depistarea șl achiziționarea 
materialelor și (latelor referitoare 
la istoria sportului românesc. Aces
tui muzeu nu va trebui să-i lip
sească un atelier foto care să pună 
bazele unei fototeci și chiar ale unei 
cinemateci naționale a sportului pe 
baza materialului deja existent și 
a celui selectat tn competițiile in
terne și internaționale viitoare. La 
acestea se vor adăuga arhiva, 
biblioteca, sala de studii și con
ferințe cu aparatură necesară, 
făetnd astfel din Muzeul sporturi
lor, tn primul rînd, o sursă princi
pală dg documentare, de informare 
prin expunerea izvorului direct, 
autentic, pentru cei ce vor între
prinde lucrări de cercetare tn do
meniul culturii fizice și al sportu
lui. Efortul selectiv ai muzeografu
lui va trebui să aibă, ca rezultat, 
extragerea din multitudinea mate
rialului exponabil a tot ce poate 
ilustra mai bine, prin sinteză, o e- 
pocă, o temă, un aspect reprezen
tativ ce-l ajută pe cercetător, însă 
intr-o șl mai mare măsură Pe vizi
tatorul obișnuit, făcîndu-l să înțe
leagă, mal lesne decît prin mijlo
cirea cărții, caracterul tipic și sem
nificația obiectului respectiv. Prin 
însăși natura și activitatea Iul, Mu
zeul sporturilor va constitui o carte 
deschisă care poate fi înțeleasă de 
toate categoriile de oameni, Indife
rent de vlrstă. nivel de cultură ori 
domeniu de activitate socială. înde
plinind această cerință fundamentală 
el va deveni un centru de cerce
tare și totodată un focar de educa-

fie patriotică, științifică și chiar es
tetică.

Toate cele enumerate nu vor fi 
însă ușor de realizat și de aceea aș 
propune constituirea unor colective 
de pasionați al sportului, cercetători 
competenți, care să pună în prima 
fază bazele unor muzee sportive la 
nivelul viitoarelor județe, In genul 
celui de la Brașov. Coleg de facul
tate și acum de activitate profesio
nală cu maestrul emerit al sportu
lui Nicotas Bărbuță, am urmărit cu 
deosebită satisfacție eforturile bra
șovenilor și tn special ale prof. Vir
gil Ludu pentru conturarea acestui 
muzeu. împreună eu asist. univ. 
Tiberiu Corneșeanu șl cu alții, ne 
Imaginăm un muzeu similar în Clu
jul atîtor foste șl actuale glorii ale 
sportului românesc.

In acest muzeu sportiv clujean ar 
putea figura, beneficiind de apor
tul arheologilor, două patine din os 
de animal datînd din prima epocă 
a fierului, numeroase statuete din 
bronz reprezentind figuri de atleți 
din epoca romană (ca acada din fo
tografie), materiale privitoare la 
introducerea educației fizice ca 
obiect de tnvătămînt, la istoricul 
reuniunilor, asociațiilor și cluburi
lor sportive clujene, 3—4 velocipede 
de la sfîrșitul sec. XIX și începu
tul sec. XX (printre care și unul 
de lemn), manuale de specialitate 
și diverse periodice sportive. La 
loc de cinste vor trebui să stea tro
feele clubului „Universitatea" al că
rui semicentenar, ce se va sărbători 
probabil 
conjugat 
zeu. De 
nalității 
gan-i, a ............... ____ .
tulvi Albin Moraru fi loan Moina, 
a activității echipei de tenis de 
masă C.S.M. etc.

La bazele acestui muzeu șl impli
cit la întocmirea istoriei sportului 
românesc am putea solicita cerce
tările conf. univ. Atex. Csetri, asist, 
univ. T. Corneșeanu, prof, octoge
nar Rudolf Koncz, unul dintre pio
nierii sportului clujean, și ale altor 
pasionați cercetători și colecționari 
de trofee sportive ce ar putea da 
un substanțial sprijin colectivului 
bucureștean la întocmirea monogra
fiei amintite. Toate acestea și încă 
multe altele vor face din Muzeul 
sporturilor un act de reverență pen
tru gloriile trecutului și prezentului 
și un nobil îndemn la muncă și rea
lizări pentru generațiile viitoare.

Nicolae CORDOȘ 
muzeograf la Muzeul de istorie 
din Cluj, Internațional de rugbi

în 1969, să fie eventual 
cu înființarea acestui mu- 
asemenea, ilustrarea perso- 
savantului dr. Iuliu Hațe- 
maeștrilor smeriți ai spor-

doi reprezentanți ai Automobil 
Clubului Român. Revizia automo
bilelor s-a terminat cu bine, la 
sfîrșitul lui decembrie 1907, toate 
fiind declarate demne de a circula 
prin București și prin țară, cu ob
servația însă că ar trebui să scoa
tă fum mai puțin și să-și reducă 
zgomotele. La 10 ianuarie 1908 a 
început apoi „cel mai serios din
tre examenele de conducători au
to", după cum îl anunțau ziarele 
care relatau amănunțit și desfă
șurarea sa : „Automobilele sînt a- 
dunate la prefectură, de unde por
nesc toate în șir pe traseul: Vic
toriei, Piață, Lipscani, Gabroveni, 
Decebal și pe celelalte ulițe strîm-

Discreție
Două săptămîni la rînd la „Toto- 

Calcio" (Pronosportul... italian) 
s-au înregistrat cîștiguri fabuloase 
datorită faptului că au fost indi
cate pronosticuri exacte la toate 
cele 13 meciuri ale 
curs.

Sumele cîștigate ? 
respectiv, 344 000 000

Cu toate investigațiile 
italiene, n-au putut fi aflate nu
mele acestor inspirați jucători la 
„Toto-Calcio". De altfel, cei mai 
mulți dintre cîștigători preferă 
să-și păstreze anonimatul, pentru 
a nu fi „dijmuiți” de fisc și de... 
prieteni.

fiecărui con-

366 000 000 și, 
de lire !

presei

Femeile joacă fotbal
privesc

Cu prilejul serbării „Peștilor 
prăjiți" — o serbare populară la 
care se bea vin și se tnănîncă o 
contitate 
prăjit — 
de fotbal 
lecționate 
al Casei 
Worms. La finală au asistat 
de spectatori, în majoritate 
bați.

A fost apreciat nu numai 
corect al doamnelor, ci și modul 
foarte feminin în care ele practică 
acest sport, înlocuind forța prin 
îndemînare. Aproape nici una din 
ele nu are un corp tipic atletic, 
ba unele din jucătoare sînt sub • 

firi ca trestia.

considerabilă de pește 
a avut loc un turneu 
între patru echipe se
diu personalul feminin 

de Economii din orașul 
3 000 
băr

ȘTIAȚI CA...
...Johnny Weissmuller, fostul 

campion olimpic de înot și inter
pret de mare succes al rolului lui 
„Tarzan" pe ecran, este astăzi... 
băieș la Los Angeles ?

...un matematician german a 
calculat, numărul pozițiilor ce ar 
putea apare pe o tablă de șah ? 
Numărul se înfățișează astfel : 
7 534 686 312 361 225 327, urmat de... 
33 de zero-uri !

...la Paris au fost puse 
zare mini... automobile ? 
are o greutate de 100 de

în vin- 
Mașina 

kilogra-

jocul

me, consumă doi litri de benzină. 
Ia suta de kilometri și atinge a 
viteză de 50 de kilometri pe oră. 
S-ar putea crede că o 
mașină are și un mini-., 
lucrurile nu stau așa :
2 000 de dolari 1

...tragerea cu arcul va
dusă în programul Jocurilor 
pice de la Miinchen, din 1972 ? în 
R. F. a Germaniei, numărul celor 
care practică acest sport a crescut 
de la 25 de țintași în 1965, la 10 150 
în prezent.

astfel de 
preț. Dar 
ea costă

fi intro- 
Olim-

EXAMEN DE CONDUCERE
în anul 1907 automobilul deve

nise și la noi — așa cum era so
cotit de presa vremii — „o pacos
te pe capul oamenilor, a animale
lor și a orătăniilor, din cauza 
zgomotului, a fumului și a nebu
niei vitezei" (se alerga în oraș cu... 
15 km pe oră, adică la fel cu tra
pul cailor, cum prevedea regula
mentul, iar afară, pe șosele, cu 
peste... 30 km). Autoritățile aveau 
deci motive serioase de îngrijorare 
și căutau soluții grabnice de re
zolvare a problemei. Un prefect — 
Emil Petrescu — înfruntînd atot
puternicia proprietarilor 
suri-automobile (miniștri, 
ofițeri superiori, medici, 
hotăra, în decembrie 1907,
rea blestematelor mașini și reexa
minarea conducătorilor lor. Trea
bă grea, pentru că existau atunci 
în țară... 138 de automobile, toate 
înscrise la prefectura poliției din 
București. Iar numărul posesorilor 
de autorizații de conducere trecea 
de... 200. Comisia de verificare era 
formată din prefectul poliției, un 
inspector de poliție, un inginer și

de tră- 
moșieri, 
avocați) 
revizui-

Clobe-hoterul
frenetic

ACUM 60 Dt AM
te și întortocheate, pline de lume, 
de baloturi cu marfă și de tră
suri. In piață, șirul mașinilor se 
strecoară lin printre coșurile zar
zavagiilor, dovedindu-și maleabili- 
tatea și suplețea. Cu asta, partea 
întîia a examenului este trecută 
bine de toți, apoi începe partea a 
doua, la șosea. Aici e mâi greu. 
Automobilele, care merg în plină 
viteză legală (15 km pe 
întîmpinate de membrii 
care le aruncă în față, 
părțile, perne umplute 
Conducătorul care ie 
bine, trece examenul".

Ziarele nu ne vorbesc de nici un 
repetent, deci toți cei 200 de can
didați au primit viza carnetului — 
bineînțeles mai întîi bravii pro
prietari ai automobilelor și apoi 
cei 60—70 de șoferi-mecanici, pro
fesioniștii de atunci ai volanului.

Dintre automobilele înregistrate 
în ianuarie 1908, un număr de 17 
erau ale statului (ministere, pre
fecturi, primării), iar restul de 121 
erau ale particularilor.

Ion MUNTEANU

oră), sînt 
comisiei 

din toate 
cu paie, 
ocolește

Convorbiri
eu domnul Gore

necesare juniorilor și piticilor. Cos
tul unui tanc „Shermann" destinat 
sa apere „tunelul" de sub tribuna 
a doua, prin care ies jucătorii, echi
valează cu prețul unei școli de an
trenori cu 40 săli de clasă, săli de 
proiecție, laboratoare chimice, etc. 
Prețul unui avion supersonic „Mys- 
tere II", folosit pentru protejarea 
arbitrului de centru, este effal cu 
suma necesară construirii a opt cli
nici ultramoderne pentru fotbaliștii 
accidentați 5), Să vă citesc ce scrie 
profesorul dumneavoastră, docentul 
Del Sol: „Așa nu se mai poate : în 
vreme ce pentru viitoarea finală a 
„Cupei intercontinentale" s-au co
mandat petarde tn valoare de 120.000 
de dolari, clubul nostru posedă un 
singur medic la trei fundași late
rali". E limpede 7 Or, cine suportă 
această povară ? Firește că nu 
președintele lui Racing și nici mem
brii consiliului de administrație 
al echipei F.C. Penarol ci masa 
membrilor clubului. Cotizațiile plă
tite de aceștia au sporit tn ultimii 
ani cu 45 la sută. Mă uit la voi și 
observ amărăciune. Să nu exage
răm... Și să ne închipuim că spec
tatorii privesc cu pasivitate această 
stare de lucruri. Nu I Dacă un grup 
de extremiști sînt pentru ruperea 
relațiilor dintre echipe, o parte 
din ce în ce mal însemnată 
a suporterilor se pronunță hotărît 
în favoarea continuării lor. Ascultați, 
de pildă, ce a transmis corespondentul 
special al agenției I.P.U. „Zilele 
trecute, la Universitatea „Di Stefa
no", cu prilejul unul miting, la car» 
au participat peste 5 000 de fotbaliști, 
antrenori, maseuri, metodlștl, ziariști 
sportivi etc., s-a hotărît continuarea 
meciurilor de fotbal în cadrul „Cu
pei intercontinentale".

