
Miine la Budapesta:

ROMÂNIA-UNG ARI A, 
meci retur in preliminariile 

turneului U.E.F.A.
Citiți în pagina a lll-a, corespondența 

trimisului nostru special.

COMUNICAT DIVIZIONARELE DE VOLEI DIN X ÎNCEP ÎNTRECEREA
In zilele de 29, 30 noiembrie și 1 decembrie 1967 a 

avut loc Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român.

Plenara a dezbătut și a aprobat în unanimitate proiectul 
planului de stat al economiei naționale și proiectul bugetului 
de stat pe anul 1968, care urmează a fi supuse spre legiferare 
Marii Adunări Naționale.

Plenara a analizat activitatea desfășurată de organizațiile 
de partid, de tineret, de celelalte organizații obștești și de 
stat pentru educarea tineretului și a adoptat în unanimitate 
hotărîrea cu privire la îmbunătățirea muncii educative în rîn- 
durile tineretului și a activității Uniunii Tineretului Comu
nist.

Plenara a examinat problemele privind pregătirea Con
ferinței Naționale din 6 decembrie a.c. a Partidului Comunist 
Român și a adoptat în unanimitate hotărîri corespunzătoare.

Plenara a ales în unanimitate pe tovarășii Florian Dănă- 
lache și Janoș Fazekas ca membri ai Comitetului Executiv 
și pe tovarășii Gheorghe Stoica și Virgil Trofin- ca membri 
supleanți ai Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.

La lucrările plenarei au participat ca invitați șefi ai sec
țiilor C.C. al P.C.R., prim-secretari ai comitetelor regionale 
de partid, președinți ai sfaturilor populare regionale, condu
cători de instituții centrale de stat, redactori șefi ai ziarelor 
centrale.

în cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășii *. Mihai 
Marinescu, Iosif Uglar, Vasile Potop, Dumitru Balalia, Mihai 
Burcă, Vasile Mateescu, Gheorghe Petrescu, Ion Ichim, Bujor 
Almășan, Ladislau Braniș, Miu Dobrescu, Constantin Dăscă- 
lescu, Petre Duminică, Gheorghe Călin, Dumitru Popa, Emil 
Drăgănescu, Roman Moldovan, Ion Cîrcei, Gheorghe Pană, 
Aurel Duca, Mihail Roșianu, Ion Gheorghe, Petru Enache, 
Barbu Zaharescu, Ștefan Bălan, Constantin Pîrvulescu, Chivu 
Stoica.

în încheierea lucrărilor plenarei a vorbit tovarășul Nico
lae Ceaușescu.

PR O LOG
Mîine se dă startul tn cea de-a 

XX-a ediție masculină și cea de-a 
XlX-a feminină a campionatelor 
naționale de volei. Ce așteptăm 
de la aceste întreceri ? In primul 
rînd, ștergerea proastei impresii 
lăsată de reprezentativa masculi
nă la europene, unde a ocupat 
un loc ce nu-i face cinste și care 
nu reflectă adevărata valoare a 
voleiului românesc. Mai multă 
atenție promovării tinerelor ta
lente în echipele masculine, o mai 
judicioasă pregătire la cluburi, 
astfel incit nivelul jocului prac
ticat de echipe tn campionatul re
publican să constituie o garanție 
a unei comportări superioare a 
reprezentativelor noastre în com
petițiile internaționale. Așteptăm, 
apoi, semnele redresării voleiului 
feminin pentru atingerea valorii 
pe care a avut-o cu ani tn urmă.

în ajunul începerii campionatu
lui, am efectuat, cu sprijinul co
respondenților noștri, un sondaj 
asupra stadiului de pregătire a 
echipelor, consemnînd cîteva no
utăți.

CAMPIOANA MASCULINĂ A 
ȚĂRII, STEAUA, și-a verificat 
lotul cu prilejul „Cupei orașului 
Bacău" și „Cupei Carpați", pe 
care le-a cîștigat. După cum ne-a 
declarat antrenorul T. Tănase, 
Steaua este hotărîtă să-și apere 
titlul, și să nu cedeze ștafeta pre
luată de la Rapid. Nume noi în 
echipă : Marius Iorga (transferat 
de la Politehnica Galați), Lazăr 
Andreica (de la Minerul Baia 
Mare) și Daniel Ionescu (Viitorul 
București).

DINAMOVIȘTII BUCUREȘTENI 
așteaptă cu nerăbdare începerea 
campionatului. După C. E. de la 
Istanbul, Ia care au participat a-

proape toți jucătorii de bază, 
chipa a efectuat antrenamente 
mod gradat, folosind vechiul lot 

adăugat
Viorel 
Marin

Tînărul

jucători, cărora li s-au 
Matei Eftimiu (M.T.Tc.), 
Marian (de la juniori) și 
Enescu (fost fotbalist Ia 
Dinamovist).

Antrenorul S. Mihăilescu își 
pune mari speranțe in V. Marian, 
pe care îl va folosi ca trăgător se
cund. Printre altele antrenorul di- 
namoviștilor ne-a declarat: „Pe 
lingă jocul combinațiv, specific e- 
chipei noastre, vom utiliza și ata
cul în forță, mai sigur cind prima 
pasă este improprie*'.

VOLEIBALIȘTII BRĂILENI 
pășesc în al patrulea an de acti
vitate în prima divizie a țării cu 
hotărîrea de a reprezenta demn 
culorile asociației Celuloza. Lotul
— remaniat. Din cel vechi au mai 
rămas doar 5: Cibu, Vasile, Băr- 
bulescu, Bratu și Mitrea. Jucă
tori noi : Săuleanu (Alumina O- 
radea), Pasat (A.S.A. București), 
Rotaru (Petrolul Ploiești), Susan 
(Politehnica Tim.) și — eventual
— Brandenburg (Politehnica Ga
lați), a cărui transferare este 
litigiu. (N. 
cipal).

VIITORUL 
gătirile din . .........
patru antrenamente pe săptămînă. 
Jocuri de verificare susținute acasă 
(3—1 și 3—2 cu Celuloza Brăila, 3—0 
cu Progresul Suceava din la
Ploiești (3—2 și 3—0 cu Petrolul), în 
„Cupa orașului Bacău" (locul II) și 
In „Cupa Carpați" (de asemenea lo
cul n). Antrenorul V. Ghenade se 
declară mulțumit de forma elevilor 
săi, între care sint azi șl nou trans
ferați! iordache (Politehnica Timi
șoara) și Burciu (A.S.A. Ploiești). 
(Iile IANCU — coresp. principal).

EVOLUȚIA ECHIPEI TRACTORUL 
BRAȘOV este așteptată cu legitim 
interes. După mulți ani, ea se va 
prezenta fără unui dintre oamenii

în
COSTIN—coresp. prin-

BACĂU a început pre- 
septembrie, inițial cu

de bază, maestrul emerit al sportu
lui GHEORGHE FERARIU. sărbăto
rit duminica trecută, la finele „Cu
pei Carpați", cu prilejul retragerii 
sale din activitatea competițională. 
Desigur, un foarte mare gol în for
mație, pe care eforturile celor ră
mași cu greu îl vor umple. Antre
norul V. Stânei ne spunea. însă că 
aceștia sînt deciși să facă totul pen
tru a apăra onorabil, chiar și în 
aceste condiții grele, prestigiul vo
leiului brașovean. Le urăm succes ! 
(C. GRUIA — coresp. principal).

(Continuare în pag. a 2-a)
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Nouă băieți liniștiți...

avea toate datele astă-seară (n.r. 
vineri seara), 
Rapidului și a

după întoarcerea 
Stelei.

ceva despre pre- 
pînă în ziua me-
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Liniștea dinaintea furtunii. Primul din stingă — Dobrin, ultimul — Coman 
Foto : V. Bageac

• Coman va apăra din nou! • Dobrin

— Spuneți-ne 
gătirile lotului, 
ciului cu R. D. Germană.

— Ele au un dublu aspect: 
iotbalistice, propriu-zise și cultu
ral-recreative.

Duminică, vom susține un ul
tim joc de ansamblu, intilnind un 
adversar tradițional — Electroni
ca Obor. Pină Ia această parti
dă, avem în vedere numai lu
cruri care țin de păstrarea su
portului iizic: exerciții de gim
nastică, plimbări etc. Luni la 
prînz, pregătirile vor ii încheia
te, cu vizionarea unui iilm de 50 
de minute. Subiectul
Meciul de la 22 noiembrie din
tre România și R. F. a Germa
niei. O retrospectivă a lucrurilor 
bune realizate și a erorilor. Luni 
seara, vom merge Ia un specta
col ușor.

filmului ?

în ghips • Ultimele pregătiri ale
— Cum se prezintă lotul din 

punct de vedere al capacității 
psihice ?

lotului nostru
zile pînă la așteptata 

retur cu reprezentativa 
Germane, ultimul și cel 

mai important joc al echipei 
noastre naționale din acest se
zon. Și în timp ce, la Torino și 
Valencia, Rapid șl Steaua își ju
cau șansele de calificare, la 
București, în fața televizorului 
sau lingă aparatul de radio, mai 
mulți jucători, împreună Cu an
trenorul lor, priveau sau ascul
tau cu atenție ceea ce se în- 
timpla. Foarte interesați. De ce ? 
Simplu de răspuns: acolo, în
cleștați în dispută, se aflau co
legii lor de la echipa națională. 
Iar pe antrenor — Angelo Ni- 
culescu, director tehnic al F. R. 
Fotbal, îl interesa cu osebire 
cum răspund la solicitări C. Dan, 
D. Nicolae, Haidu, Ion Ionescu...

— Ce părere aveți, acum, la

Cîteva 
întîlnire 
R. D.

sfîrșitul ostilităților, l-am între
bat vineri dimineața.