Comitetul a elaborat un plan de 
acțiuni concrete menit să mobilizeze 
masele de spectatori în direcția in~ 
staurării unui climat de non-beli- 
geranță, cooperare și schimburi re. 
ciproce între jucători. Aseară, co
mitetul a organizat o mare demon" 
strație în fața sediului F.I.F.A. Ma
nifestanta purtau pancarte Pe caro 
scria :

„Vrem goluri la păianjen, nu blin
date !“.

„Driblinguri da, missile — antimis
sile, nu

. _ Interesul domnului Gor© pentru 
< viitorul fotbalului e atît de mare, 
îneît /chiar și acum, după ce au 
trecut mai bine de două săptămîni 
de la finala (adică finalele) „Gupei 
intercontinentale" dintre Racing și 
Celtic, după ce televiziunea a oferit 
imagini de pe terenurile din Argen
tina, Uruguay și în plus Viena (mă 
refer la meciul Austria — Grecia) 
iar „SPORTUL" a furnizat amănun
te cu privire la numărul victimelor 
și starea răniților, după ce opinia 
mondială și-a exprimat dezaproba
rea față de agresiunile de pe stadi
oane, prietenul meu urmărește cu 
încordare atentă evoluția lucrurilor, 
străduindu-se să descifreze semnele 
zilei de mîine.

Trei zile și trei nopți el a fost 
pur și simplu inabordabil. închis 
în casă, domnul Gore a ascultat 
știrile și comentariile posturilor de 
radio i) de pe toate 
scoțînd note și transcriindu-le 
jurnalul său intim. A 
telefonat :

— Vino discard, pe 
tras concluziile.

Cînd am intrat în 
era 
om care suferă de un gen de agaro- 
fobie specială și nu suportă riiai 
mult de două-trel persoane, lîngă 
el — era, zic, înconjurată de un 
grup destul de numeros. Pe cîțiva 
dintre cel (cele) de față îi știam. 
Pe alții (altele) nu. Toată lumea 
îl asculta cu atenție pe domnul 
Gore, solicitîndu-i din cînd în cînd 
lămuriri

Mi-am 
zat tăcut 
cînd era 
îndrăzni __ __
înainte un familiar de-al casei, Bob 
Ciucă, elev într-a zecea :

— Faptul că la Buenos Aires au 
fost mobilizate cîteva regimente de 
poliție călare și că în timpul me
ciului s-a recurs la forță mă umple 
de îngrijorare. Cum e cu putință să 
se fi ajuns la o asemenea situație, 
de neconceput în urmă cu cîțiva 
ani ? Și care sînt, în definitiv, per
spectivele ? Se poate conta, într-un 
viitor apropiat, pe 
spiritelor ?

Puștiul — neavînd 
ții — pusese degetul 
nul Gore a aprins _ „ 
fără filtru, a deschis un dosar cu- 
prinzînd tăieturi din presă, precum 
și diferite însemnări, și a pornit să 
explice, nu fără un ușor aer pro
fesional 2).

— Domnilor, trebuie să vă spun 
dintr-un început că neliniștea dum
neavoastră este pe de-a întregul 
întemeiată. Intr-adevăr, observatorii ■ 
apreciază cam în Unanimitate că 
focarele de încordare sînt departe 
de a fi fost lichidate. A vorbi în 
aceste condiții despre destindere Pe 
stadioane, înseamnă a opune spe-,. 
ranțele realității.

In cameră se așternu o tăcere a- 
dîncă. Auzeam numai fumul...

— După părerea mea, urmă dom
nul Gore, faptul cel mai îngrijorător 
este acela că marile cluburi de fot
bal se pregătesc să - ■
sume uriașe pentru 
securității stadioanelor” 3). 
forțele călare s-a trecut la 
uri cu mitraliere, iar de 
blindate F.G.-145. Bineînțeles 
marea unui stadion atrage 
sine înarmarea celorlalte terenuri de 
joc. determinînd o mare risipă de 
fonduri. După calculele experților, 
bugetul pentru apărare al stadionu
lui „Maracana", ca să mă limitez 
la un singur exemplu, a crescut cu 
25,7 la sută în comparație cu anul 
trecut 9- Dar lucrurile nu se opresc 
aici. Pentru 1968 se prevede o creș
tere a bugetului militar cu încă 
10—12 la sută. Să vă mai amintesc 
că din această pricină cheltuielile 
destinate anterior educației, sănă- - 
tații și construcțiilor vor cunoaște 
o scădere corespunzătoare ? Lozinca 
lansată cu prilejul adunării generale 
a clubului Racing „Să string em cu
reaua, vin vremuri grele 1“ a Pro
vocat nemulțumiri profunde în rîn- 
durile suporterilor. Nu mă surprin
de. Și iată ' 
calculat că 
7 la sută 
s-ar putea 
mingi de fotbal, 100 000 
te complete și s-ar 
naja 254 terenuri de

continentele, 
în 

patra zi mi-a
la mine. Am

cameră gazda 
fenomen foarte rar la acest

sau o precizare.
scos pardesiul, m-am așe- 
într-un colț de canapea și 
să ridic degetul pentru a 

o întrebare, ml-a luat-o

o pacificare a

experiența vie- 
pe rană. Dom- 

o „mărășească" Pt. conformitate
AL. MIRODAN

1) E vorba de un tranzistor „Sony", 
cu trei lungimi de undă, pe care 
domnul Gore l-a achiziționat de la 
un maestru al sportului la popice 
proaspăt întors dintr-un turneu de 
aclimatizare în Noua Zeelandă. Ini
țial, maestrul îi sugerase un lîș ci 
basc, împotriva ploii, dar domnul 
Gore nefiind doritor, ofertantul a 
scos din sacoșă aparatul la care mă 
refer precum și două creme de ras 
„Gibbs".

2) Din cînd în cînd vorbitorul îșl 
întrerupea expunerea prezentînd 
întru convingere piesele aflate la 
dosar. Vom proceda și noi întocmai 
indicînd cu asteriscuri textele ci
tate.

3) War and Football, nr. 11 din IS 
noiembrie 1967, pag. 3—4.

4) From Penalty to Gun, pag. 136 
(Editura Doubleday, New York).

5) „Muncitorul Sanitar” — Bucu
rești, noiembrie 1967.

cheltuiască 
„asigurarea 

De la 
„Jeep“- 
aicl la 

că înar- 
de la

L-am întîlnit pe stadionul 
August^ la meciul cu echipa R. F. 
a Germaniei. Un bărbat mărunțel, 
blond, cu o cipilică în cap. După 
alura agitată și după „stilul1* în 
care se plimba prin tribună îna
inte de începerea partidei, am a- 
vut impresia că-și face și el „în 
călzirea". Și vă rog să mă credeți 
că și-o făcea. Mecanicul Ham? 
Baiimer venit cu (notați vă rog) 
BICICLETA tocmai de la Dort
mund să-și susțină echipa, se sim
țea cam... înfrigurat — la propriu 
și la figurat 4mi-a ^nărturisit-o 
chiar el) — înainte de fluierul 
inaugural al lui Franz Mayer. Per
sonaj inedit în contextul accesori
ilor acestei partide, i-am solicita* 
lui Hans Baiimer un scurt interviu^

— Ca pasionat al fotbalului. în
soțiți de multă vreme echipa na
țională ?

— Din 1953, peste tot, la toate 
meciurile. Inclusiv la campionatele

mondiale din Elveția, Suedia, Chile 
și Anglia.

— Și peste tot, o însoțiți călă
torind cu bicicleta ?

excepția... oceanelor, 
permiteți, cîți ani

— Da, cu
— Dâcă-mi 

aveți ?
— 47.
— Și o a

„stare civilă" : sînteți însurat ?
— Se poate? Credeți că dacă 

avea nevastă aș putea să alerg

de

aș 
a- 

tîta după marea mea pasiune, fot
balul ?

Marius POPESCU

DE-ALE

DESENE

DE

M-am întîlnit cu cei ce aveau 
să materializeze scenariul lui AL 
Sîrujeanu și Em. Valeria, încă din 
primăvară. La prima ieșire com- 
petițională a rutierilor, regizorul 
Aure! Miheleș, operatorul Ștefan 
Horvath și pictorul scenograf Ni- 
colae Nobilescu se aflau... la 
start. De atunci i-am revăzut, 
chiar mai des decît pe unii aler
gători (I), la fiecare cursă, la fie
care întrecere.

VÎNĂTORILOR

de ce. Economiștii au 
reducînduse cu numai 
aceste sume absurde 
achiziționa 300 000 de 

echipamen- 
putea ame- 
antrenament

Pe platoul de filmare

AL. M.

Charles Krebs, primarul comu- 
pei Saint-Nicolas-en Foret (Fran
ța), n-a ezitat, cu prilejul inaugu
rării unui complex sportiv în a- 
șezarea pe care o gospodărește, să 
se arunce în bazin, îmbrăcat cum 
era 1

Notabilitățile care erau de față 
— subprefectul, deputați, sena
tori, consilieri generali — au a- 
plaudat puternic acest gest al en
tuziastului primar, dar nu i-au ur
mat exemplul...

AL. CLENCIU — Ntt mai înțeleg nimic. Am tras în ea am
bele focuri și nu cade!

asta nu te apucă...— Și dacă nici la poanta 
RISUL...

mașina ?
cu bicicleta...

te miri ? Nu știi câ turnez 
Ei bine, am căzut cu bi-

•ic

M. Albulescu

pînă la
pentru „Nu ! Repeta. Mai atent! spune regizorul A. Miheleș actorului Șt. Tapalagă. In asistență" : Dan 

Marin, Dem. Radulescu și

Zilele trecute, la un ,,cafe-bar" 
de pe bulevardul • Magheru, întîlnlre 
cu bunul meu amic Ștefan Tapa- 
Lagă„ Arbora o mină tristă —■ chi
nuită aș spune — care m-a îngri
jorat.

— Nu, nu mi s-a întâmplat nimic 
rău. Un accident minor, însă sî- 
eîitor.

— Cu
— Nu,
— ? I
— Ce 

„6+4“ ? 
cicleta și acum sînt liber trei zile...

Reînnodînd firul rupt după „Tu
rul României", cînd i-am scăpat din 
„obiectiv" pe Aurel Miheleș et comp., 
am pornit în căutarea eroilor fil
mului artistic-sportiv „6+4

PLECAREA PE... TEREN
PERFIDUL: — Drum bun șefule, 

întorci... sănătos!

Cele 5 ore și jumătate 
le-am făcut cu autorapidul 
Piatra Neamț mi-au folosit 
a face cunoștință cu scenariul. Dru
mul cu mașina pînă la Brașov și, 
apoi, spre Potoci m-a introdus în 
decorul filmului. La ora cînd mă 
prezentam platoul de filmare

GIIEORGHE LEBADUG, 
BUCUREȘTI. — O lovitură 
de la 11 metri se poate exe
cuta și în felul în care spu
neți dv : printr-o pasă îna
inte, preluată de un coechi
pier care a stat pînă atunci 
în poziție regulamentară

afara careului 
s-ar recurge ta astfel 
tifleii 1 O încercare de acest 
gen, făcută acum cițlva ani, 
tntr-un meci Steaua — Di
namo Bacău, a dus la ratarea 
loviturii.

NELU PRODAN, COMUNA 
BRUIU. — 1) E mult de a- 
tunci — o.. . veșnicie, 
spune romanța — de 
Livlu Coman a ieșit din 
ta echipei U.T.A. Un 
Coman, cu 15 ani mai 
avea să-i ia locul. Este 
de Narcis Coman, care 
acum la F. C. Argeș 
echipa națională. 2) „Vă tri
mit o modestă epigramă". Ne 

bine că ați apreciat-o 
tr |
TICA MEDINTU, 

NA SMIRDIOASA, — 
se face bine Frățilă ? 
măvară îșl va relua, 
locul in atacul echipei 
București. Să nu spună por
tarii că nu i-am prevenit 1 
2) Ați cîștigat : nu este nici 
o legătură de rudenie —* - 
Angelo Niculescu ” 
echipei Dinamo 
portarul acestei 
poartă același 
miile.