— Despre jucătorii de la Steaua 
nu mă pot pronunța, deoarece nu 
i-am văzut, ci doar despre rapl- 
diștii C. Dan, Greavu și Ion Io- 
nescu. C. Dan s-a văzut mai pu
țin în joc, fiind oarecum eclip
sat de către Motroc, care a ata
cat, în prima fază, pe înaintașii 
italieni. Ion Ionescu a reconfirmat 
forma bună în care se află, în 
acest sfîrșit de 
a jucat peste

tului, cu prilejul jocului de an
trenament de joi după amiază. 
Am făcut antrenament cu o 
echipă de tineret a Progresului, 
alcătuită din... 12 jucători, care 
a acționat cu apărare aglomerată. 
Cit privește pe Dobrin, acestuia 
i-a fost din nou Imobilizat pi
ciorul in ghips șl nu va ii apt 
de joc pentru partida de la 6 
decembrie.

— Există o mobilizare particu
lară pentru această partidă. Ju
cătorii noștri vor să obțină un 
rezultat care să anuleze pe cel 
de Ia Berlin. Și ceea ce este 
foarte important e faptul că ei 
cred în posibilitatea realizării 
acestui deziderat.

Supliment de invitație la etapa inaugurală a ediției 1967/6S 
a echipelor de volei din divizia A. Spectaculos moment 
dintr-o electrizantă partidă Dinamo—Rapid, jucată anul trecut 
și pe care așteptăm s-o întreacă în frumusețe și valoare cît 
mai multe meciuri ale fruntașilor și fruntașelor voleiului 
nostru în noua ediție a campionatelor republicane.

Foto : Aurel Neagu

noua anchetă internațională
a ziarului Spoitul
începere din acest număr, ziarul „Sportul"Cu , 

publică răspunsurile la o nouă anchetă inter
națională. Ne-am adresat corespondenților 
noștri de peste hotare, ca și unei serii de spe
cialiști, cu întrebarea:

Ce loc ocupă 
educația fizică 

în școlile 
din țara dv.?

Preocuparea pentru a da tineretului acea 
dezvoltare multilaterală, armonioasă, care 
să-i asigure întărirea și păstrarea sănătății, 
prin exercițiile fizice cele mai adecvate, 
constituie una din căutările neîntrerupte ale 
pedagogilor și instituțiilor de specialitate 
de pretutindeni.

Este, de aceea, interesant de știut stadiul 
actual al problemei și rezolvările găsite în 
diferite țări ale lumii, așa cum sînt con
semnate în răspunsurile primite la ancheta 
noastră.

In acest număr
ANGLIA

PANORAMIC
SPORTIV

UN EFORT 
| MINIM

„Cupa Davis"
SPANIA CONDUCE

CU 2-1
JOHANNESBURG, 1 — In 

finala Inter-zone a „Cupei 
Davis", după disputarea în- 
tilnirii de dublu, echipa 
Spaniei conduce cu 2-1 in 
fața Republicii Sud-Afrl- 
cane. Rezultatul partidei : 
Santana, Arilla—Drysdale, 
McMillan 6—4, 6—3, 13—11.

I
I
i
i
i
i

evoluția industrială aflată în plin 
marș creează confort pe toată 
linia. In fond, confortul pare să 
însemne din ce în ce mai mult 
viață scutită de efort fizic. Efor
turile depuse doar cu cîteva de
cenii în urmă de bunicii noștri, 
în muncă și la rezolvarea tre
burilor gospodărești, ne par

astăzi de-a dreptul colosale. Nu esie atît 
de departe vremea cînd munca, în cele mai 
multe domenii, se va reduce la o apă
sare pe butoane. Dar chiar dacă nu am 
ajuns încă acolo, in numeroase sectoare 
activitatea cetățenilor cere totuși o can
titate de efort sub nivelul necesar orga
nismului. Efectele acestui nou fel de a 
trăi nu sînt de loc lipsite de pericol. 
Daunele produse sănătății în acest fel 
sînt constatate și combătute de către bio
logi, fiziologi, igieniști, demografi, în toate 
țările economic dezvoltate.

Lipsa unui efort fizic minim, necesar 
menținerii organismului omenesc în bună 
stare de funcționare, duce la încetinirea 
unor procese vitale și la atrofierea unor 
organe și țesuturi, cu consecințe negative 
asupra potențialului fizic, nervos și inte
lectual. Celulele îmbătrînesc înainte de 
vreme. Toți cercetătorii sînt de acord în 
a recomanda, pentru întîrzierea acestui 
proces, practica la toate vîrstele a unor 
exerciții fizice și a sportului. Dar nu toți 
cetățenii pot fi convinși să le practice. 
De altfel, omul modern tinde să elimine 
efortul chiar și la realizarea celor mai 
temerare și aventuroase performanțe ale 
sale. Cutezătorii exploratori ai lumii tă
cerii și ai spațiului cosmic înfruntă riscu
rile din cabine confortabile. Excursiile pe 
jos, odinioară forma cea mai răspîndită 
a exercițiului fizic, se transformă în zilele 
noastre în aventura comodă a călătoriei 
cu mijloace de transport moderne care te 
duc oriunde fără să miști măcar un deget.

Și totuși, există exerciții simple și ac
cesibile care, privite cu un dram de în
țelepciune, pot deveni foarte utile și plă
cute celor ce se decid să le practice. 
Este vorba de mersul pe jos și de mersul 
pe bicicletă. O plimbare de o jumătate 
de oră zilnic, pe jos sau pe bicicletă, 
poate oferi organismului acel exercițiu ab
solut necesar ----- ----------------
efecte salutare 
din restul zilei, 
de la locul de 
cletă poate fi , , . .
acest procedeu poate contribui la rezol
varea problemelor născute de pe urma I înmulțirii peste posibilitățile rutiere exis
tente a mijloacelor de transport.

T________ ______ 1__________ ,.l •
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EXTERN

Care este

jumătate bună 1 Adică 
Coman este refăcut corn- 
și apărut în poarta lo-

sezon, iar Greavu 
așteptări.

— Pe 
portarul 
plet. A

Convorbire consemnată de
Valentin PAUNESCU

situația la Bucu
rești ? Ne referim, în primul rînd, 
la „problemele" Dobrin și Co
man.

I

BOGAT PROGRAM INTERNAȚIONAL
ROMANI IN 1968PENTRU CICLIȘTII

baschetdecembrie.

FLORETISTUL GH.

ORADEA, 1 (prin tele
fon). Intr-un meci restant 
al campionatului mascu
lin de baschet formația

își
la

discpție in- 
Biroul 

a hotărît

locală Crișul a întrecut 
pe Rapid București cu 
scorul de 63—51 (28-25).

ratat nu mai puțin de 
16 aruncări libere. (I. 
GHIȘA, coresp. princi
pal).

de alergători care 
vor începe pregătirea 
4

oaspetele au învins la 
limită: 53—51 (19—20).
De menționat slaba pre
cizie a gazdelor, care au

— Asta înseamnă că se va 
produce cel puțin o modificare 
în echipa care a evoluat în me
ciul cu R. F. a Germaniei: Co
man în locul lui Haidu. 
preconizați și altele ?

— Dacă nu vor exista cauze... 
medicale, nu. Nu știu cum se 
prezintă D. Nicolae și Sătmă- 
reanu. Dr. Șerban Florian

I
i
i
i
i
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Luind în 
vitațiile primite, 
F. K. Ciclism 
să accepte participarea 
in sezonul eompetițional 
1968, la următoarele mari 
întreceri pe etape : Tu
rul Algeriei (Tour d’A- 
naba) 16—24 martie; Tu
rul Marocului (1—4 apri
lie) ; „Cursa Păcii" (Ber
lin, Praga, Varșovia) 
9—24 mai ; Turul Angli
ei (25 mai — 8 iunie) și 
Tour de l’Avenir (Turul 
Franței pentru amatori) 
7—16 iunie.

Pentru participarea la 
aceste întreceri a fost 
selecționat un lot de 22

Baschetbalistele 
de la Topolceanka 

Paskatopola 
învingătoare la Oradea 

în continuarea turneu
lui pe care-1 întreprinde 
în țara noastră, echipa 
feminină de 
polceanka 
(Iugoslavia) 
Oradea cu 
cală, Crișul. 
tidă extrem

baschet To- 
Paskatopola 
a jucat la 
formația lo- 
După o par- 
de disputată,

Crișul Oradea — Rapid București
63-51 la

BURLEA -PROGRESUL)
CAMPION NAȚIONAL DE JUNIORI

Vineri seara a fost cu
noscut primul campion de 
juniori la scrimă : Gh. 
Burlea (Progresul). Locul 
I, după un baraj cu co
legul său de club, G. Ur- 
sovici (5-3). Interesant de 
remarcat faptul că ambii 
reprezentanți ai clubului 
Progresul au intrat în fi
lială după... recalificări ’

In 
sat. 
3v. ; 
2v. ;

continuare s-au
3. T. Petruș (Gloria)
4. A. Ștefan (Gloria)
5. P. Szabo (Medicina 

Tg. Mureș) lv. ; 6. P. Hen- 
ter (Medicina Tg. Mureș) 
lv.

Azi, finalele la 
fete și sabie. Vom 
cu amănunte, (t. st.).

6. P. Hen-

florets 
reveni

care sâ compenseze cu 
inactivitatea fizică relativă 
A merge și a te întoarce 

muncă pe jos sau pe bici- 
și foarte plăcut. Tn plus,

I
I
I

I

Torsten Tegner, octogenarul redactor-șef 
al ziarului sportiv suedez „Idrotțsbladet", 
singurul om care a asisiat la toate edi
țiile Jocurilor Olimpice de la 1912 Încoace, 
și-a vîndut acum 20 de ani Cadiilac-ul și 
de atunci se duce zilnic la redacție cu 
bicicleta, iar cîrid zăpada este prea mare, 
pe jos. El parcurge in acest fel zilnic 
12 km. Statura sa dreaptă ca un brad, 
cocoțată pe o bicicletă demodată, a de
venit de mult familiară cetățenilor capi
talei suedeze. El și-ar putea permite luxul 
de a circula cu orice tip de automobil, 
înzestrat cu maximum de confert, dar nu 
face acest lucru, fiind conștient că numai 
în acest fel își poate păstra dinamismul 
tineresc la o vîrstă înaintată. Și nu există 
zi în care gazeta sa să nu apară cu un 
articol substanțial scris de acest sportiv 
lucid și înțelept.