GHEORGHe 
BUCUREȘTI. — 
„reflecții" bune : 
• Arbitrului nu-1 trebuie 
reehi pe teren, cl... ochi, 
p Picioarele fotbalistului tre
buie să semene cu mîlnile li
nul prestidigitator.

MANOLE STAVRU,

cum 
cînd 

poar- 
alt. .. 
tînăr, 
vorba 
joacă 
și in

COMU- 
1) Cînd 
La pri- 
desigur, 
Dinamo

între 
antrenorul 

București și 
formații care 
nume de fa-

RAILEANU, 
Aveți două

BA-
CAU. Urziceanu
fostul portar echipelor
F.C. Argeș și Rapid, a aban-

donat activitatea competitio- 
nală. Ce face în momentul 
de față ? Este inginer și scrie 
cronici de fotbal la „Sportul". 
După cum vedeți, redacția 
noastră începe să devină o 
forță în fotbal. Portar avem 
pe Urziceanu. Fundaș avem 
pe Dragoș Cojocaru. Un vîrf 
de atac ne mai trebuie și 
putem intra în categoria A. 
Ba chiar să vizăm 
După cum se joacă, 
lipsiți de șanse !

ERNEST NAGHI, 
REȘTI. — în meciul 
slovacia, disputat la 11 
1952, la București, noi am ali
niat următoarea echipă : Voi- 
nescu — Zavoda IX, Farmati 
— Băcuț, Iosif Covaci, Scr- 
fbzo — Paraschiva, Bodo. 
Vaczi, Petschowschi, p, MTdj- 
veanu. au mai jucat : Fodor 
și Ozon. Echipa noastră a 
învins cu 3—1.

ELISABETA ANDREI.
BUCUREȘTI. — Două lucruri 
care merg mînă în mînă : 
fotbalul și... contradicțiile 
Ați și uitat ? în campionatul 
trecut, echipa Steaua a stat 
mai tot timpul în pluton, pe 
locurile 7, f 
în final a 
clasîndu-se 
la un pas < 
Pe urmă. 
Am greșit 
exclamație : 
buie să ne

și titlul, 
n-am fi

BIJCU- 
cu Ceho- 

mai
•electronică ce se desfășoară 
în momentul de față se va 
încheia cu victoria lui Jack 
Dempsey. Să vă spun însă 
ceva : dacă știam din vreme 
că există o metodă de a de
veni campionul. . . campioni
lor, fără să te întîlnești în 
ring cu Dempsey sau cu Joe 
Louis,, m-aș fi înscris și eu !

— natural de data asta — (șoseaua 
care șerpuiește pe malul Iacului ‘ 
acumulare de la Bicaz), eram 
temă. Știam chiar ce secvență 
filmează, unde își va găsi ea 
cui pe parcursul celor 2 600 m 
peliculă.

Frig pătrunzător. Din cînd 
cînd, fulgii de zăpadă încearcă 
leasă covorul pe care va păși iar
na. Băieți șl fete, echipați de con
curs, sfidează vitregia vremii și 
fac „duble" pentru fiecare secvență, 
Dem. Răduleseu, șt. Bănică, Nicu 
Constantin, M. Albulescu șl Dan 
Marin-Cofetarul îl caută pe Virgil 
(alias Ștefan Tapalagă) și rulează 
de-mi vine să scot blocnotesul t 
Regizorul Aurel Miheleș și consul
tantul său de specialitate (antre
norul Martie Ștefănescu) nu sînt însă 
mulțumiți. „Mai repede !“ — strigă 
(răgușit) regizorul. Privesc acul ki
lometrajului mașinii : se coboară 
cu 70 lîm pe oră ! Nu pot să nu 
mă gîndesc la faptul că adevărații 
eroi ai șoselelor — Emil Rusu și 
colegii săi — stau lîngă calorifer 
în acest timp și meditează la vic
toriile lui ’68...

de 
în 
se

Ia
de
în
să

ordoneze efortul mușchilor cu aju
torul inteligenței. ESementele sale 
tactice — proprii ciclismului — do
vedesc o profundă cunoaștere a 
sportului pe care-1 practică, o îm
binare a pasiunii cu ambiția. Pre
sărat cu momente comice — anco
rate în realitate — reliefînd priete
nia adevărată între cei 6 si cele 
4 fete (;i ’ -
sind și o ___ .
după părerea mea 
interesul tuturor 
spectatori..."

adevărată între cei 6 și cele 
(și ele cicliste), dar nelip- 

) idilă suavă, filmul — 
— va suscita 
categoriilor de

metri. De-acum, cînd văd un' ci
clist... scot pălăria. Ne-am angajat 
în căzături — busculade, cum spu
neți dv. — foarte... adevărate. Ui- 
tațivă la genunchii băieților. Și am 
ajuns “ mai în glumă, mai în se
rios — să dorim victoria chiar și 
în secvențele filmului. La Brașov, ~-r- ' ” ■ - fie 

nn 
era 
sta- 

cti

sosirea pe stadion a trebuit să 
repetată de cîteva ori. 
voia să cedeze...
prevăzut un învingător și 
dion ieșea altul, 
greu

__ Nimeni 
în scenariu

Pe
Ne-a temperai 

regizorul...

•fr ★

8, 9, 10 și 11, iar 
avut chiar emoții, 
pe locul al 12-lea, 
de. . . retrogradare.
a cîștigat Cupa ! 

punind semnul de 
: în fotbal nu tre-

mire nimic...
BARBU 

GIURGIU, 
mai bun boxer 
grea, din toate 
Am impresia că

SOLOMONESCU, 
Cine va fi cel 

de categorie 
timpurile ? 
întrecerea

DINU-ȘTEFAN I. MOTROC. 
BUCUREȘTI. - •- "
care locuiește 
Unirea, raionul Calafat, 
giunea Oltenia, 
Ion Motroc, de .......
oltean. Ba chiar că v-ar fi 
o rudă de departe. De... de
parte, poate că das țlnînd 
seama de faptul că lori Mo 
troc este bucureștean get-be- 
get, născut și crescut in Ca
pitală. Să vă spun și vîrsta 
lui • la 14 februarie va îm
plini 31 de ani. înainte de a 
veni la Rapid, a jucat la Di
namo București.
Ilustrații: N. CLAUDIU

Tatăl dv., 
in comuna 

re- 
v-a spus că 

la Rapid, este

Ce este ,,6+4“ ? „Un film artis- 
tle-sportiv’ o comedie plină do haz“ 
— îmi răspunde Dem. Eădulescu. 
Aș adăuga — după documentarea 
pe care o posed acum — că este 
primul film sportiv cu adevărat. 
„El iși propune — continuă plăcu
tul meu interlocutor — să aducă 
spectatorului o secvență din viața 
sportivilor, din agitata existență a 
cicliștilor. Cei 6 alergători formea
ză o echipă care n-are „probleme". 
Cîștigă totul, dar cu mijloace rudi
mentare, cu medii orare scăzute. 
Virgil este un om — așa cum sînt 
mulți dintre sportivii noștri — care 
privește înainte, care nu se lasă 
mulțumit de succese facile. El vrea 
ca echipa să-și aureoleze victoriile 

cu performanțe de răsunet, să co-

Filmarea continuă. „Peste sec
vența cu Ana și Virgil, trecem" 
— le spune Miheleș actorilor.

— De ce ? îl * ’ ’ 
Horvath.

— Ana (Ana 
Ia Acapulco... 
vom filma cu 
mînii viitoare.

— Apropo. Ce alți actori mai fi
gurează pe generic ?

— Artistul poporului Alex. Giu- 
garu, Vasile Tomazian, Nae Ștefă- 
nescu, Vasilica Tastaman, Victoria 
Medeea, Gh. Gîmă, Valeria Marian 
și Mariana Cercel.

— și... cascadori ?
— Nici unul ! Fiecare dintre ac

tori își joacă rolul da capo al fine. 
Majoritatea au parcurs pînă ■ acum 
pe bicicletă —■ sub supravegherea 
antrenorului Martie Ștefănescu — 
peste 2 000 km, cam 60—70 km pe 
ti. Pînă la sfîrșitul filmului vor a- 
junge să egaleze — ca distanță 
„Turul Franței”. Un exemplu : ‘ 
tul ciclist Dan Marin a slăbit 
antrenamente 9 kilograme...

întreb pe operatorul
Szeleș) este plecată 
Revine sîmbătă și 
ea în cursul săptă-

fos
ta

Aurel Miheleș realizez „fina-

❖
ștefan Bănică ne povestește cîte- 

va tntîmplări. „Am crezut câ-î glu
mă, dar... Am urcat și am coborlt 
pe bicicletă sute și sute de kilo-

Cu 
Sul".

„Vreau să 
sportul cu 
este frumos ______ T. _____
&devărații beneficiari ai acestui mag
nific spectacol sînt doar membrii 
caravanei. Acolo pe șosea se pe
trec marile drame. Ani adaptat un 
dispozitiv de autofilmare Ia bici
cletă pentru a reda întocmai fizio
nomia alergătorului în efort, duri
tatea și frumusețea fără seamăn a 
ciclismului. Vrem să demonstrăm, 
de asemenea, necesitatea simbiozei 
mușchi-creier și să le oferim, 
in același timp, spectatorilor, o 
comedie generatoare de bună dis
poziție. Vom încheia filmările în 
Luna decembrie și sper să le ofe
rim iubitorilor sportului și come
diei, această pasionantă cursă ci
clist» încă înainte ca alergătorii 
să-și fi reluat activitatea competi- 
țională în sezonul 1968“.

Am plecat de la Piatra Neamț 
bine dispus. M-au amuzat scenele 
la care am asistat în timpul fil
mării, m-a reconfortat optimismul 
echipei de actori și m-a bucurat 
faptul că, în curînd, vom vedea 
pe ecrane un film pe care-1 dorim 
de succes, cu priză atât la ci ne flit 
cît și la pasionați! sportului.

Hristache NAUM

arăt spectatorului că 
pedale. ciclismul, nu 
Ia plecare șl sosire.
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DIN 7 AU RĂMAS DOAR... 3!
Astăzi se dispută ultima etapă 

din tur, a treisprezecea, și diseară 
jumătate din acest campionat va 
aparține trecutului, devenind filă 
de istorie.

Trebuiau să aibă loc 7 me
ciuri. Dar s-a întîmplat ca în 
romanul Agathei Cristie «Zece 
negri mititei*. Rapid va face o 
vizită Bătrînei Doamne (Juventus 
Torino), Steaua va pleca la Va
lencia, jumătatea cea tînără a 
echipei dinamoviștilor bucureșteni 
a revenit abia vineri de la Saar- 
brucken și îi mai trebuie cîteva 
zile să se rearticuleze cu jumăta
tea mai vîrstnică, iar F.C. Ar
geș nu vrea să riște în meciul 
cu Progresul (Coman și Dobrin, 
fiind accidentați, a cerut amînarea 
jocului).

Iată cum din 7 partide au ră
mas doar trei.

★
Meciurile Steagul roșu — A.S.A. 

Tg. Mureș, Farul — Dinamo Ba
cău și Jiul — U.T.A. nu spun 
prea mult, la prima vedere. Dar 
fiecare dintre aceste echipe are 
problema sau drama ei, indiferent 
de cum apar ele în oglinda cla
samentului.

Steagul roșu avea acum o săp- 
tămînă 7 puncte, 8 accidentați 
și-un suspendat. De cîteva zile 
4 jucători au redevenit valizi, iar 
în rest, aceeași situație. Mai 
adăugați atitudinea glacială a fo
rurilor tutelare locale fată de a- 
ceastă echipă, precum și alte cau
ze de ordin tehnic și discipli
nar și veți înțelege de ce această 
echipă, exemplu de coeziune altă 
dată, s-a dezintegrat acum în 
părți indiferente.