Știința modernă, care a prelungit în ul
timul secol viața medie a omului cu de
cenii, ne recomandă exercițiile fizice pen
tru ca viața prelungită s-o putem savura 
în condiții de sănătate. Altfel, plusul de 
ani nu ar fi agreabil de loc. Tn acest scop 
nu este suficient să citim în ziare despre 
efortul depus de alții și nici să privim 
acest efori din tribune confortabile. în 
acest scop trebuie să mai și urmăm reco
mandările celor care își petrec viața stu
diind aceste probleme.

O jumătate de oră de mers pe jos sau 
pe bicicletă în fiecare zi. Veți ajunge în 
acest fel să vă asigurați o bătrînețe 
sănătoasă,

N. BRAȘOVEANU

I
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După turneul in sala Floreasca,

de la Cluj hs Rapid - Brandval Idrottslag (Norvegia), 
in C. E.“

APROPO DC CANADA!
La ora ctnd apar aceste rtnduri, reprezen

tanții hocheiului nostru se află in orașul St. 
John's — port la Atlantic, pe insula Terra 
Nova — unde au susținut aseară tnttlnlrea de 
debut în cadrul unui iung turneu pe care-l În
treprind în Canada, la invitația federație; de

O scurtă privire retrospectivă 
asupra recent Încheiatului turneu 
internațional de handbal feminin 
de la Cluj ne oferă posibilitatea 
unor Interesante concluzii cu 12 
luni înaintea viitorului campionat 
mondial, ce va fl organizat de 
federația de specialitate din Uniu
nea Sovietică.

Dintre toate formațiile partici
pante la această a 8-a ediție a 
„Cupei orașelor*, cea mal redu
tabilă nl s-a părut reprezentativa 
U.R.S.S., în ciuda faptului că an
trenorul Lazar Gurevlci nu a pu
tut beneficia și de aportul unor 
jucătoare consacrate de la Jalgl- 
ris Kaunas, angrenată tn jocurile 
din cadrul „C.C.E.*. Selecționata 
sovietică, alcătuită din veritabile 
atlete cu o multilaterală pregăti
re, a demonstrat cu prisosință o 
serie de calități ce o impun de 
pe acum ca principală favorită a 
C.M. Apărarea echipei, solidă (dar 
depășind uneori limitele permise 
de regulament), se adaptează cu 
ușurință la diferitele situații de 
preîntîmpinare a ofensivei ad
verse, iar în acțiunile de atac, 
binecunoscuta Valentina Jivîh (al 
cărei șut e necruțător) este acum 
mult mai des ajutată de coechi
pierele sale, atît în jocul de la 
semicerc, cît și în cel de la 9 
metri. Ritmul de joc al echipei 
—- indiferent de situația de pe 
tabela de marcaj — este tot 
timpul ridicat, iar contraatacurile 
supranumerice deosebit de eficace.

Multe aprecieri pozitive se cu
vin și „7"-lui iugoslav, aliniat de 
Vilim Ticici. Echipa sa strălucește 
prin avansate cunoștințe tehnico- 
tactice, datorită cărora poate in
comoda (și nu numai atît) orice 
formație pe care o întilnește. Ma
turitatea și bogata experiență a 
unor jucătoare consacrate cum 
sînt Istvanovici, Rebernjak, Iasici, 
Tomasek, Ninkovici sau Samardzia 
constituie un atu în plus pen
tru team-ul iugoslav. Dar această 
formație este extrem de inegală 
de la un joc la altul, și chiar de 
la o repriză la alta; atunci cînd 
te aștepți mai puțin, ea are inex
plicabile căderi, care au împiedi- 
cat-o mai întotdeauna să realizeze 
marea performanță, de care ade
sea s-a aflat foarte aproape (vezi 
și cazul 
la Cluj, cînd la scorul de 8—5, 
și aflate 
că timp 
tele iugoslave nu au marcat ni
mic, primind în schimb două oo- 
luri!).

meciului cu U.R.S.S. de

în superioritate numeri- 
de 5 minute, handbalis-

Ctt privește pe actualele cam
pioane mondiale, tn totală ichim- 
bare la față, acestea nu mal de
țin argumente solide pentru emi
terea unor justificate pretenții la 
supremație. Lotul maghiar este 
destul de pestrit și — In afara 
unei deosebite dîrzenll In jocul 
defensiv — el nu ne-a arătat 
deocamdată nimic deosebit.

Marea revelație a competiției 
a fost Insă, fără doar și poate, 
echipa speranțelor noastre, pre
gătită de doi inimoși antrenori, 
P. Slmlon 
am aminti numai faptul că aceas
tă echipă, alcătuită din jucătoare 
de 17—18 ani (majoritatea pre- 
zente la primul turneu interna
tional) a jucat de la egal la egal 
cu selecționatele Uniunii Sovie
tice și Budapestei (de fapt repre
zentativa maghiară), scăptnd de 
fiecare dată victoria printre de
gete, va trebui să apreciem în 
mod deosebit evoluția tinerelor 
handbaliste. Arghir, Șimo, Mlcloș, 

Țopîrlan, Domșa, Met- 
Hrivniac sau Munteanu 

că unele din aceste 
aflați pentru prima oară) 
piept unor jucătoare cu

Echipa feminină de handbal 
Rapid București, campioana Româ
niei, debutează aată-seară (ora 19), 
în sala Floreasca, în actuala ediție 
a „C.C.E.* Formația rapldistâ este 
la a patra participare in această 
competiție.

Feroviarele și-au Început din vre
me pregătirile ți așteaptă, opti
miste, primul fluier al arbitrului 
T. Todorov (Bulgaria). Antrenorul 
PompUiu Slmlon, — ctnd va un vir
tuoz al handbalului — esto convins 
că elevele sale nu vot rata califi
carea in turul următor al Întrecerii, 
ți speră că evoluția rapidiatelor va 
fl bina apreciată de spectatori. în 
sprijinul afirmației aala vina și

faptul că handbalistele de la Rapid, 
selecționate In lotul republican, au 
practicat, în turneul de la Cluj, 
un joc de valoare, apreciat de spe
cialiști. Iată jucătoarele ce vor fl 
trecute pe foaia de arbitraj de an
trenorul rapidlst : Maria Buzaș și 
Ana Dobrescu (portari). Ana Stark, 
Felicia Bîtlan, Elena Băicolanu, E- 
lena Hedeșlu, Cornelia Cula, Elena 
Gheorghe, Vllhelmlna 
Nela Vasilescu și Marîa 
cătoare de dmp).

Adversara Rapidului, 
Idrottslag, campioana 
a sosit vineri, la miezul 
București.

Petrache, 
Ghiță (ju-

Brandval 
Norvegiei, 
nopții, tn

pe care-l în- 
, , , i federației de

specialitate din patria sportului cu pucul și crosa. 
Evenimentul — căci este într-adevflr vorba despre 
așa ceva — merită, cred, o atenfie speciala.

Avem în România vreo sută cincizeci de Jucă
tori de hochei ,en titre*, și un singur patinoar 
artificial. Competițiile interne se reduc de obicei 
la lupta între doufi-trei formații de club, luptă 
evident inegală, cum s-a putut observa chiar 
tn actuala ediție. Cu toate acestea, iată un de
ceniu de cînd .tricolorii* noștri contează prin
tre primele zece reprezentative de pe glob — 
și trebuie sâ amintim câ numai accidentaTul ne-a 
privat de o prestigioasă candidatură la grupa 
superioară a campionatelor mondiale șl olimpice, 
care vor avea loc în februarie, la Grenoble. 
Situația intrigă, pe, drept cuvîht, pentru că, păs; 
trind proporțiile și juaecînd prin prisma unui 
raport de echitate — s-ar cuveni, de pildă, ca 
fotbaliștii români să pericliteze, tn ierarhia mon- 

Spania sau 
turneului cu 
gestul cana- 
un act de

fotbaliștii români să pericliteze, tn 
diald, pozițiile unor somități ca 
Uruguay I Cît despre semnificația 
pricina — vreau să subliniez că 
dienilor nu reprezintă nicidecum

complezență — ci, dimpotrivă, un autentic cer
tificat de valoare acordat hocheiului autohton, 
ca urmare a succeselor sale pe arena interna-; 
țională. Chiar în acest sezon, băieții antrenați 
de Mișu Flamaropol și Ion Tiron și-au înscris 
in palmares victorii clare asupra Italiei și. Elve
ției, urmate de remarcabilul draw cu selecționata 
R. D. Germane, aceeași selecționată care, două 
săptămîni mai tîrziu, avea să fină tn șah, la 
Berlin, însăși echipa Canadei I

Cum se explică oare vivacitatea surprinzătoare 
de care dăm dovadă, într-o disciplină atît de 
pretențioasă î Care este ’ secretul acestor per
formanțe, mai mult decît onorabile, realizate tn 
condiții osupra cărora nu voi insista — deși, 
cine știe, ar fi cazul î După mine, cheia .miste
rului’ constă tn entuziasmul fără limite, tn 
dăruirea totală a celor cițiva împătimiți, de 
fotbalul pe gheață, oameni care, de ani de 
zile, tși consacră toate forțele (citiți, mai exact — 
tot sufletul) menținerii hocheiului nostru tn ime
diata vecinătate a „celor ppt mari* — năzuind 
totodată, și nu fără temei, la o apropiată evo
luție oficială tn cea mai selectă companie...

Itinerarul canadian poate constitui — le-o 
doresc din inimă, căci o merită cu prisosință — 
un preludiu binevenit I

Dan DEȘLIU

st I. Schuster. Dacă

Neghină, 
zenrath, 
(probabil 
nume le 
au ținut 
vechi state de serviciu în arena 
internațională, și pe alocuri le-au 
și depășit.

Existența acestei formații con
firmă, o dată în plus, buna orien
tare a federației de specialitate 
în ceea ce privește promovarea 
tineretului. Avem o echipă 
necoaptă, firește (unele dintre ju
cătoare nici nu activează încă în 
divizia națională), fără pretenția 
de a fi acumulat prea mult în 
domeniul tehnicii și tacticii, dar 
cu două mari calități: o excep
țională dîrzenie și putere de 
luptă și o totală dăruire în joc. 
Ni le confirmă și faptul că în 
cele două partide mai sus-amin- 
tite, speranțele noastre nu s-au 
descurajat în nici unul din mo
mentele cînd erau conduse la 
2—3 goluri diferență, revenind de 
fiecare dată în mod spectaculos. 
Ele au fost chiar la un pas de 
obținerea a două senzaționale 
victorii, iar dacă eforturile lor 
nu au fost încununate decît cu un 
parțial succes (draw-ul cu for
mația sovietică), de vină este nu
mai... tinerețea. Elanul șl dirze- 
nia sînt, desigur, argumente pu
ternice, dar cu ele singure greu 
poți izbind!.»

Ad. VASILIU

gura erau adunați toți elevii 
școlii tn frunte cu profesorii de 
educație fizică, ANGELA PA- 
UNESCU, EUGENIA GEORGES
CU și GH. VURTEJANU-PEN- 
DULA.

Au vorbit despre importanța 
sportului tn general, ți a basche-

ENTUZIASM IN ȘCOALĂ
Federația română de 

tn colaborare 
vățămîntului, 
entuziastului 
Gheorghiu de

în
de
Și

tn-

baschet, 
cu Ministerul In

ia propunerea 
profesor Stelian 
la Liceul N. Băl-

cescu din Capitală, a început 
zestrarea școlilor care dispun 
curți bituminizate cu panouri 
mingi pentru minibaschet.

Prima dintre unitățile de
vățămînt care au beneficiat, zilele 
trecute, de această inițiativă, a 
fost Școala generală nr. 151 din 
București. Pregătirile pentru inau
gurare au început din vreme : 
s-au montat panourile, s-a marcat 
terenul, s-au anunțat ziua și ora 
festivității de dare în folosință. 
Școlarii, de la clasa I la a VIII-a, 
așteptau cu nerăbdare semnalul 
care avea să le permită zburda
tul în voie pe teren, încercarea 
inelelor ți plaselor de la panouri. 
In ziua de 25 noiembrie la ora 12, 
sub un soare strălucitor, de toam
nă, tn jurul terenului ce se inau-

(Urinai^ din pag. 1)

UN NOU ANTRENOR LA PETRO
LUL PLOIEȘTI. Prof. M. Dumitres
cu. El a preluat de două săptămînl 
o echipă handicapată de fluctuațiile 
din conducerea tehnică, din cauza 
cărora pregătirile au fost mult timp 
ca și sistate. De asemenea, și tn lot 
probleme : Zamolo — bolnav și Ră- 
dulescu — plecat tn Italia, la un 
curs da specializare profesională. 
Proaspeți petroliști : 4 elevi de la 
Șc. sportivă — Curteanu, Bobeică, 
Georgescu, Drăgan — și 3 jucători 
transferați din București: Vida (Pro
gresul), Dubac (Universitatea) și Ig
nat (I.C.F.). Strădan. pentru reali
zarea omogenizării șl... Îngrijorare, 
antrenorul privind cu scepticism po
sibilitatea de răminere în A... (A.
VLASCEANU — coresp. principal).

GARNITURA primenită si 
LA RAPIDIȘTI, care vor apărea 
(probabil) fără Grigorovici șt (si
gur) fără Chezan. Jucătorii tineri 
Introduși. sînt Ion Cristian, Flo
rin Costea, Lucian Paleacu șl 
Victor Cătălin. Și... lăudabila hotă-

MULTE JUNIOARE

Prezentă la finalele de gimnastică 
ale junioarelor 29.11.1967, tn postură 
de arbitră, cu nostalgia caracteris
tica celor care din sportivi devin 
.foști", am urmărit concursul, a- 
proape tn egală măsură, ca arbitră 
și... concurentă. Privind Întrecerea 
din aceste două unghiuri am văzut 
lucruri interesante. De pildă, nu
mărul mare de formații participante 
inii întărește convingerea ca gim
nastica Începe să fie din ce in ce 
mai îndrăgită, încă de la virata 
primelor clase ale școlilor generale, 
m tot mai multe orașe ale țării, 
Echipa Hunedoarei vine să confir
me că și localitățile fără tradiție au 
de spus un cuvint in gimnastică, șl 
chiar dacă componentele selecționa
tei acestei regiuni, foarte tinere, cu 
mari ambiții șl reale aptitudini, nu 
au obținut un Ioc fruntaș in clasa
ment, antrenorul Caroly Bela merită 
sincere, felicitări pentru munca sa.

Dar, aș dori ca rîndurile mele să 
se refere Ia două probleme de im
portanță majoră în gimnastică : 1) 
aspectul morfologic al sportivelor; 
2) conținutul exorcițillor liber ale
se.

Desigur, numărul mare de copil 
care iși îndreaptă pașii spre sălile 
de gimnastică oferă antrenorilor noș
tri posibilitatea să desfășoare o sus
ținută muncă de selecție. O echipă 
alcătuită din sportive armonios dez
voltate, cu segmente bine proportio
nate, cu plasticitate in mișcare, cu 
suplețe, eleganță și sensibilitate — 
iată echipa care poate aspira as
tăzi la cele mai mari succese. Mul
te din fetele care au concurat la 
Timișoara vin sa ne demonstreze că 
specialiștii noștri acordă in ultimul 
timp importanța cuvenită aspectului 
fizic al elevelor lor. Selecționata de 
junioare mici a regiunii Bacău, cla
sată pe locul i, răsplătește din plin 
pasiunea, priceperea șl munca an
trenorilor care au pregătit-o, pe 
bună dreptate ea fiind considerată 
ca o formație-etalon, sub toate as
pectele. Urmărind-o pe Felicia Dor
nea aveam impresia că revăd su
plețea Larisei Latlnlna, iar blonda 
Anca Grigoraș îmi amintea de sensi-

LA NIVELUL MAESTRELOR b

Federației române 
OCTAV DIMITRIU. 
plăcută — prezența ma- 
sportului, MIHAI ALBU,

tulul în special, directoarea școlii, 
prof. OCTAVIA TOMESCU, și se
cretarul 
baschet, 
surpriză 
estrului
care le-a urat micuților sportivi 
succese cît mai multe în acest 
frumos joc sportiv, care este bas
chetul. A urmat, bineînțeles, un 
prim meci de minibaschet între 
două formații ale școlii respecti
ve (campioană a raionului „15 
Februarie"), pregătite de profeso
rul Gh. Vurtejanu. O a doua sur
priză — 
de două 
mânăsc t 
ALBU și
dial și european de caiac AUREL 
VERNESCU.

O frumoasă inaugurare, 
care o dorim repetată în cît mai 
multe școli de pe întreg cuprin
sul țării.

partida a fost arbitrată 
vedete ale sportului ro- 

baschetbalistul MIHAI 
multiplul campion mon-

Paul IOVAN

în acțiune, maestra emerită a 
sportului Viorica Niculescu, căpi- 
tana campioanei României, Poli
tehnica București.

bllltatea tn mișcări a Poltnel Asta
hova. Dar, din păcate, am văzut și 
gimnaste fără nici o perspectivă, 
menținute în secții numai pentru 
motivul că intr-un concurs este ne
voie de un om care să aducă sigur 
o notă de 8.50. Cu asemenea .soluții" 
gimnastica noastră nu va putea pro
gresa !

Fără a exagera dtuțl de puțin, pot 
spune că tn ceea ce privește con
ținutul exerclțlilor liber alese am 
văzut in concursul de la Timișoara 
țunloare care au prezentat elemente 
țl exerciții la nivelul categoriei noas
tre. Abundența elementelor foarte 
grele la blmă, originalitatea unor 
combinații in exercițiile prezentate de 
gimnastele din Bacău au făcut să 
răsune aplauze furtunoase ți să în
colțească in noi speranța că peste 
ctțlva ani... va fi bine. Elemente de 
înaltă dificultate, ca răsturnarea îna
inte pe un picior, răsturnarea Îna
poi, roata din săritură ți chiar sal
tul tntlns lateral de pe un picior, 
executate pină nu de mult numai 
la sol, au Început să fie prezente ți 
tn exercițiile de la bîrnă. Ileana Co- 
man (10 ani) poate fi mindră că 
este prima gimnastă din România 
(poate chiar din lume) care a pre
zentat in concurs un element foarte 
dificil, Danilova laterală. Felicia 
Dornea a executat la sol un salt 
Întins în sfoară, element pe care 
nu l-am văzut nici Ia Jocurile O- 
llmploe. Micuța Ileana Coman, puțin 
mai înaltă decit calul de sărit, dacă 
socotim și cele două funde mari 
din virful capului, nu s-a intimidat 
de înălțimea obstacolului peste care 
trebuia să sară. Dimpotrivă, și-a a- 
șezat trambulina la doi metri de cal 
șl a sărit așa cum scrie la carte, 
obținind cea mai mare notă din con
curs : 9.70.

Exercițiile liber alese au ridicat 
Insă și altfel de probleme. După 
cum se știe, acestea trebuie să cu
prindă un număr de elemente obli
gatorii, din diferite familii de miș
cări, precum și alte elemente, la a- 
legere. Din păcate, nu toată lumea 
a înțeles că cerințele obligatorii 
sint... obligatorii și că Înlocuirea u- 
nui element cu aitui se penalizează.

La sol, de pildă (mal ales la ca
tegoria senioare și maestre), au 
lipsit torentele acrobatice, iar ele
mentul artistic era cam același la 
toate sportivele — pirueta. Tehnica 
defectuoasă a salturilor a făcut ca 
de multe ori penalizarea greșelilor 
să depășească valoarea elementului. 
Prea puțină originalitate la sol, 
unde exercițiile urmează cu sfin
țenie clasicele linii drepte și dia
gonalele, la modă acum 15 ani.