Dacă formația Adamache — 
Ivăncescu, Jenei, Campo, Rusu — 
I. Vasile, Lemnaru — Necula, 
Pescaru, Ciutac, Gydrfi nu va in
fringe pe A.S.A. Tg. Mureș, 
atunci brașovenii vor avea o 
iarnă grea, fără clinchet de zur
gălăi, fără pom împodobit și fără 
Moș Gerilă. Terminînd cu 9 punc
te. echipa lui Ploieșteanu ar putea 
să se regenereze pînă la primă
vară.

Mureșenii vin la Brașov cu o 
situație de invidiat (13 puncte). 
Ei vor juca acolo nu pentru exis
tentă în categoria A. ci pentru 
sporirea prestantei. Vor începe 
jocul: Solyom — Șleam, Tîmpă- 
narn, Toth, Czako — Dumitriu III, 
Siko -- Pluqaru, Lungu, Raksi. 
Lucaci (DraqomirL

★
Ce ușor se obține acum legă

tura telefonică cu litoralul. Nici

Campionatul 
de hochei

(Urmare din pag. 1)

talități ale hocheiștilor noștri. De 
asemenea este de subliniat faptul 
că pînă acum au fost acordate nu 
mai puțin de 6 eliminări pe 10 mi
nute (Ștefanov și Crișan — Steaua, 
Scheau — Dinamo, Fenici — Pe- 
trol-Geologie, Mihoc și I. Szabo — 
Avîntui M. Ciuc) pentru diferite 
infracțiuni de ia prevederile regu
lamentului.

Despre una din aceste sancțiuni 
ne-am propus să scriem în rîndurile' 
următoare. Este vorba de cea acor
dată Iui luliu Szabo, căpitanul for
mației din Miercurea Ciuc. Vi
neri seara, la meciul cu Dinamo, 
un atac al Avîntului (pucul era la 
Csizer) a fost „stopat" de fundașul 
Scheau printr-o „manevră clasică": 
crosă la patină Csizer a căzut, s-a 
ridicat imediat și a „pornit-o" spre 
Scheau amenin(îndu-l (!?). Bineîn
țeles, arbitrul (Fi. Gubernu) a flu
ierat, dar în loc să procedeze la 
eliminarea lui Scheau, i-a scos pe 
amîndoi din joc, ceea ce, evident, a 
fost o greșeală. Această decizie a 
provocat nemulțumiri în rîndul ho
cheiștilor din Ciuc care s-au ener
vat, probabil și pentru că nici nu le 
mergea jocul, ca și pentru faptul 
că Fr. Balint părăsise terenul ac
cidentat. A urmat un contraatac dar 
I. Szabo a fost fluierat în poziție

ASALTURI DE MARE SPECTACOL ÎN „CUPA ROMÂNIEI" 

St. Haukler cîștigător la spadă 
după două turnee de baraj!
Locul I la sabie — Octavian Vintilă

Sîmbătă Ia prînz a fost cunos
cut primul dintre cîștigătorii „Cu
pei României" : sabrerul O. Vin- 
tilă (Steaua). Cu 10 victorii — 
nici o înfrîngere! — inimosul
trăgător bucureștean și-S asigurat 
primul loc în competiție. Cele 
mai frumoase victorii le-a obținut 
la Culcea (5—1), Vornicu (5—2), 
și Budahazi (5—4). Pe locul 2, C. 
Nicolae (Steaua) cu 8 v. Urmea
ză, în clasamentul general: 3.
E. Turcu (Universitatea Buc.) 6 v. 
(34 t.p.); 4. Al. Nilcă (Scena 
Brașov) 6 v. (35 t.p.); 5. Gh. Cul
cea (Steaua) 5 v. (36) ; 6. Gh. 
Alexe (Steaua) 5 v. (38) ; 7. D. 
Vornicu (Agronomia Iași) 5 v. 
(40) ; 8. I Budahazi (Universitatea 
Buc.) 4 v. Unul dintre aspiranții 
la primele locuri, H. Bădescu, a 
ocupat locul 9!

Proba de spadă a dat cîștig de 
cauză scrimerului Ștefan Haukler 
(Steaua), dar, după o întrecere 
de-a dreptul dramatică: pentru 
desemnarea primului clasat au 
fost necesare două turnee de ba
raj !

Inițial, Haukler plecase puter- 

nu fac bine comanda și 09 te in
vită la aparat. De pe malul Siut- 
ghiolului, Petre Comăniță, antre
norul secund al Farului, ne răs
punde, obișnuit cu solicitările 
ziarului nostru la sfîrșit de săptă- 
mînă.

— Sîntem la antrenament (n. r 
— vineri la ora 14). Au venit 
de Ia națională și Koszka, și 
Kallo. Sînt excelent pregătiți. Și, 
azi s-au antrenat cu ambiția unor 
debutanți. Vor să rămînă titulari 
pentru 6 decembrie. în rest, toate 
bune. Cu formația: Uțu — Pleșa, 
Tîlvescu, Mareș, Dumbravă — 
Manolache, Koszka — Sasu, Tu- 
fan, Iancu, Kallo vrem să batem 
pe Dinamo Bacău șl să ocupăm 
locul III, de unde, în retur vom 
ținti mai sus.

★
Panait și Nunweiller IV au ră

mas la Bacău, primul fiind acci
dentat, al doilea gripat. Frunțile 
dinamoviștilor băcăuani au plecat 
îngîndurate spre Constanța. Pînă 
în prezent, ei n-au cîștigat nici 
un punct în deplasare. Și fără 
cei doi fundași centrali, în fata 
Farului, șansele sînt și mai re
duse. Antrenorul NICUȘOR va 
alinia la Constanța următoarea 
formație : Ghiță — Kis, Maghiar, 
Velicu, David — Nedelcu, Cernat

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
LA 3 DECEMBRIE, 

EXCURSIE
LA BUDAPESTA

Cu ocazia meciului re
tur dintre selecționatele 
de juniori ale României 
și Ungariei, care va avea 
loc la Budapesta, în ziua 
dc 3 decembrie, Federația 
română de fotbal orga
nizează o excursie la Bu
dapesta. Plecarea va avea 

| loc în ziua de 2 decem- 
I brie, iar înapoierea pe 5 
| decembrie. Costul excur

siei este de 800 de lei.
Amatorii se vor adre

sa Federației române de 
fotbal, din strada Vasile 
Conta nr. 16, București,

de ofsaid la linia roșie. Căpitanul 
formației Avîntui, cunoscut ca un 
jucător foarte corect, nu s-a mai 
controlat și l-a lovit cu pucul pe 
unul din conducătorii jocului. Ges
tul lui luliu Szabo este reprobabil, 
indiferent dacă decizia arbitrului 
a fost sau n-a fost justă. Proce- 
dîndu-se astfel ce s-ar putea în
tâmpla pe terenurile de sport dacă 
fiecare sportiv, considerîndu-se ne
dreptățit de arbitru, ar înțelege 
să-și facă singur „dreptate41?

In etapa de ieri, a șasea :
TÎRNAVA ODORHEI — AVÎNTUL 

GHEORGHIENI 8—2 (2—0, 3—0, 3—2).
Succes al hocheiștilor de la Tîrnava 

ca rezultat al unui joc mai bun, mai 
realist și mai eficace. Au marcat : 
Gyi>rgy (3), Varga și Fiilop (cîte 2) 
și Deszi (Tîrnava), Cherciu și Vereș 
(Avîntui).

nic și se părea că va termina în 
cîștigător, la fel de ușor ca și 
Vintilă. Dar, iată că favoritul pro
bei întîlnește în Pongraț un ob
stacol dificil, pierzînd, pînă la 
urmă, cu 5—4.

Urmează o nouă înfrîngere, și 
mai puțin scontată, la Dobrescu, 
de data aceasta mai categorică, 
cu 5—2. Și, în fine, un al treilea 
eșec, cu 5—3 în fața lui Cristof. 
Haukler totalizează 12 victorii, la 
fel ca și Moldanschi și Cristof, 
trăgători cu care urma să se în- 
tîlnească într-un turneu de 
baraj.

In primul baraj Haukler 
pierde la Moldanschi, cu 
5—4, dar cîștigă la Cristof, cu 
5—3. Cum Cristof dispune de 
Moldanschi, cu 9—8, după un 
asalt care, așa cum dovedește 
și scorul, a însemnat un efort pre
lungit pentru ambii trăgători, pri
mul turneu de baraj se încheie 
nddecis : toti cei trei trăgători au 
înregistrat cîte o victorie. Deci, 
un al doilea turneu de baraj...

Primul asalt, cel dintre Haukler 
și Moldanschi, a lăsat impresia

— Ene Daniel, Rugiubei, Dem- 
brovsky, Ene Gheorghe.

★
Pe Ștefan Coidum l-am găsit, 

prin intermediul telefonului, la 
stadionul din Petroșeni.

„La noi terenul a înghețat, iar 
în aer plutesc norii, gata să-și 
reverse prima încărcătură de ză
padă. Așteptăm meciul cu U.T.A. 
cu încrederea care stă bine unei 
gazde. Formația e definitivă. Vom 
începe cu Zamfir — Talpai, Stoker, 
Georgevici, Mihai — Llbardl, 
Sandu — Achim, Covaci, Pero- 
nescu, Naidin.

Izbutind să facă în etapa tre
cută împotriva Universității Craio
va una dintre cele mai bune 
partide din ultimele sezoane, 
U.T.A. a plecat spre Valea Jiului 
cu mai mult optimism. După o 
săptămînă de pregătiri desfășura
te într-un cadru familial, antre
norul Dumitrescu și-a urcat trupa 
într-un autobuz O.N.T. și tot 
drumul s-a gîndit cum să gă
sească cea mai fericită formulă 
de echipă. Se pare că el s-ar fi 
oprit la Gornea — Birău, Bacoș, 
Lereter, Mețcaș — Petescu, Axen- 
te — Șchiopu, Pop, Domide, FI. 
Dumitrescu.

Dar un antrenor are dreptul 
să gîndească și să' se răsgîn- 
dească...

pînă în ziua de 28 no
iembrie, ora 20.

ARBITRII
MECIURILOR

e STEAGUL ROȘU 
— A.S.A. TG. MU
REȘ i Gh. N. Gher- 
ghe la centru, A. Pîr- 
vu și G. Limona (toți 
din București) la tușă;

• FARUL — DI
NAMO BACĂU: C. 
Bărbulescu la centru, 
C. Niculescu și R. 
Buzdun (toți din Bucu
rești) la tușă;

• JIUL - U.T.A.: 
Ilie Drăghici la centru, 
G. Popovici și A. Gri- 
gorescu (toți din Bucu
rești) la tușă.

Meciurile încep la 
ora 14.

NU VOR MAI ARBI
TRA O PERIOADĂ

Colegiul central de ar
bitri de fotbal analizînd 
felul cum au fost condu
se unele meciuri a luat 
următoarele măsuri:

— arbitrul O. Comșa 
pentru că a semnalizat 
eronat la meciul Progre
sul — Farul a fost sus
pendat pe două luni;

— arbitrul G. Bîrsan a 
fost suspendat pe două 
săptămîni pentru semna
lizări eronate la meciul 
Progresul — Farul.

— arbitrul D. Agopian

DINAMO—AGRONOMIA CLUJ
15—2 (7—0, 5—2, 3—0)

Bucureștenii au obținut o nouă vic
torie, la un scor categoric, manife
stând o netă superioritate sub toate 
aspectele. Remarcabilă evoluția lui 
Eduard Pană care, cu cele 5 goluri 
înscrise, și-a consolidat poziția de 
lider al clasamentului golgeterilor. 
Celelalte puncte au fost realizate de: 
Făgăraș (3), Ștefan și Moiș (cîte 2), 
Bașa, Cioboiaru, Boldescu. Pentru 
clujeni au înscris Gali șl Imre.

STEAUA—AVINTUL M. CIUC 
14—3 (3—0, 9—2, 2—1)

Ca și Dinamo în ajun, Steaua a 
realizat cel mai mare scor din istoria 
întâlnirilor sale cu Avîntui. După ce 
conducea cu 3—0 Steaua s-a văzut în 
situația de a fi aproape egalată (An
drei a marcat de două ori, o dată 
dintr-un sut de penalitate), dar a 
apăsat pe „accelerator" și scorul a 
atins proporțiile cunoscute. Au în
scris : Calamâr (3), Biro (2), G. Sza
bo, Ionescu, Varga, Bucur, Gheor
ghiu, ștefanov, Vacar, Trăușan, Ște
fanov, respectiv Antal.

că învingătorul din ediția 1966 va 
reuși să cîștige din nou. El a 
condus cu 1—0 și 2;—1. Mai pru
dent (și bun tactician!) Haukler 
reușește însă să egaleze și apoi 
să ia conducerea. Urmează clipe 
îndelungate de studiu, epuizante 
pentru ambii spadasini. Haukler 
își mărește avantajul, după o 
paradă ripostă. Apoi, el așteaptă 
o „dublă" pe care o și obține, 
cîștigînd asaltul cu 5—3. în asal
tul următor, Moldanschi conduce 
cu 3—0 la Cristof, dar nu-1 mai 
ajută nervii și pierde cu 5—4... 
în acest fel, pericolul unui al 
treilea baraj este exclus. Dintre 
cei doi trăgători care urcă pe 
planșă, Haukler și Cristof, ur
mează să fie desemnat câștigăto
rul. Cristof conduce cu 3—1, dar 
este egalat la 4 și învins!...

Deci, Haukler — locul 1, Cris
tof — locul 2 și Moldanschi — 
locul 8.

Azi se vor cunoaște cîștigătorii 
în probele de floretă.

Tiberiu ST AM A

Oameni,
fapte,

GOGU N1CULESCU 
SI GH. COSTESCU 
9

Pe la începutul acestui secol, 
mingea umflată cu aer a pornit să 
zburde și pe meleagurile noastre. 
Intîi în Ardeal, unde ea are mai 
vechi state de serviciu (in 1903— 
1904 s-au desfășurat primele me
ciuri la Timișoara, Arad și Cluj), 
apoi prin 1905 și în București, unde 
o mînă de tineri (în special en
glezi și olandezi de la întreprinde
rile cu capital străin) au pus ba
zele unei echipe ad-hoc, „Olimpia". 
Mingea comandată la Koln a în
ceput să fie bătută pe maidane, 
pînă cînd — după mărturia unui 
supraviețuitor — s-au putut aduna 
14 jucători (două echipe de cîte 7), 
care să facă o demonstrație de 
fotbal la „Arenele Romane", în 
cadrul serbărilor din 1906. Cu acel 
prilej, „Olimpia" a primit și cea 
dintîi „cupă", donată de societatea 
de binefacere „Obolul"...

pentru grave greșeli de 
arbitraj în partida Oțe
lul Galați — Ancora Ga
lați a fost suspendat pe 
șase luni.

MIHÂILÂ SI RĂCE- 
LESCU, SUSPENDAȚI

PE CÎTE 8 LUNI '
Jucătorii Mihăilă și 

Răcelescu, ambii de la 
Politehnica Timișoara, 
pentru că au lovit pe ar
bitrii jocului Minerul 
Baia Mare — Politehni
ca Timișoara au fost 
suspendați pe cîte 8 luni 
de către Comisia centrală 
de disciplină. Sancțiunea 
a fost aprobată de Biroul 
Federației române de fot
bal.

Un nou atac al dinamoviștilor 
bucureșteni la poarta echipei Agro
nomia Cluj.

Boldescu așteaptă pucul să tragă 
la poartă.

Foto : V. Bageac

LA

Sezonul de ciclocros se încheie 
astăzi cu finala campionatului na
țional. întrecerile sînt programate 
pe traseul complexului sportiv 
Metalul din sos. Pantelimon cu în
cepere de la ora 10.

Despre ciclocros și despre cam
pionatul național l-am rugat să ne 
vorbească pe arbitrul OCTAVIAN 
AMZA. Iată ce ne-a spus:

„Pentru ca ciclocrosul să fie o 
probă utilă trebuie să îndeplineas
că una din aceste două condiții: 
să aibă alergători specializați, 
care să participe la un program 
competițional intern și internațio
nal judicios alcătuit sau, în cazul 
cînd este socotit numai ca un mij
loc de prelungire a sezonului, să 
se bucure de participarea tuturor 
cicliștilor. La noi, însă, ciclocro
sul nu îndeplinește nici uria din
tre condiții. Sportivii noștri nu 
participă la competiții internațio
nale, iar la întrecerile ’ ce se or
ganizează toamna se prezintă doar 
o mică parte dintre obișnuiții 
curselor de șosea și pistă. Așa 
stînd lucrurile aș propune ca pe
rioada întrecerilor de ciclocros să 
fie mutată în primăvară. Cicliștii 
ar avea în acest fel posibilitatea 
să facă o trecere mai puțin bruscă 
de la perioada antrenamentelor la 
cea a competițiilor de șosea și, 
în același timp, ciclocrosul s-ar 
bucura de adeziunea unui număr 
mai mare de rutieri și pistarzi. 
în finala de astăzi, Ia seniori cred 
că poate cîștiga C. Grigore. Este 
cel mai bine pregătit și cel mai 
talentat dintre participant!. Rămî- 
ne de văzut dacă va rezista asal
tului outsiderilor. Gh. Răceanu, 
St. Suciu, P. Simion, Gh. Suciu și 
ceilalți vor încerca șă-i bareze 
drumul spre tricoul de campion. 
Rămîne de văzut...".

- n -

G. Niculescu, primul jucător bucureștean de fotbal (1906) dlnd lovitura de înce
pere (la 83 ani) în meciul Progresul—U.T.A. din al 50-lea campionat de fotbal 

al României (zo august 1967).
Foto : S. Brașoveanu

„ERA PRIN ANUL UNA MIE 
SI NOUĂ SUTE OPT, ÎMI 

PARE"...
...Dacă poarta — după cum spu

ne Ion Minulescu — „a rămas în
chisă la glasul artei viitoare"... to
tuși, ea a fost clementă pentru fot
balul bucureștean... Pe terenul de 
la „Bolta rece" s-au ridicat, în 
1908, primele porți de șipci, adă
postite noaptea în curtea unui ju
cător vecin. In casa lui Gogu Ni
culescu. echipa „Olimpia" și-a gă
sit primul sediu; iar în persoana 
lui, primul „racoler" de noi jucă
tori. c

Azi, la S3 de ani, Gogu Nicu
lescu iși aduce aminte, cu însufle
țire, multe întîmplări vesele si 
triste din tinerețea sa sportivă :

„Lingă casa părinților mei se 
afla un vast teren liber (în apro
pierea actualului „Arc de triumf"), 
pe care, într-o bună zi am zărit 
un grup de bărbați, mai tineri și 
mai maturi, bătînd o minge ro
tundă, care zbura de la unul la 
altul.

De la început, am prins dragos
te pentru acest sport și am intrat, 
din ce în ce mai împătimit, în vîr- 
tejul lui. Nefiind prea mulți jucă
tori, mi-a revenit mie sarcina de a 
mal aduce cîțiva „neofiți". l-am 
așteptat la ieșirea de la cursuri, pe 
cîțiva dintre colegii mai tineri 
de la gimnaziul „Cantemir", pe 
care-l absolvisem, și i-am adus, 
unul după altul, pe terenul de la 
„Bolta rece".

Așa că alături de „veteranii" 
Winter (căpitanul echipei), Vie- 
reck (succesorul lui), Mario Ge
bauer, Lazăr Breyer, S. Grunberg 
etc., am adus pe Dragomirescu, Virgii ECONOMII

A căzut și ultimul record 
al lui Silviu Cazan
F. Balaș n-a devenit 

recordman mondial
Ieri dimineață au continuat în

trecerile campionatului republican 
de haltere pe echipe. Un rezultat 
foarte bun a obținut la categoria 
grea sportivul Spiridon Herghele
giu (C-S.TvI. Cluj), care a realizat 
un nou record republican la smuls 
cu 132,5 kg (v-r. 130 kg Silviu Cazan 
1957). Cîștigătorii din ziua a doua: 
cat. mijlocie — D. Dolofan și Fr. 
Marton (ambii de la Steaua) 110 
kg la smuls și D. Dolofan 150 kg 
la aruncat ; cat. semigrea — Gh. 
Teleman (Dinamo) 130 kg și, res
pectiv, M. Cristea (Steaua) 162,5 
kg ; cat. grea —■ Sp. Herghelegiu 
170 kg, Ia aruncat. După amiază 
s-a desfășurat un concurs, la care 
au luat parte cei mai buni halte
rofili români și cîțiva sportivi so
vietici.

Cu acest prilej s-au înregistrat

Campionul la ciclocros se decide astăzi

Gh. Răceanu (Steaua), protagonist al întrecerilor de mîine
Foto: N. Aurel

Tragerea autoturismelor LOTO la 5 decembrie
Marti 5 decembrie 1967, Admi

nistrația de Stat Loto-Pronospsrt 
organizează ultima tragere a auto
turismelor Loto din acest an la 
care se atribuie în număr NELI
MITAT autoturisme: „Renault 10 
major", „Skoda 1000 M.B.", „Fiat 
850", și „Trabant 601".

Tot în număr NELIMITAT se 
atribuie și premii de cîte 75.000 
lei (din care un autoturism ia 
alegere din cele 4 mărci acordate 
la categoriile I a IV-a și dife
rența în numerar), premii de va
loare variabilă și fixă în nu
merar.

Ruso și Bărbulescu (prima promo
ție) și apoi o a doua promoție al
cătuită din: Cominovici, H. Ro
man, Mincu, th. Davilla, Vraca 
(fratele marelui artist George Vra
ca), Hillard, Drăghici, Suțu. Au 
venit lîngă noi și Al. Verbczi, fost 
junior la Ferencvaros, A. Gloda- 
riu, H. Mandel, Hart, Salai, Abodi. 
loanid, Castel Rădulescu.

ACTIVITATEA CLUBULUI 
„OLIMPIA"

Pe lîngă mingea comandată la 
Koln, a trebuit să aducem tricou
rile de la Londra, iar ghetele cu 
crampoane de la Haga...

Dar, în afară de fotbal, noi, ju
cătorii „Olimpiei" din 1908 (cînd 
echipa a luat oficial ființă), mai 
practicam turismul, ciclismul și al
pinismul.

Să mai amintesc ceva : în „Re
vista automobilă" a entuziastului 
propagator al sporturilor, Gh. Cos- 
tescu, am publicat și primele cro
nici de fotbal din presa noastră 
(prin anii 1909—10)".

Și cu acest bunic al cronicarilor 
noștri sportivi, am putut împros
păta alte evenimente care au pus 
piatra de temelie a mișcării noa
stre de cultură fizică.

„Prin anul 1912, cînd s-a înfiin
țat și „Federația societăților spor
tive din România", am luat iniția
tiva creării unei noi formații, 
„Clubul atletic" București (C.A.B.). 
în care ne aflam mai multe grupe 
de frați: trei Niculești (eu, Costi- 
că și Iulian), trei Săvulești (Tane, 
Nicu și Dumitru), doi Brabețeni, 
doi Vorvoreni, doi Bărbuceni...

cîteva performanțe remarcabile. 
La cat. grea, Gh. Mincu (Dinamo) 
a realizat un nou record al țării 
la împins cu 170 kg. De asemenea, 
Șt. Pintilie a obținut 4 recorduri 
republicane de juniori : Ia cat. 
mijlocie 122,5 kg la împins, 122,5 
kg la smuls (a 4-a încercare), 160 
kg la aruncat și 400 kg la total.

Iată cîștigătorii pe categorii : 
cocoș : Z. Fiat (România) 325 kg ; 
pană : D. Șanidze (U.R.S.S.) 362,5 
kg ; ușoară : F Balaș (România) 
405 kg ; mijlocie : V. Kociev 
(U.R.S.S.) 435 kg ; grea : Gh. Mincu 
(Remania) 462,5 kg.

La cat. mijlocie, sportivul sovie
tic V. Kociev (19 ani) a stabilit un 
nou record mondial de juniori : 
144,5 kg la împins.