Birna, numită șl „purgatoriul" gim
nasticii, nu s-a dezmințit: au fost 
multe căzături, ezitări, s-au vărsat 
multe lacrimi. La acest aparat Irina 
Sărăcuț a cedat întîietatea unei bă- 
nățence, Alina Goreac care, deși a 
avut și ea o ezitare, a făcut la 
sfirșttul exercițiului o coborîre for
midabilă. Bravo ! Curios, la acest 
aparat cele mal grele exerciții au 
fost executate de mezinele concursu
lui : Slnziana Paraschlv, Georgeta 
Dosiceanu, Anca Grigoraș, Ellsabe- 
ta Turcu, Marla Stoica, Petruța Pa- 
clurcă. Ileana Coman, Felicia Dor
nea. Dar, pe cit de frumoase și de

Goreac, evolutnd la solFetița „cu /undițe", Alina
grele au fost elementele prezentate 
de gimnastele mal sus-amlntlte, 
pe atît de sărace au fost exercițiile 
altor gimnaste, care s-au oprit la 
minimumul cerințelor. Ca șl la sol, 
ritmul de execuție la acest aparat 
este însă prea lent, săriturile artis
tice sint prea joase, se ezită foarte 
mult. Chiar și la cele mal bune gim
naste partea artistică a fost ' sub 
nivelul celei acrobatice .

La paralele n-am prea văzut nou
tăți, majoritatea exerclțlilor fiind 
alcătuite din elemente binecunoscute 
Încă de acum cițiva ani. M-a bucu
rat tn schimb progresul înregistrat 
In execuția tehnică a diferitelor e- 
lemente de bază : roțile tn sprijin, 
trecerea din sprijin tn răsturnat cu 
brațele întinse etc. De asemenea șl 
la sărituri a trebuit să ne mulțu
mim cu puțin. Răsturnările prin 
stlnd pe miinl au fost uneori atlt 
de defectuos executate incit gim
nastele răsuflau ușurate la tnchele-

rea execuției bucuroasa probabil că 
au scăpat... tefere.

Șl o observație finală. Am văzut 
la Timișoara tendința unor antre
nori de a prezenta in concurs gim
naste cu minimumul de elemente 
cerute de programa de clasificare, 
Iar la categoria I senioare și maes
tre chiar cu mal puțin. Ca urmare, 
multe exerciții au fost penalizate cu 
puncte Întregi. In aceste situații, u- 
nli antrenori, cu un foarte ascuțit simț 
critic atunci clnd urmăreau, gimnas
tele din alte echipe, deveneau foar
te Îngăduitori cu greșelile gimnaste
lor din echipele pregătite de el.

Aș dori ca observațiile fftoute In 
rlndurlle de mal sus să fie luate 
ca un aport colegial, pe care vreau 
să-l ofer tuturor celor care depun 
o muncă susținută pentru ca gim
nastica noastră să înregistreze re
virimentul pe care-l dorim cu toții.

Elena LEUȘTEAN 
maestră emerită a sportului

Azi și mîine, la Cluj:
Vor fi desemnați ultimii campioni ni tării

A venit timpul să se numere 
bobocii și în gimnastică. „Socote
lile" sînt programate pentru zi
lele de sîmbătă și duminică, la 
Cluj, unde se va desfășura cea 
din urmă și cea mai importantă 
competiție oficială a anului: fi
nala campionatelor republicane pe 
echipe și individual, pentru ma
eștri.

Disproporția valorică dintre e- 
chipele participante — atît la 
băieți cît și la fete — ne face 
să indicăm ca certe, victoriile for
mațiilor Dinamo București.

Dacă aceasta este situația în 
întrecerea pe echipe, la individual 
lucrurile se 
mai ales la 
anul trecut, 
ciuda unor 
tare în acest sezon, are toate mo
tivele să atace acum cu toată de-

schimbă întrucîtva, 
fete. Campioana de 

Elena Ceampelea, în 
oscilații de compor-

cizia de care este capabilă titlul 
suprem. La băieți, prima șansă o 
au, după părerea noastră, Tohă- 
neanu și Cadar, dar faptul că la 
ultimul concurs tînărul Petre Mi- 
haiuc i-a întrecut ne face să nu 
excludem cu totul și posibilitatea 
unei surprize.

Programul finalei campionatului 
republican de gimnastică 
mătorul: sîmbătă, de la 
exerciții impuse (feminin 
culin); duminică: de la 
exerciții liber alese (f-t-m); de la 
ora 18, concursul pe aparate. Par
ticipă echipele i Dinamo Bucu
rești, Școala sportivă nr. 2 Bucu
rești, I.C.F., Farul Constanța, se
lecționata Banat și o selecționată 
„individuale" (feminin), Dinamo, 
Steaua, I.C.F. (toate din Bucu
rești), Știința Petroșeni, Politeh-

nica Timișoara, selecționata Cluj 
Si o selecționată .individuali" 
(masculin).

.CUPA OLIMPIA"
A REVENIT
ORGANIZATORILOR

muncă șl... bu- 
pentru a putea

Interesant l-au

Joi seara, în sala Casei de 
cultură a tineretului din raionul 
Tudor Vladimlrescu, a avut loc 
reuniunea finală a .Cupei Olim
pia* la box.

Desfășurate în mai multe etape, 
întrecerile arfl trebuit să reuneas
că în ultima gală pugiliștil cei 
mai bine pregătiți. Dar, finaliștii 
nu au confirmat decît în parte 
așteptările. Dintre cei 20 de 
boxeri, doar I. Crăciun (Olimpia), 
Gh. Florescu (Viitorul), D. Pre- 
cup șl I. Brihac (Dinamo) au ară
tat că posedă ceva afinități cu 
scrima pugilistlcă. De la ceilalți, 
antrenorii respectivi trebuie să 
ceară încă multă 
toate de sudoare 
realiza ceva.

Meciul cel mai
oferit Fl. Surugiu (Olimpia) șl 
D. Ghlzdavu (Dinamo). Posesori 
ai unor lovituri necruțătoare, ei 
au urmărit scoaterea reciprocă 
din luptă, dar .căutările’ au du
rat prea mult. Fl. Surugiu a cîș- 
tlgaț la puncte, dar a fost favo
rizat și de faptul că arbitrul din 
ring, M. Purdă, a acordat două 
avertismente pripite boxerului 
dinamovist. Iată celelalte rezul
tate ! T. Chlrilă (Dinamo) b.p. V. 
Paraschlv (Olimpia), Gr. Iliescu 
(C.S.S.) b.p. C. Florinei (Progre
sul), Gh. Gheorghe (C.S.S.) învin
ge ab. I M. Niculoscu (Progre
sul), Gh. Ștefan (Olimpia) b.p. D. 
Crlsțea (Rapid), C. Constantin 
(Olimpia) bp. I, Țlgănuc (Dina
mo), Gh. Florescu (Viitorul) b.p. 
D. Corbeanu (Metalul), I. Crăciun 
(Olimpia) b.p. L. 
Iul), D. Precup 
I. Dan (Olimpia), 
namo) învinge ab. 
(Olimpia).

Cupa oferită de
revenit clubului Olimpia (antre
nor Mielu Doculescu). In conti
nuare s-au clasat i Dinamo (an
trenor Eugen Fiiresz) și Metalul 
(antrenori Ion Sandu și Dinu 
Eugen).

Teutoc (Meta- 
(Dinamo) b.p. 
I. Brihac (Di
ll P. Ciucișan

organizatori a

CC5SS

este ur- 
nra 9, 
și mas-
ora 9,

PROLOG
rîre ca Rapid să redevină RA
PID !

RAPIDISTELE (5 dintre ele abia 
întoarse din Turcia) sînt decise 
să atace ferm de astă dată titlul 
dinamovlstelor. Ele și-au Intensi
ficat pregătirile in vederea startu
lui, renunțind la săptămfna de va
canță pe care le-o acordase condu
cerea clubului. In prima echipă vor 
apare cîteva tinere talentate, pro
venite din propria pepinieră a sec
ției : Mariana Silvaș, Sofia Verdeț, 
Isma Amza și Doina Manea.

ANTRENORUL FORMAȚIEI FE
MININE, proaspăt promovată, MEDI
CINA BUCUREȘTI, prof. N. Humă, 
ne spune : „Majoritatea jucătoare
lor din echipa noastră practică vo
leiul doar de 2—3 ani. Experiența 
puțina este completată de elanul ti
neresc și dorința fierbinte, de afir
mare. Am început din timp antre
namentele, iar pregătirea pentru 
campionat a fost Întregită de dubla 
intHnlre cu echipa Slavia din Brno. 
Lipse unei săli de antrenament co
respunzătoare se face simțită tot 
mai pregnant in evoluția elevelor 
mele. Noi facem de altfel „mini* 
volei” tn sala noastră de 12/10 m. 
Primenirea echipei, dacă se poate 
spune așa, am făcut-o nurial cu ele
ment* din .curtea noastră", dar

despre aceasta profer să nu vorbeso 
acum". Așteptăm sâ vorbească re
zultatele,

RINDURILE VOLEIBALISTE
LOR DE LA C.P.B. s-au rărit prin 
absența de la startul campionatului 
a Constanței Popescu șl Rodicăi 
Hălmăgeanu, dar prompt comple
tat cu 3 tinere : Margareta Vocilă 
(18 ani, Înălțime 177 cm), Viorica 
Popescu (19, 176) și Elena Simoiu 
(19, 170). Antrenorul, prof. Eug. 
Scarlat, manifestă mare

NOTE

încredere

La ultima reuniune de 
volei din sala Dinamo, 
am asistat la o situație cu 
totul ieșită din comun. 
Partida de volei masculin 
dintre formațiile bucu- 
reștene Construcții și U- 
niversitatea (divizia B), 
programată inițial pentru 
ora 11,30, a început în 
jurul orei 15,30 și s-a în-

în posibilitățile echipei sale, care 
e păcat că și anul acesta nu are o 
sală unde să se pregătească, volei
balistele fiind 
porți străine !

nevoite să bată la

ECHIPEI FEMININE 
început la 8 septem- 

particlparea,

PREGATIREA 
C.S.M. SIBIU a 
brie șl a culminat cu . 
acasă, la „Cupa Carpați", pe care 
a clștigat-o. „Elevele mele — ne 
spune prof. Gh. Bodescu — au că
pătat mal multă încredere tn forțele 
proprU, au ciștlgat tn omogenizarea 
pe cupluri, și-au Îmbunătățit primi
rea serviciului, pasele pentru atac 
merg mai bine, dar mal trebuie să 
lucreze ia blocaje țl la dublaje. Lo
tul ? tn continuare Întinerit, prin 
promovarea unor eleve de la Școala 
sportivă i Tops, Dulcă țl Dobrin. 
Sperăm ca, prlntr-o buna compor
tare, să facem fața acestui greu 
campionat, evltind zona „lanternei 
roșii". (N.r. : în această ediție retro-

gradează trei echipe), (I. IONESCU — coresp. principal).
ECHIPA IEȘEANĂ PENICILI

NA se află într-un stadiu de pre
gătire corespunzător. Ea a efec
tuat în ultima lună cite patru an
trenamente pe săptămină- Tot lotul 
se află în formă bună, demonstra
tă de altfel de rezultatele întilni- 
rilor cu Farul Constanța, cîștigate 
de ieșence cu 3—0 și 3—1. Antre
norul N. Roibescu, mulțumit de 
modul in care și-au insușit jucă
toarele sale combinațiile tactice 
pregătite pentru noul campionat, 
promite... surprize ! (D. DIACO- 
NESCU — coresp. principal).

Ne oprim aici. Nu insă înainte 
de a ura, din nou, tuturor echipe
lor : SUCCES!

Programări
De-abia după aceea s-a 
desfășurat întrecerea din
tre Construcții și Univer
sitatea. Este prima în
curcătură ? Nu. Să ne 
amintim numai de faptul 
că, în prima etapă a divi
ziei B, meciurile stabilite 
inițial in sala Dinamo au 
fost amînate din cauza 
greșitei programări.

cheiat la ora 17 (ca ur
mare, cei 24 de studenți 
au găsit cantina Închisă).

De ce 7 Pentru că pri
mele trei întllniri de vo
lei trebuiau să se în
cheie, conform „planifi
cării", la ora 11,30, dar 
s-au terminat la ora 13,45, 
cipă care a urmat un 
meci de baschet școlar.

Nu cred membrii 
misiei de competiții 
cadrul F.R.V. că se 
vine mai multă atenție, 
mai mult discernămînt 
în programarea disputelor 
campionatelor naționale ?

co
di n 
cu-

E. DANDESCU
corespondent

A început noul sezon compe- 
tlțlonal Internațional la tenis de 
masă, pasionații acestui sport — 
șl sînt mulți șl în țara noastră
— se află la curent cu ceea ce 
se întîmplă în Europa, cu rezul
tatele ultimelor concursuri. în 
schimb, nu se știe mal nimic 
despre jucătorii asiatici, despre 
sportivii japonezi, învingătorii 
celei de a 29-a ediții a C.M. de 
la Stockholm (6 titluri cucerite 
din totalul de 7). Iată Insă, că, 
prin intermediul revistei japoneze 
de specialitate, „The table tennis 
report" (aflată în al 10-lea an de 
existență), sosită la redacție, 
newau parvenit vești Interesan
te. Să spicuim cîteva din ele.

Referitor la cea de a VIII-a 
ediție a campionatelor Asiei, des
fășurată cu cîtva timp In urmă
— fără participarea sportivilor 
din R. P. Chineză — revista a- 
mintită, sub semnătura cunoscu
tului specialist Hikosuke Tama- 
su. publică un articol intitulat 
„Japonia n a reușit o victorie 
deplină". Se arată astfel că : 
„Japonia a fost prezentă chiar 
de la inaugurarea competiției, 
iar la edițiile V, VI și VII, ju
cătorii ei au înregistrat victorii 
la toate probele. Desigur, același 
lucru se presupunea că se va în- 
tîmpla și la Întrecerile de la 
Singapore. Dar, surpriză. Cam
pioana lumii, Sachiko Morlsawa 
și unele dintre coechipierele ei, 
au fost învinse mai Înainte de 
a ajunge In semifinalele probei 
de simplu femei, de către repre- 
zer mantele Coreei de Sud".

„The table tennis report” con
sideră că două au fost motivele 
care au dus la pierderea de că
tre Japonia a probei de simplu 
femei : 1. rapida creștere a ni
velului tehnic al tenisului de 
masă din unele țări asiatice (Ma- 
lăyezla, indonezia, Tallanda, Sin
gapore, Fllipine) — ceea ce ri
dică obstacole din ce în ce mai 
dificile In calea deținerii supre
mației ; 2. retragerea din activi
tatea competițională a campioa
nelor mondiale Noriko Yamana- 
ka (echipe și dublu mixt) și Nao- 
ko Fukazu (echipe, alături de 
Yamanaka)............ Japonezele au
luptat bine, dar Morisawa a fost 
învinsă cu 3—1 de campioana de 
Junioare a Coreei de Sud). Cloi 
Huan Huan. Loviturile rapide ale 
lui Clo.i Huan Huan nu au per
mis campioanei mondiale să a- 
tace".

La simplu bărbați, jucătorul 
nr. 1 al lumii, Nobuhiko Hase
gawa a clștigat fără probleme. 
El a manifestat multă maturitate,

Iar loviturile Iul au căpătat un pluș 
de siguranță șl precizie. „Dar", con 
chide dl. Hikosuke Tamasu. „n-are 
un joc suficient de solid ca să-l 
Învingă pe Ciuan Tze-tun. Aceas
ta, pentru că loviturile ofensive 
ale lui Hasegawa, din apropierea 
mesei ca și cele lobate de la 
distanță, nu vor deveni nicioda
tă puternice atlta timp cît el nu 
va stăpini pe deplin atacurile vio
lente, executate cu o mare in
dent! na re".

Rezultatele finalelor : echipe
bărbați : Japonia — Coreea de 
Sud 5—2, echipe femei : Japonia
— Coreea de Sud 3—2, simplu 
bărbați : Hasegawa — Kohno 
3—1, simplu femei t iun K1 Suk-
— Ciol Iun Suk 3—2, dublu băr
bați ; Kohno. Itoh — Hasegawa, 
Kagimoto 3—0, dublu femei : Mo
rlsawa, Hirota — Nagata, Ohzeki 
3—2, dublu mixt: Inoue, Hirano
— Hasegawa, Nagata 3—1, echi
pe Juniori : Japonia — Indonezia 
3—2, echipe junioare : Japonia — 
Coreea de Sud 3—o, simplu Ju
niori : Naitoh — Soon Poh Wlia 
(Malayezia) 3—0, simplu junioarei 
Konno — Yamaguchi 3—0.

In aceeași revistă întâlnim șl 
un alt material care începe cu o 
întrebare : „Cînd poate ajunge 
un sportiv în virful piramidei 7“ 
Desigur, este foarte greu de știut 
care sînt cele mai bune zile 
ale unul jucător. Totuși, revista 
„The table tennis report" (nr. 
11) ne informează că — pe baza 
unul sondaj privind campionii 
japonezi de tenis de masă de 
după război, au fost obținute 
unele date care merită a fi re
ținute : cei mal tineri campioni 
au fost Hasegawa, Tanaka, Nishi
mura — la 18 ani, iar cel mal 
vîretnlci; itoh și Yamanaka : 25 
de ani. Deci, o medie de 20—21 
de ani. Așadar, pentru a ajunge 
campioni, cele mal mari șanse 
le au școlarii șl studenții, tenisul 
de masă solicitând o vitalitate 
deosebită și o pregătire foarte 
intensă, ca și natația.

Tot ca urmare a sondajului e- 
fectuat, s-a stabilit o relație în
tre vlrsta la care se începe spor
tul cu mingea de celuloid șl 
cea cînd se atinge apogeul, per
formanța maximă. „Să urmărim", 
precizează publicația japoneză, 

„cariera lui Itoh. Ea a început 
să joace la 11 ani și a urcat 
pe podiumul învingătorilor la 
22 de ani. Nishimura, în schimb, 
n-a avut nevoie pentru aceasta 
decît de 3 ani : 15 la 18. Con
cluzia : nu toți cei care încep 
devreme ajung întotdeauna la 
fel de repede campioni”.

... «!■
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De la trimisul nostru special, POMPILIU VINTILÂ: ARBITRII PARTIDEI 
DE LA 6 DECEMBRIE

BUDAPESTA, 1 (prin telefon).— 
Sîntem, de eîteva ore, oaspeții ca
pitalei Ungariei, în așteptarea unui 
eveniment ce se situează pe primul 
plan al preocupărilor cercurilor fot
balistice de aici: este vorba de me
ciul retur dintre echipele reprezen
tative de juniori ale Ungariei ?i 
României, conțină pentru califica
rea în turneul final U.E.F.A., pro
gramat primăvara viitoare in Fran
ța.

Credeam că încheierea sezonului 
oficial (ultima etapă a campionatu
lui de fotbal al R.P. Ungare a avut 
loc duminica trecută) va diminua 
interesul budapestanilor pentru fot
bal. M-am înșelat insă. Fotbalul 
continuă să se afle, aici, în plină 
actualitate. Microbiștii 
aprins despre cea mai 
ungară a sezonului, 
aureolată, de altfel, 
(ampioană a țării

discută 
bună echipă 
Ferencvaros, 
cu titlul de 
(fotografiile 

echipei șl ale jucătorilor le întîl- 
neștl la tot pasul, în vitrine și pe 
panouri), despre desemnarea lui 
Albert drept cel mai bun fotbalist 
al anului și accidentarea lui, se co
mentează, cu lux de amănunte, lun
gul turneu în America de Sud al 
reprezentativei R.P. Ungare, ale că
rei prime rezultate sînt așteptate cu 
mare nerăbdare.

Dar, nu greșesc de loc cînd 
afirm că meciul dintre juniorii ma
ghiari și români se află în centrul 
actualității. Iubitorii de fotbal sînt 
bucuroși că la „închiderea stagiu
nii" li se oferă posibilitatea vizio
nării unei partide internaționale cu 
o miză atît de mare. Fotbaliștii ju
niori din Ungaria au fost prezenți, 
cu regularitate, in ultimii ani, la 
turneele finale 
festă o mare 
tradiție să nu 
anul viitor. Nu 
bilitatea să discutăm cu viitorii ad
versari ai juniorilor români, să le 
solicităm opiniile in legătură cu 
meciul de duminică. Dar am primit 
numeroase „replici” aici, la hotelul 
unde sîntem găzduițl, din partea 
celor mai infocați suporteri ai echi
pei ungare. Se discută, cu multă pa
siune, șansele celor două formații, 
perspectivele calificării. Se apre
ciază că avantajul de un gol, cu 
care începe meciul echipa română, 
nu este suficient pentru asigurarea 
calificăm. Firește, și juniorii ro
mâni sint convinși de aceasta, dar 
sînt hotăriți să facă un meci mare, 
să joace astfel, incit avantajul mi
nim luat la Pitești, să fie menținut, 
deși se anticipează că echipa gazdă 
va ataca hotărîtă 
ciștige cu un scor 
calificarea.