La „împins" în cadrul categoriei 
ușoară, Fiți Balaș a ratat de trei 
ori la 147,5 kg, performanță care 
ar fi însem-șt un nou record 
mondial.

Ad. I.

Jucînd pe bilete seria J parti
cipat! la toate cele 21 extrageri 
însumînd în total 85 numere.

Ultima zi pentru vînzarea bile
telor este luni 4 decembrie 1967

© Și acum, publicăm programul 
concursului Pronosport nr. 48 do 
duminică 8 decembrie 1967: 
I: Florentina — Internazionale ,• 
II i Lanerossi — Juventus ; III • 
Milan — Atalanta; IV : Napoli 
— Mantova; V i Roma — Cag
liari ; VI i Spăl — Sampdoria; 
VII: Torino — Bologna ; VIII: 
Varese — Brescia; IX: Pisa - ■ 
Livorno f X r Bari — Venezia ;

eiyem
COMPETIȚII 

INTERNAȚIONALE

POLO — Bazinul Floreasca, 
de la ora 10,30: In cadrul tur
neului semifinal al „C.C.E. , 
meciurile i Den Robben Hll- 
versum — Dlnamo București 
și T.V.S.K. Moscova — Parti
zan Belgrad, de la ora 18,30, 
meciurile: Dynamo Berlin — 
Den Robben Hilversum și 
19,30, Dinamo București — 
T.V.S.K. Moscova.

POPICE — Arena Voința, 
de la ora 7,30 : întîlnirea din
tre echipa Bucureștiului și cea 
a orașului Zrenjanin (Iugosla
via) — turneul individual.

VOLEI — Sala Giulești, de 
Ia ora 11,30: Medicina —Sla
via Brno (f).
CAMPIONATE REPUBLICANE

BASCHET — Sala Floreasca, 
de la ora 8: Voința — Uni
versitatea Iași (m. B), Arhi
tectura — Universitatea Iași 
(f. B), Politehnica — Mureșul 
Tg. Mureș (f. A), Politehnica
— Comerțul Tg. Mureș (m. A) 
și Universitatea — Pedagogic 
Constanța (f. B).

HOCHEI — Patinoarul „23 
August", de la ora 8, meciul 
Avîntui Gheorghieni — Pettol- 
Geologie; de la ora 17, me
ciurile : Avîntui Miercurea Ciuc
— Agronomia Cluj și (ora 19) 
Dinamo — Steaua.

FOTBAL — Terenul Elec
tronica Obor, ora 10,30: Elec
tronica Obor — Metrom Bra
șov (divizia B) ; terenul Tim
puri noi, ora 10,30: Flacăra 
roșie București — Metalul 
Tîrgoviște (divizia C).

VOLEI — Sala Dinamo, de 
la ora 8,30: Viitorul — Uni
versitatea Buc. (1), A.S.E. — 
Politehnica Galați (f), Progre
sul — Școala sportivă Bacău 
(f), Construcții — Universita
tea Buc. (m); sala Giulești, de 
la ora 8,30: I.C.F. — Voința 
Miercurea Ciuc ' (f), Progresul
— Politehnica Brașov (m), Se
mănătoarea — Medicina Buc. 
(m), meciuri din ultima etapă 
a turului diviziei B.

RUGBI— Teren Gloria, de 
la ora 9,30: Rulmentul Bîrlad
— Constructorul București 
(semifinala campionatului na
țional de juniori), Constructo
rul București — Cimentul 
Medgidia (baraj pentru pro
movarea în divizia A), Ancora 
Galați — Clubul sportiv șco
lar București (semifinala cam
pionatului național de ju
niori) ; teren Constructorul, de 
ta ora 10,30: Progresul — 
Steaua (divizia A) ; teren Ciu
lești, de la ora 13: Rapid — 
Dinamo (divizia A).

CICLISM: Traseul de la 
complexul Metalul (șos. Pan
telimon), de la ora 10, finala 
campionatului de ciclocros.

ALTE COMPETIȚII

JUDO : Sala Floreasca If, de 
la ora 9, campionatul pe echi
pe al orașului București.

SCRIMĂ: Sala Steaua (Calea 
Plevnei), de la ora 8: finalele 
„Cupei României", probele de 
floretă.

SPORT LA

Ora 13,45 — pe programul I
— Snort și muzică, emisiune 
prezentată de Gh. Minoiu. 
Din cuprins : avancronica eta
pei (loan Chirilă), transmisii 
directe de la meciurile de fot
bal Farul — Dinamo Bacău 
(Ion Mureșanu), Steagul roșu
— A.S.A. Tg. Mureș (N. Soa
re) și Jiul Petroșeni — U.T.A. 
(S. Domozină). Pronodedicatii 
muzicale : Petre Bărbulescu.

Ora 20 — pe programul I și 
ora 21 — pe programul II — 
rezultatele sportive ale zilei 
ora 22 — pe programul I — 
o emisiune sport prezentată de 
Gh. Minoiu și cronica etapei 
de fotbal de Gh. Ghitulescu.

Ora 14,30 — transmisie di
rectă de la Sofia: meciul de 
fotbal din cadrul campionatu
lui european dintre reprezen
tativele Bulgariei și Portuga
liei (comentator în studio: 
Aristide Buhoiu).

Ora 22,55 — Telesport. Din 
cuprins: rubrica de fotbal 
(cronica etapei diviziei națio
nale A și reportaje filmate de 
la întîlnirile Franța — Belgia, 
Anglia — Irlanda și Miinchen 
1860 — Liverpool) — prezen
tată de D. Tănăsescu; agenda 
competlțională internă (repor
taje filmate de Eugen Schâfer) 
de Cristian Țopescu; sportul 
internațional în imagini — re
portaje filmate de la campio
natele mondiale de lupte li
bere de la New Delhi, con
cursul internațional de atle
tism din Cuba și cursa ciclis- 
tă de rezistentă din Filipine.

XI: Catania — Padova; XII: 
Genoa — Foggia ; XIII: Lecco — 
Lazio
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Fază din meciul Dinamo București — Dynamo Berlin

în turneul semifinal al „C.C.L“ la polo,

DINAMO BUCUREȘTI A ÎNVINS Pf DINAMO BERLIN

Șl ȘI-A ASIGURAT CALIFICAREA

numai de

Meciul Partizan Belgrad-Dyna- 
mo Berlin, desfășurat ieri dimi
neață în etapa a doua a turneului 
semifinal al „C.C.E." la polo, ne-a 
demonstrat încă o dată (dacă mai 
era nevoie) importanța aruncărilor 
de la 4 m. într-adevăr, disputat 
intr-un ritm rapid, cu acțiuni foar
te spectaculoase, jocul a fost pre
sărat și cu numeroase faulturi, 
dintre care nu mai puțin de 27 
grave. Dar, In vreme ce poloiștii 
din Berlin au fructificat toate cele 
trei aruncări de la 4 m, actualii 
deținători ai trofeului au înscris 

două ori, ratînd în
schimb de patru (!) ori, prin ju
cători cu reputație bine stabilită 
pe plan mondial: Jankovici (2), 
Sandici și Marovici. Așa se face 
că, în ciuda evidentei superiorități 
tehnice, tactice și fizice, Partizan 
Belgrad a trebuit să se mulțumeas
că cu un rezultat de egalitate : 
5—5 (2—1, 1-1, 1—1, 1—2), obținut 
în fața unei formații care s-a im
pus prin viteza de înot și, mai 
ales, tenacitate. Din evoluția sco
rului, reținem că la un moment dat 
Partizan avea un avans de două 
goluri (5—3), datorat in mare mă
sură excelentelor acțiuni realizate 
de trio-ul Jankovici-Sandici-Maro- 
vici, iar cînd mai erau 30 de se
cunde de joc, Jankovici nu a auzit 
fluierul arbitrului cînd trebuia să 
execute un „4“ m, pietzînd mingea.

în continuare, T.V.S-K. Moscova 
a dispus de Den Robben Hilversum 
CU 6—0 (1—0, 1—0, 1—0, 3—0).

După două reprize de joc, cînd 
tabela de scor indica 2-0 pentru 
Dynamo Berlin, calificarea echi
pei Dinamo București devenise 
nesigură. A urmat, însă, al trei
lea sfert, în care am văzut polo
iștii români dezlănțuiți, hotărîți 
să facă totul pentru victorie. în-

ceputul l-a făcut Novac (a trans
format un 4 m), puțin mai târ
ziu Zahan a primit o 
didă de Ia Grlnțescu 
necruțător, iar spre 
reprizei, Kroner 
impecabil a lovitură
Ultimul gol este înscris în re
priza a patra, tot din 4 m acor
dat de arbitru la un fault făcut 
lui Novac aflat în situație 
dentă de a marca. Datorită aces
tui succes, Dinamo București și-a 
asigurat — practic — calificarea 
pentru meciurile semifinale ale 
competiției și doar un eșec (!) 
în fața echipei Den Robben mai 
poate schimba ceva.

pasă splen- 
și a șutat 
încheierea 
transformă 

de la 4 m.

D. STANCULESCU

PARTIZAN BELGRAD—DY
NAMO BERLIN 5—5 (2-1, 1-1, 
1—1, 1—2). Arbitru: I. Gaida
rov (Bulgaria). Au înscris : Ma
rovici 3, Jankovici și Sandici 
pentru Partizan; Zimmer 4, 
Lange pentru Dynamo.

T.V.S-K. MOSCOVA—DEN 
ROBBEN HILVERSUM 6—0 
(1—0, 1—0, 1—0, 3—0). Arbitru: 
M. Manguillot (Spania). Au în
scris : Dolgușin 2, Jansin 2, Si- 
dlovski și Semenov.

DINAMO BUCUREȘTI 
DYNAMO BERLIN 4-2 
0-1, 3-0, 1-0). Arbitru: M. Man
guillot (Spania). Au înscris: 
Novac, Zahan și Kroner 2, pen
tru Dinamo București, Lange 
șl Zinner pentru Dynamo Ber
lin.

PARTIZAN BELGRAD — 
DEN ROBBEN HILVERSUM 
5-0 (2-0, 1-0,1-0, 1-0). Arbitru: I. 
Gaidarov (Bulgaria). Au în
scris : Jankovici 2, Sandici 2, 
Felice 1.

Turneul international de handbal de la Cluj
CLUJ 25 (prin telefon, de la tri

misul nostru). — în cea de a treia 
zi a turneului, partidele s-au des
fășurat sub semnul unui evident e- 
chilibru. în deschidere, echipa noas
tră de tineret a fost la un pas de 
a realiza o mare surpriză în jocul 
cu campioanele lumii, handbalis
tele maghiare. Formația română 
a condus cu 3—0 și la acest scor 
înlocuirea portarului echipei oas- 
pe a însemnat și un reviriment al 
selecționatei Budapestei, care a 
egalat și a preluat conducerea: 
6—3. După pauză tot jucătoarele 
maghiare au condus, dar cu pre
țul unor mari eforturi, pentru că 
tinerele handbaliste românce au 
dat o replică roarte bună. Ele au 
reușit să egaleze (8—8) și, mai 
mult, au preluat conducerea cînd 
mai erau 3 minute de joc! Din 
echipa română a fost însă elimi
nată Chirilă și adversarele au ob
ținut, la rîndul lor, egalarea. Cu

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
probelor de patinaj viteză de că
tre 12 000 spectatori.