Echipa română 
Budapesta cu trenul. Drumul a fost 
obositor, dar in răgazul care a ră
mas pină in ziua meciului tinerii 
noștri fotbaliști jși vor reface for
ței-, pentru a aborda mtilnirea in 

■ plenitudinea capacităților lor fizice 
și tehnice-

In cursul călătoriei am avut pri
lejul să discut îndelung cu antre-

U.E-F.A. și se mani- 
dorință ca această 
fie întreruptă nici 

am avut, încă, posi-

r,

să egaleze șl să 
care să-i asigure

s-a deplasat la

l

1

NICOLAEDUMITRU GH. OLA
norii șt fotbaliștii despre misiunea 
lor in meciul de duminică, iată Ci- 
teva din opiniile cajor 
reprezinte, duminică, la 
fotbalul nostru :

GHEORGHE OLA

cnemați să 
budapesta,

(antrenor): 
„Va fi un meci greu. Dorința noa
stră fermă este să obținem califica
rea și am încredere că jucătorii că
rora li se va acorda cinstea de a 
îmbrăca tricoul naționalei nu-și vor 
precupeți eforturile pentru o com
portare cit mai bună. Echipa știe 
că are o misiune dificilă, dar este 
hotărîtă s-o ducă cu bine la sfîrșit". 

N. TATARU (antrenor) : „Dacă la 
Pitești am greșit neimpunindu-ne 
jocul nostru, la Budapesta vom În
cerca să reparăm această greșeală. 
Desigur, orice meci de calificare 
este greu, mai ales cînd ai de apă
rat un scor de 2—1. Echipa de ju
niori a Ungariei este o formație 
bună, deci trebuie să apărăm cu 
strășnicie avantajul pe care-1 avem 
de la Pitești și să încercăm, prin-

tr-un joc de bună calitate, să men
ținem rezultatul, să ne calificăm”.

ISPIR (jucător): „Mă gîndesc cu 
încredere la șansele echipei noastre. 
Băieții sînt cu toții hotăriți să lup
te pînă la ultima picătură de ener
gie pentru o comportare onorabilă".

DUMITRU (jucător): „Ne-am 
pregătit serios după meciul de la 
Pitești pentru ca la Budapesta să

Jucăm mai bine. Toți colegii mei 
au manifestat, în ultimul timp, o 
bună dispoziție de joc și sper că 
Ia Budapesta reprezentativa noa
stră va juca bine".

Așadar, încredere, optimism, ho- 
tărire pentru o comportare bună, 
pentru un rezultat onorabil. Așa le 
stă bine fotbaliștilor tineri. Aștep
tăm confirmarea pentru duminici.

UNDE mergem;
INTÎLNIRI INTERNAȚIONALE

• HANDBAL : Sala Floreas- 
ca — ora 19 —- meciul femi
nin din cadrul „C.C.E." dintre 
echipele Rapid București și 
Brandval Idrottslag (Norvegia).

București (f. B), Rapid — Voin
ța Brașov (f. A), I.C.F. — Fa
rul (m. A).

• SCRIMĂ : Sala de la 
dionul Republicii, de la 
8,30, finalele de juniori.

sta-
ora

Meciul retur dintre echipele 
olimpice ale României șl R. D. 
Germane va fi condus de o bri
gadă de arbitri 
nard Ellnski (la 
slaw Annszik si 
la tușă.

polonezi! Leo- 
centru), Stant- 
Joseî Walkus,

TRIALURI PE STADIONUL
REPUBLICII

jocurile cu caracter de 
care participă fotbaliști 
de ani) din categoriile 
continuă astăzi pe ace-

începute joi, pe stadionul Re
publicii, 
trial la 
(sub 23 
B ș! C,
lași stadion.

Astfel, una dintre echipe, al
cătuită după trialul de joi, va 
întîlni — de la ora 12 — forma
ția de rezerve a Progresului, Iar 
alta va evolua — de la ora 14 
—- in compania primei echipe a 
Progresului.

RESTANȚE TN CATEGORIA C

In trei serii ale campionatului 
categoriei C sînt programate 
mîine o serie de jocuri restanță 
din etapa a XH-a. In SERIA EST 
se vor disputa partidele Textila 
Buhuși — Medicina Iași, Șoimii 
Buzău — Ancora Galați și Glo
ria Birlad — Oțelul Galați. în 
SERIA SUD sînt programate 
jocurile : I.M.U. Medgidia — Pro
gresul Brăila, T.U.G. București — 
Electrica Constanța (teren Con
structorul, de la ora 
lui Tîrgovlște — Oltul 
ghe, S. N. Oltenița 
Tulcea și Chimia Tr.
— Viitorul Fieni. în 
SERIA VEST se vor
meciurile: Victoria Tg. Jiu — 
U. M. Timișoara și Progresul Co
rabia — Chimia Făgăraș.

11), Meta- 
Sf. Gheor- 
— Stuful 
Măgurele 

sfîrșit, în 
desfășura

Victoria repifezentativel de fotbal, a României asupra echipei 
R. F. a Germaniei — finalistă a ultimei ediții a campionatului mon
dial — a constituit, așa cum era și firesc, un motiv de satisfacție 
pentru iubitorii sportului din tara noastră. Ei apreciază evoluțiile 
din ultima vreme ale selecționabllilor — îndeosebi sub raportul 
puterii da lupta a acestora — pe care Ie consideră drept semne 
evidente ale unul reviriment în fotbalul românesc șt așteaptă cu 
încredere viitoarele meciuri internaționale pentru a avea o con
firmare deplină.

Mărturie a acestor sentimente stau numeroasele scrisori 
sosite la redacția noastră, în care componențilpr echipei naționale 
șl antrenorilor acesteia le sînt adresate calde felicitări și urări 
de succes în viitor. Astfel de scrisori am primit din partea colec
tivului sculerlei uzinelor „Ciocanul" din Nădrag, a tovarășilor 
Alex. Colda din localitatea Aninoasa. raionul Petroșeni, I. Pop din 
Cluj (str. Muncitorilor nr. 300), I. Trlfu din Arad (str. T. Vladimi- 
rescu 16). Gik Arsen din Sîmbotin, ing Sabin Olartu din Orăștie. 
Nicolae N. Nicolae din București (str. Morilor 23) și a multor altor 
cititori.

Sîntem siguri că aceste adevărate dovezi de prețuire din partea 
iubitorilor fotbalului — pe care le vom aduce la cunoștința jucă
torilor din lotul reprezentativ — îi vor Încuraja în dificila con
fruntare, de miercuri, cu puternica echipă a R. D. Germane.

★
Ă’e-a scris un om care practică sportul din anul 1916. Nădăj

duim că nu se va supăra dacă îl vom numi un veteran al spor
tului nostru. La aproape 60 de ani a întreprins, In Piatra Craiului, 
ascensiunea peretelui vestic prin „Lanțuri”, atinglnd. Vtrful „La 
Omul" (2339 m). După bunul obicei polisportiv al vremii a jucat 
fotbal, handbal și tenis, a făcut schi, patinaj șt atletism. Se nu
mește Gerard Pick și locuiește la Ctmpta Turzii. Ne trimite o 
scrisoare plină de năduf la adresa sportivilor care nu-și înțeleg 
menirea, care încalcă regulile sociale, care nu-și respectă pro
fesiunea de bază (cînd o au!) etc.

ti promitem că vom ataca în curînd interesantele probleme 
pe care le ridică. Pînă atunci l-am sugera însă să-și aștearnă pe 
htrtle amintirile sportive și să ne ajute a îmbogăți lista de 
exponate pentru viitorul muzeu național al sportului românesc.

★
Tot in legătură cu evoluția fotbaliștilor noștri în compania 

formației vest-germane, cititorul I. Durecl din orașul Vulcan — 
str. Gării nr. 3 — mă face atent că sînt dator cu o autocritică în 
privința jucătorului Ghergheli. Intr-adevăr, în comentariul pe mar
ginea meciului de la Berlin am apreciat ca nesatisfăcătoare evoluția 
mijlocașului dinamovist (în repriza secundă) sugerînd înlocuirea 
lui în echipa națională. După eîteva zilei însă, în meciul cu repre
zentativa R. F. a Germaniei, Ghergheli a făcut un joc foarte bun. 
apreciat unanim și de oaspeți. Cu toate că în felul acesta el mi-a 
infirmat spusele, frumoasa lui comportare n-a putut, în mod natu
ral, decît să mă bucure. Și ar fi foarte bine dacă în apropiatul 
meci cu echipa R. D. Germane Ghergheli 
prilejul unei satisfacții depline în ceea ce-1

■F
Tovarășul Alex. Buzdugan din orașul 

nr. 2, ca și alți cititori, ne întreabă de ce 
disputare a jocului retur cu reprezentativa 
Craiova ia București. De fapt, nu-i vorba de o schimbare. Orașul 
Craiova a fost luat inițial în discuție numai pentru căzui că în 
preliminariile olimpice țara noastră urma să fie reprezentată de 
echipa de tineret, ai cărei componenți preferau acest oraș. Cum, 
însă, ulterior s-a căzut de acord cu forul sportiv din R.D.G. pen
tru folosirea primelor echipe și cum majoritatea jucătorilor echi
pei naționale sînt de Ia cluburile bucureștene, deci mult mai 
obișnuiți în ambianța stadionului „23 August", Biroul Federației 
de fotbal a stabilit ca partida de la 6 decembrie să aibă Ioc la 
București. în plus, ea va putea fi televizată în întregime pentru 
amatorii de fotbal din Întreaga țară, ceea ce nu ar fi fost posibil 

dacă meciul s-ar fi jucat la Craiova.
C. FIRANESCU

ne-ar oferi din nou 
privește.