Nu departe de acest paradis al 
gheții se află satul olimpic, con
ceput intr-un stil oarecum mo
dernist, însă foarte rațional. Cele 
opt blocuri cu șaisprezece etaje 
ce formează elementul dominant

OLIMPIADE I ALBE
(Urmare din pag. 1)

ca „oraș al funcționarilor și ofi
țerilor", Grenoble s-a transformat 
în ultimele două decenii datorită 
celor cincisprezece stațiuni de 
munte de la „porțile sale", deve
nind unul din cele mai puternice 
centre turistice ale Franței. Or
ganizarea celei de a X-a ediții a 
Jocurilor Olimpice de iarnă la 
Grenoble a fost un prilej de in
tensificare a prefacerilor edilitare, 
fapt ce se observă de la primul 
contact cu orașul. O primă „mo
stră" a noilor construcții mi-a 
fost oferită chiar la coborîrea din 
tren, de noua gară „olimpică" în 
curs de finisare, ale cărei schele 
sint decorate cu emblema olim
piadei. In piața gării, de curînd 
sistematizată, panouri cu o cro
matică plăcută te îndrumă spre 
stațiunile satelit Chamrousse,

Saint-Nizier sau Autrans.
Pulsul reconstrucției se simte 

tot mai puternic și sub diferite 
forme pe măsură ce pătrunzi în 
inima orașului. Se construiesc noi 
edificii, iar cele vechi se moder
nizează, se reconsideră sistemul 
rutier, se completează 
hotelieră existentă.

In parcul Parul Mistral, 
Iul drept al rîului Isere, 
centrul de greutate al construc
țiilor sportive. Patinoarul acope
rit, replică a Palatului sporturi
lor din Torino, asigură, prin cei 
cinci kilometri de gradene care 
formează tribunele, vizionarea 
meciurilor de hochei și a con
cursurilor de patinaj artistic de 
către 13 000 de spectatori. In ve
cinătate, un inel de gheață cu o 
suprafață de 7 000 mp, executat 
într-o tehnică ultramodernă, va 
permite urmărirea în aer liber a

rețeaua

pe ma
se află

cea

rea- 
auzi

al întregului ansamblu, cit și 
celelalte construcții cu mai puține 
nivele, se vor încadra după ter
minarea olimpiadei în urbanis
tica orașului ca un nou cartier 
de locuințe ce va adăposti 
25 000 de persoane.

Localnicii sint mîndri de 
Uzările lor și nu rareori îi
spunînd : „Grenoble își are viito
rul pe zăpadă", afirmație mate- 
rializaită de fulgul de nea de pe 
emblema celei de a X-a ediții a 
Jocurilor Olimpice de iarnă.

Preocuparea pentru reușita a- 
cestui eveniment se face simțită 
peste tot, începînd de la efortu
rile municipalității și pînă la vi
trinele micilor magazine deco
rate cu mult gust. Paralel cu fe
bra pregătirilor, se fac și pronos
ticuri, mai ales în probele alpine 
mult îndrăgite de francezi. Vor 
reuși J. K. Killy, surorile Goit-

ho
pe 

km/ 
din 
un 

nu- 
care 
îm-

schel și ceilalți membri ai echi
pei franceze să-și mențină su
premația mondială in viitoarea 
confruntare 1 Aceste enigme vor 
fi dezlegate in februarie viitor 
pe cele șase pîrtii special amena
jate la Chamrousse, nu departe 
de Grenoble, la o altitudine care 
asigură zăpadă suficientă. Repar
tizarea judicioasă și gradată a e- 
lementelor de dificultate, ca să
rituri, culoare prin păduri, 
puri, cotează aceste pîrtii, 
care se alunecă cu peste 100 
oră, printre cele mai bune 
Europa. Ele converg spre 
imens stadion cunoscut sub 
mele de „stade de neige“ pe 
vor avea loc toate sosirile,
binîndu-se astfel în mod judicios 
elementul tehnic cu spectacolul.

Nici aici spectatorii nu au fost 
neglijați. Pentru amatorii probe
lor alpine s-au construit chiar 
Chamrousse și Recoin încă 
hoteluri de capacitate medie, 
grad de confort variat, pîrtii 
schi pentru începători, patinoare, 
trambuline mici de agrement, lo
caluri de distracție, baruri, cafe
nele etc. Atrage atenția în mod 
deosebit campingul de iarnă, cu 
o capacitate de 400 de locuri, 
primul de acest fel din lume.

Stațiunea a fost dotată cu o 
gamă foarte variată de mijloace 
de transport pe cablu. Aproape 
o duzină de instalații, de la tele
fericul cu cabine de mare capa
citate ce duce la Croix de Cham
rousse pînă la micul, dar ultra
modernul teleschi cu comandă 
automată a sistemului de prin-

in
12 
cu 
de

sub muntele 
își desfășoară

evi-

Așezat în inima orașului Grenoble, inelul de gheață al patinoarului olimpic își așteaptă viitorii oaspeți

dere construit de renumita firmă 
franceză Poma, asigură trans
portul spre înălțimi a 10 000 de 
schiori pe oră.

Nu departe de Chamrousse, la 
Autrans, în masivul Vercors, 
care prin relief și vegetație a- 
mintește de Scandinavia, patria 
schiului de fond, se vor desfă
șura probele nordice. Și aici am 
văzut un „stade de neige" de 
unde se vor da plecările și unde 
se vor înregistra sosirile în toate 
probele de fond

La Saint-Nizier, 
„Trois Pucelles",
linia arcuită trambulina pentru 
sărituri de peste 90 m. Din am
fiteatrul special amenajat în ju
rul trambulinei, se asigură celor 
70 000 de spectatori o vizibilitate 
perfectă, atît spre pista de ate
rizare a trambulinei, cit și către 
panorama munților Belledonne la 
poalele cărora se află Grenoble.

Cursele de bob vor avea loc 
la Alpe d'Huez, unde în cursul 
anului trecut a fost amenajată 
o pistă cu zece viraje din pre
fabricate de beton. Instalația 
este în întregime luminată cu 
lămpi de sodiu, orientate în așa 
fel incit să se evite orbirea con- 
curenților, și este bordată de un 
drum pentru circulația autovehi
culelor și a spectatorilor. Expe
riența ultimelor Jocuri Olimpice 
disputate la Innsbruck, cînd con
dițiile meteorologice au fost 
foarte vitrege în ceea ce privește 
zăpada, i-a determinat pe orga
nizatori să amenajeze aici și pis
te de rezervă pentru probele al
pine.

Preocuparea pentru rezolvarea 
celor mai mici amănunte m-a 
determinat să subscriu la afir
mația domnului Robert Heraud, 
directorul general al Comitetului 
de organizare a celei de a X-a 
ediții a Jocurilor Olimpice de 
iarnă, care spunea: „Intrînd în 
ultima fază a pregătirilor, am 
convingerea că Grenoble își va 
îndeplini cu succes rolul ei de 
capitală olimpică...".

Prin telex, de la corespon
dentul nostru la Sofia

Bulgaria - Portugalia 
un meci decisiv in grupa 
a doua a C.E. de fotbal

cîteva secunde înainte de final, 
Hajek (Budapesta) a găsit un cu
loar liber și a marcat, aducînd 
victoria echipei sale : 10—9.

Al doilea meci a opus selecțio
nata Iugoslaviei și formația Mos
covei. Partida a fost viu dispu
tată și s-a terminat la egalitate: 
10—10.

Rezultate tehnice : Budapesta — 
București tineret 10—9 (6—3). Ar
bitru : M. Kaminski (Polonia). Au 
înscris : Horwath (2), Hajek (2), 
Ignacz (2), Koren (2), Giba, Babos 
(Budapesta), Neghină (3), Hriv- 
niak (2), Domșa, Arghir, Țopîrlan, 
Munteanu (București); Iugoslavia 
— Moscova 10—10 (6—5). Arbitru : 
Gh- Popescu (România). Au mar
cat : Veinovici (4), Sonjici (2), Ra
dovan (2), Rebernjak, Radakovic 
(Iugoslavia), Jivîh (4), Sevcenko 
(3), Șabanova, Mamedova, Osetins- 
kaia.

La Ulan Bator au continuat în
tâlnirile din cadrul competiției de 
volei pentru „Cupa Dinamoviadei". 
Echipa feminină Dinamo București 
a învins cu scorul de 3—2 echipa 
Gwardia Varșovia. Dinamo Mosco
va a întrecut cu 3—0 pe Dozsa Bu
dapesta, iar Dynamo Berlin a dis
pus cu 3—0 de echipa R.P. Mon
gole. Rezultate din competiția mas
culină: Ruda Hvezda Praga — 
Spartak Sofia 3—2, R.P.D. Coreea
nă — R.P. Mongolă 3—0, Dynamo 
Berlin — Dozsa Budapesta 3—0.

cut cu 3—1 pe Rukwnet Zagreb și 
cu 5—2 selecționata orașului Essen.

IR
în prima semifinală a probei de 

simplu bărbați din cadrul cam
pionatelor internaționale de tenis 
ale Noii Galii de Sud, Tony Roche 
(Australia) l-a eliminat cu 4—6, 
6—4, 6—3, 7—5, 6—2 pe compa
triotul său Phillips Moore. A doua

(Franța). De remarcat că italianul 
Renato Longo, la ciclocros de mai 
multe ori campion 
clasat pe locul 4, la 
gător.

al lumii, s-a 
1:20 de învin-

în orașul Pernik 
desfășurat întâlnirea 
de rugbi dintre formația 
Minior și echipa română Rulmen

(Bulgaria) s-a 
internațională 

locală

drin Huss — Walter Haefner (R.F. 
a Germaniei) 287,4 și Janina Po- 
remska — Piotr Scypa (Polonia)
288.5 p. în proba individuală mas
culină conduce patinatorul francez 
Patrick Pera. După desfășurarea fi
gurilor impuse el totalizează 1 012 
puncte, fiind urmat în clasament 
de Timothy Wood (S.U.A.) 1 000,1 
p și Giinther Anderl (Austria)
976.6 p.

■ ^telex-radfo'telefoi^ lN„C.C.E." LA TENIS DE MASĂ
Turneul internațional de hand

bal fulger (masculin) de la Essen 
a fost cîștigat de echipa Solingen 
(R.F. a Germaniei), care în finală 
a învins cu scorul de 9—6 (4—3)
pe Tatran Presov (Cehoslovacia). 
Echipa Solingen cîștigase grupa B 
a preliminariilor, învingînd cu 
9—5 echipa Bucureștiului și cu 6—4 
pe cea a Suediei de sud. Handbaliș- 
tii bucureșteni au disnus cu 7—5 de 
selecționata Suediei de sud. în 
grupa A, Tatran Presov a între-

semifinală opune pe Emerson și 
Bowrey. La dublu masculin (se
mifinale): Leschly, Ulrich —- Far- 
lie, Pollard 6—4, 6—4, 6—0; Emer
son, Bowrey — Curtis, Stilwell 
8—6, 10—8, 6—3.

■
Concursul de ciclocros de la Can- 

teloup (Franța) a fost cîștigat de 
Wolfshohl (R.F. a Germaniei), 
care a acoperit 24 km în 1 h 16:00. 
După a sosit Poulidor

tul Bîrlad. Sportivii români au 
terminat învingători cu scorul de 
15—8. La pauză gazdele conduceau 
cu 8—3.

Progresul București 
se califică direct

întâlnirea de duminică dintre 
Bulgaria și Portugalia este aștep
tată cu mare interes la Sofia» 
neutru că ea poate decide pe în- 
vingătoarea grupei a doua a cam
pionatului european de fotbal. 
In caz de victorie, fotbaliștilor 
bulgari le rămîne să îndeplineas
că o simplă formalitate în me
ciul revanșă, de la Lisabona. 
Chiar și un scor egal avantajează 
selecționata Bulgariei, pentru că 
în acest caz ea poate pierde pri
mul loc numai dacă portughezii 
vor realiza o victorie Ia cel puțin 
3 goluri diferență în partida 
retur.

Care sînt șansele celor flouă 
echipe ce se întâlnesc, cu înce
pere de la ora 14,30, pe stadionul 
„Vasil Levski“? Selecționata Bul
gariei deține în prezent o formă 
bună, demonstrată în urmă cu 
două săptămîni, cînd a întrecut 
cu un scor categoric (3—0) repre
zentativa Suediei. Gazdele au la 
această oră o apărare bine pusă 
la punct. Linia de atac continuă 
însă să manifeste fluctuații, in- 
constanțe îngrijorătoare. Dovadă 
— cele două meciuri de verifi
care. în partida cu Bohemians 
Praga, în care echipa Bulgariei a 
marcat doar două goluri (scor 2—1), 
atacanții au arătat o ineficacitate 
exasperantă, în timp ce în me
ciul cu echipa Minior Buhovo 
(din divizia B a campionatului 
Bulgariei) înaintașii au acționat 
mai bine, înscriind șase goluri, 
prin Dermendjiev (3), Kotkov, 
Asparuhov și Mitkov (scor 6—1). In acest al doilea meci a evoluat 
următoarea formație, care, pro
babil, va fi aliniată și în întâlnirea cu Portugalia : Simeonov 
(Deianov) — Salamanov, Penev, 
Jecev, Gaganelov — Davidov, Ia- 
kimov — Dermendjiev. Asparu- 
hov, Kotkov, Mitkov. în prezent, 
fotbaliștii bulgari se află la 
Kiustendil, urmînd să sosească Ia 
Sofia în cursul zilei de duminică.

Lotul portughezilor a sosit joi 
seara în capitala Bulgariei, oaspe
ții, abținîndu-se de la orice de
clarații. Singurul care a făcut 
excepție a fost Eusebio. El mi-a 
spus î „Pierdem cu 2—1 partida, 
dar golul de onoare îl voi înscrie 
eu, cu un șut de la 25 m !“. Din 
echipa portugheză va lipsi cu
noscutul internațional Coluna, 
nerestabilit după un accident su
ferit în campionat.

Portughezii s-au aclimatizat re
lativ repede cu... frigul și zăpada, 
cu care au făcut cunoștință încă 
de la coborîrea din avion. Ei 
s-au antrenat vineri și sîmbătă 
pe stadionul „Vasil Levski”, ară
tând o bună dispoziție de joc. 
Iată formația lor probabilă : 
Americo — M. Rodriguez, R. 
Rodriguez, Carlos, Hilario — Pe
tros, Graca — Augusto, Torres, 
Eusebio, Simoes.

Toma HRISTOV

în semifinaleConcursul preolimpic de patinaj 
artistic de la Grenoble se află în 
plină desfășurare. în probe de pe
rechi, victoria a revenit cuplului 
Tamara Moskvina — Alek Seimi- 
șin (U.R.S.S.) cu 299,8 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat Gu-

O scrisoare sosită ieri din par
tea clubului Rapid Geneva anun
ță federația noastră de tenis de 
masă că echipa feminină, cam
pioană a Elveției, nu se va pre
zenta la București pentru a sus
ține meciul (de la sfîrșitul săp- 
tămînii viitoare) cu Progresul din 
cadrul celui de-al doilea tur al 
„C.C.E.". Prin urmare, formația 
bucureșteană se califică în semi
finala celei de-a V-a ediții, unde 
va primi — pînă la 11 februarie 
1968 — replica învingătoarei din 
partida Aussenhandel Berlin — 
Ferencvaros Budapesta.

„ESSO" SE RETRAGE

Adrian VASiLIU

Acest bolid gonind cu viteză nebună are la volan pe campionul mondial de automobilism Danmș Hulme

în lumea bolizilor pistei

doua zi după cursă, re
porterul nota: „Hulme, 
cu Chevroletul său, a 
condus cu ușurință cursa: 
78 din cele 80 de ture. 
Dar in penultimul tur, 
partea stingă a mașinii 
s-a lăsat în jos. O apă
rătoare se îndoise și an

velopa a început să se frece de 
ea, lăsînd în urmă dire groase de 
fum. In timp ce Hulme trecea li
nia de start pentru a străbate ul
timul tur, un murmur puternic a 
cuprins mulțimea celor 23 951 de 
spectatori. Aceștia nu credeau că 
el va mai putea încheia cursa. 
Hulme a reușit totuși să termine 
primul, cu un avans de aproape 
jumătate de minut față de urmă
torul clasat..."

Eroul acestei întreceri cu 
final atît de dramatic, desfășurată 
la 23 septembrie la Ontario (Ca
nada), în cadrul unui mare pre
miu automobilistic internațion ■!. n 
fost neozeelandezul Dannis Hulme, 
în virstă de 31 de ani; același 
care, după foarte puțin timp, la 
Ciudad de Mexico, pe baza perfor
manțelor din cursul anului, a fost 
proclamat in mod oficial campionul 
lumii.

Împrejurarea face însă ca teme
rarul pilot al bolizilor să 
nu-și poată savura in 
tihnă victoria. In timp ce 
primea laurii de cel mai 
rapid și mai constant au
tomobilist, Hulme a aflat 
că anul viitor nu va mai 
avea o mașină de curse. 
Cunoscuta companie pe
troliera am» ricana 
„ESSO", care, de ani de 
scopuri de reclamă, 
participarea lui Hulme și a al
tor alergători la marile competi
ții auto, a anunțat că iși va retra
ge sprijinul financiar. Cu toate 
că principalele concursuri din ul
timii ani au fost ciștigate de ma
șini care au folosit combustibil 
„ESSO“, ceea ce evident a făcut 
multă publicitate companiei, a- 
ceasia a ajuns la concluzia că, da
torită dificultăților prin care trece, 
nu mai poate întreține automobile
le și piloții care au reprezentat-o

CAMPIONUL LUMII LA AUTOMOBILISM 
ÎN CĂUTAREA UNUI... AUTOMOBIL

; iile, tn 
finanțase (circa un milion 

In 1967).
In consecință, 

lui sint nevoiți 
de

șl jumătate dolari

Hulme și colegii 
acum să-și caute 
părți...

MĂRINIMIE? NU, 
PUBLICITATE !

Sportul automobilistic, practicat 
mai ales la nivelul marilor premii, 
este extrem de costisitor. O ma
șină de curse costă aproximativ 
25 000 de dolari și ea nu poate fi 
asigurată împotriva accidentelor. 
Combustibilul, piesele de schimb,

lucru in alte

întreținerea, deplasările, antrena
mentele — toate acestea se ridică 
la sume considerabile. Concurența 
automobiliști, tn imensa lor majo
ritate, nu au posibilități bănești 
să-și asigure participarea la con
cursuri, nici chiar principalele pre
mii acordate cîștigătorilor neaco- 
perind, de cele mai multe ori, in
vestițiile...

Cu toate acestea, întrecerea 
dintre bolizii șoselelor a luat con
tinuu un mare avînt. Explicația 
constă in faptul că, pentru a putea 
lua parte la activitatea competițio-

aunală, maeștrii automobilului 
consimțit să incheie contracte cu 
o serie de importante 
constructoare de mașini, 
lope, produse petroliere 
panii care au descoperit 
droame și in circuitele 
sursa unei ample și 
reclame. In schimbul 
financiar pe care îl primesc, așii 
volanului au acceptat să înscrie 
pe automobile numele societăților 
pe care le reprezintă, să facă re
clamă produselor acestora.

Intr-un articol intitulat „Multe

companii 
de anve- 
etc, com- 
in moto- 
de beton 

convenabile 
sprijinului

firme privesc întrecerea auto ca 
un mijloc de a-și promova produ
sele", ziarul american WALL 
STREET JOURNAL dădea cu cit- 
va timp în urmă niște cifre care 
explică dărnicia companiilor: nu
mai o singură cursă internațională 
din acest an — faimoasa „Indiana
polis 500“ (după numărul milelor 
parcurse de concurenți) — a fost 
urmărită de 300 000 spectatori plă
titori, precum și de 600 000 specta
tori la televiziune cu circuit în
chis ; pentru anul trecut, s-a cal
culat că, competițiile automobilisti
ce au fost urmărite la fața locului 
sau pe micul ecran de circa 39,4 
milioane spectatori și telespecta
tori. Or, tuturor acestora, o dată cu 
pasionanta luptă pentru întiietate 
dintre bolizii șoselelor, li s-a ofe
rit pe îndelete și o reclamă abun
dentă privitoare la „cele mai bune 
cauciucuri", „cele mai bune auto
mobile", „cel mai puternic com
bustibil" etc. Și mulți telespecta
tori, de pildă, nu știu că frecven
ța apariției pe micul ecran a unui 
colț sau altul al motodronîului — 
unde se află și diferite reclame — 
nu este deloc un joc al întimplării 
ci rezultatul unui aranjament pre
cis intre compania căreia i se face 
publicitate și respectivul studio de 
televiziune...

Cu toate că este dificil de ur
mărit în ce măsură cheltuielile im
plicate de cursele auto sint com
pensate de o creștere a vînzărilor, 
specialiștii in publicitate ai firme
lor interesate au fost pînă acum 
in mod categoric de părere că in
vestițiile rentează. Mai ales dacă 
ele sînt făcute in automobile care 
se clasează pe primele locuri. Lupta 
pentru intîietate a dovedit, de alt
fel, că are efecte pozitive dintr-un 
alt punct de vedere. Pentru a ob
țin» o performanță cit mai bună fi 
o publicitate corespunzătoare, com
paniile constructoare de mașini au 
afectat automobilelor lor de curse 
pe înșiși specialiștii din uzinele 
lor, cu ajutorul acestora fiind a- 
duse numeroase îmbunătățiri teh
nice în ceea ce privește siguranța 
etc. Cele aproape 30 milioane do
lari alocate anul trecut din fon
durile de reclamă de marile com
panii din Statele Unite, Anglia 
alte țări occidentale sînt considera
te ca investiții absolut rentabile...

Vlad UDR1ȘTE

Campionatele internaționale de tenis 
de masă ale Scandinaviei

STOCKHOLM 25 (Agerpres). — 
în sferturile de finală ale probei 
pe echipe masculine din cadrul 
campionatelor internaționale de 
tenis de masă ale Scandinaviei 
care se desfășoară la Karlskrona 
(Suedia), formația României a în
tâlnit prima reprezentativă a țării 
gazdă. Sportivii suedezi au obținut 
victoria cu 3—2. Alte rezultate: 
Iugoslavia — Suedia (tineret) 3—0, 
U.R.S.S. — R.D. Germană 3—-0, 
Cehoslovacia — Ungaria 3—1.

în turul doi al probei de dublu 
bărbați, cuplul român Giurgiucă- 
Rethi a pierdut cu 1—3 la pere
chea iugoslavă Korpa-Vecko.

Rezultate înregistrate în sfertu
rile de finală ale aceleiași probe: 
Gomozkov, Amelin (U.R.S.S.). —
Șurbek, Stipancici (Iugoslavia) 
3—1, Kolarovicz, Kunz (Cehoslova
cia) — Bernhard, Persson (Suedia) 
3—1, Johansson, Alser (Suedia) — 
Sarkojan, Eglitis (U.R.S.S.) 3—0.

Probleme de actualitate în discuția
Consiliului mondial de educație fizică și sport

KOLN, 25 (Agerpres). — Cooperarea organismelor științifice spe
cializate In studiul diferitelor discipline sportive, etica sportivă, con
tribuția sportului In dezvoltarea societății, democratizarea unor disci
pline — lată numai cîteva probleme care au figurat pe ordinea de 
zl a reuniunii Consiliului mondial de educație fizică șl sport. Această 
reuniune a avut loc la Institutul de sport din Koln și a fost prezidată 
de francezul Jean Borotra. Doi vicepreședinți ai Consiliului, dr. Ana- 
toll Korobkov, din Moscova, dr. Ferenk Hepp, din Budapesta, si pro
fesorul Ernst JokI, din Lexington (S.U.A.), au fost, de asemenea, pre- 
zențl. S-a discutat coordonarea activităților desfășurate de profesorii 
de educație fizică și medicii sportivi ai Consiliului mondial, în vede
rea adoptării unei terminologii comune.

Participant!! Ia conferință au insistat asupra necesității ca toate 
domeniile științei, inclusiv matematica, chimia și cibernetica, să fie 
puse în slujba cercetării științifice in domeniul sporturilor.

Delegatul francez Rend Bazennerye a arătat că noțiunea de etică 
sportivă să fie lărgită și fair play-ul trebuie să aibă întâietatea față 
de imperativele sportului de performanță. El a reluat ideea unui 
.pașaport sportiv", recunoscut de toate țările lumii, și în virtutea 
„armistițiului olimpic" a cerut să se asigure tineretului din toate 
țările lumii posibilitatea de a participa la Jocurile Olimpice.
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