Dej, str. Petru Rare? 
s-a schimbat locul de 
R. D. Germane de la

(din cauza condițiilor tehnice)

Trimisul nostru special.

CRISTIAN MANTU, ne transmite

CÎTEVA EXPLICAȚII DE LA VALENCIA

CAMPIONATE REPUBLICANE
• BASCHET : Sala Floreas- 

c«, de la ora 20, Steaua — 
Politehnica București (m. A) ; 
sala Constructorul, de la ora 
17, I.C.F. II — Universitatea 
București (m. B), Constructorul. 
— I.C.F. (f. A), Academia Mi
litară — Construcții (m. B) ; 
sala Giulești, de la ora 17, 
Arhitectura — Universitatea

ALTE COMPETIȚII

9 PATINAJ : 
reasca —- ora 
rea oficiala a 
patinaj.

Flo-Patinoarul
17 — deschide- 
sezonului de

Sala Dinamo,

SFORT LA

— Radiomagazin sportiv.
— Buletin de știri sportive din

0 HALTERE :
de la ora 17, concurs pentru 
obținerea categoriilor de cla
sificare.

Ora 20,03 — pe
Ora 22,00 — pe 

activitatea internă

programul 
programul 
și internațională.

LA

Ora 23,20 — „Telesport". Din cuprins : reportaje filmate de 
la deschiderea oficială a sezonului de patinaj, de la meciul 
de handbal dintre Rapid București și Brandval Idrottslag (Nor
vegia), de la meciul de baschet Steaua — Politehnica București, 
precum și știri din actualitatea internă și infernajionalâ.

De ce la miezul nopții ?

Joi seara, pe stadionul „Mes
talla" din Valencia, am fost mar
torul unei confruntări în care 
22 jucători au depus eforturi 
supraomenești pentru obținerea 
dreptului de a juca în turul III 
al „Cupei cupelor". E drept, am 
asistat la prima manșă a acestei 
întîlniri, a doua va avea loc la 
14 decembrie la București. Dar, 
în tot timpul celor 90 de minute, 
lupta ,a fost atît de aprigă, incit 
am avut impresia că asist Ia me
ciul decisiv. Dacă în jocul retur 
Steaua va fructifica toate avan
tajele terenului propriu, publicul 
nostru va avea prilejul să asiste 
la o partidă mare „și. sper, tot 
atît de pasionantă ca și cea de 
la Valencia, care a fost urmărită 
de peste 40 000 spectatori.

Cînd fac această afirmație mă 
refer mai întîi la dorința de recu
perare a substanțialului avans 
luat de spanioli, care va trebui 
să anime echipa noastră și apoi, 
la valoarea incontestabilă a aces
tei garnituri valenciene, care pe 
teren propriu a arătat ce în
seamnă fotbalul modern în adevă
ratul înțeles al cuvîntului. Fot
baliștii echipei gazdă au practicat 
un joc în mare viteză, au schim
bat ritmul și direcția jocului, au 
șutat Ia poartă și nu numai din 
apropiere, s-au demarcat exce
lent în atac și i-au marcat pe 
înaintașii noștri ferm, nelâsîndu-i 
să se apropie de careul lor sau 
să-și creeze poziții de șut. Adău
gați golul căzut în primul minut 
și imaginati-vă înariparea iot in 
această partidă.

Meciul a fost presărat cu mo
mente de mare tensiune, datorită 
indîrjirii cu care apărătorii noștri 
au barat drumul spre poarta lui 
Haidu, a subtililor Valdo, Ansola 
și Clarmunt. Păcat insă că după 
primirea primului gol. într-un mod 
stupid (Clarmunt era la 25 de 
metri lateral de poartă a vrut 
să centreze, mingea s-a plimbat 
prin tata porții și a intrat în gol 
după ce atinsese pămîntul și lo
vise bara), Haidu a greșit la cel 
de-al doilea, în min. 43, ezitind 
să intervină și permitînd lui An
sola să lovească cu capul o 
minge care-i venea în brațe 1 
Cu un minut înainte (42), Steaua

fusese la un pas de egalare dar, 
la doi metri, singur cu portarul 
Abelardo, Soo a alunecat neputînd 
împinge în plasă o minge exce
lent servită de Sorin Avram. 
A fost cea mai mare ocazie a 
echipei noastre în această parte 
a jocului. Ocazii de gol au mai 
fost și în repriza a iî-a, în min. 
47 Dumitru Popescu, Soo și Con
stantin, în minutul 
tru a termina cu 
acestea, ce) de-al 
gazdelor, înscris 
Ansola în min.
fi evitat dacă Haidu ar fi boxat 
balonul. El a încercat însă eă-1 
prindă și, culmea, pe 
mai ajuns 1

Am fi nedrepți dacă 
întreaga răspundere

77, dar... Pen- 
consemnările 

treilea gol al 
cu capul de 

74, ar fi putut

sus nu l-a

arunca 
acestui 
stelist.

tele- 
inte-

Rubrica de sport de ia 
viziune este deosebit de 
resantă și — pentru aceasta 
— așteptată cu mult interes. 
„Telesportul" de sîmbătă sea
ra, ca și cei de duminică, ne 
poartă pe diferite meridiane 
ale globului, la marile între
ceri sportive internaționale. 
Cu ajutorul reportajelor fil
mate — ce-și iac loc în ru
brica de sport a televiziunii 
cu tot mai multă promptitu
dine — devenim spectatori ai 
meciurilor de fotbal de la 
Buenos Aires și Glasgow, 
martori ai momentului stabi
lirii marilor performanțe atle
tice, părtași la entuziasmul ce 
formează climatul competiții
lor de automobilism, box, bas
chet... Toți așteptăm cu interes 
— repet — această suculentă 
rubrică sportivă. Și, prin toți

majoritatea sport!-înțelegem
vllor, a copiilor ce visează să 
devină mari vedete ale stadio
nului, a celor ce au îndrăgit 
un sport sau altul. Este, însă, 
oare firesc să-i facem — mai 
ales pe copii ! — să adaste 
stmbătă și duminică seara 
piuă la miezul nopții pentru 
a lua cunoștință de noutățile 
în materie de sport ? Bănuim 
că nu. De aceea, propunem 
conducerii televiziunii să gă
sească o oră mai potrivită 
pentru difuzarea filmelor-re- 
portaj, în așa fel ca 
vii și copiiî-sportivi să 
tă viziona și... să se 
culca devreme. Este o 
exprimată de mai mulți pasio
nați ai sportului, pe cară ne 
iacem datoria de a o aduce 
la cunoștința celor în drept.

—- n. —

sporti- 
le poa- 

poată 
dorință

am 
a 

scor pe seama portarului 
în alte împrejurări, el și-a salvat 
echipa din situații destul de cri
tice, pentru că din desfășurarea 
generală a partidei se desprind 
și alte lacune în jocul formației 
bucureștene la Valencia.

Desigur, golul din secunda 60 
a avut efecte demoralizante. 
Si astfel, în loc să-și stopeze ad
versarul cu vigoare în acțiunile 
pe care acesta avea să le desfă
șoare în continuare, jucătorii 
noștri, și în special ' Dumitru Po
pescu și Negrea, au acționat cu 
timiditate. Putin hotărîl mi s-a 
părut in Intervenții Sătmăreanu. 
Toate acestea în timp ce Tatono. 
Mestre și Gâyuela ii opreau pe 
Constantin, Soo sau Sorin Avram 
printr-un marcaj strict, necruțător. 
Doar remarcabilele atacuri la om 
ale lui Dumitru Nicolae, Hălmă- 
geanu și, după minutul 38. și 
jenei s-au situat la înălțimea 
acțiunilor fulgerătoare ale înain
tașilor spanioli, ne-au făcut să 
respirăm ușurați în multe faze 
periculoase construite în fata por
ții lui Haidu de către Clarmunt, 
Paquito, Valdo și Ansola. Dar cei 
ti ei apărători români n-au putut 
rezista la infinit. Mijlocașii noștri 
n-au înțeles, în tot timpul meciu
lui, că trebuie să calmeze jocul, 
să-și întărească dispozitivul de 
apărare spre a nu-1 lăsa pradă 
iureșului valencian și, în același 
timp, prin combinații cu înainta
șii, să refacă ceva din moralul

O De la stingă la dreapta: Jeneifază din meciul Valencia—Steaua (3—0). 
și Clarmunt

puterea de luptă a întregiișl . 
echipe.

Ce s-a întîmplat ? Ei au cedat 
complet mijlocul terenului. Si în 
asemenea situație este ușor de 
închipuit ce se petrecea minute 
în șir în terenul nostru. în ceea 
ce-i privește pe alacanți, se poate 
spune că în uneie perioade ei 
au desfășurat un joc bun în 
cîmp. Dar, au căutat prea puțin 
poarta lui Abelardo, pe care n-au 
pus-o în pericol decît în cele 
3—4 împrejurări amintite la 
ceput.

Steaua a dat joi seara 
examen dificil, pe care nu 
trecut. Poate la București, dacă 
acești jucători care dețin o teh
nică individuală bună vor înțe
lege că fotbalul ss joacă în mare 
viteză, că atunci cînd pasezi nu

în-

un
l-a

Telefoto: U.P.I.-Agerpres

trebuie să rămîi pe loc, că Ia 
poartă se trage nu numai din 
careul de 16 metri, că în joc 
trebuie să te comporți ca un 
adevărat atlet, atunci poate-1 vor 
trece.
ei au 
partea
lencia,
Să sperăm că le va fi de folos.

în această ordine de idei, 
primit o bună lecție din 
jucătorilor de la F. C. Va- 
pe stadionul „Mestalla".

CEL PUTIN ÎNCĂ... 
15 PUNCTE"

5 minute cu GIL 
MĂRDĂRÂSCU

Ieri dimineață, în biroul 
nostru — apariție pe cit de 
neașteptată pe atît de plăcu
tă : Gil Mărdărăscu, antreno
rul Farului, mai surîzător ca 
de obicei.

— Deci, 15 
mit ?

— Mai mult 
ținînd cont că 
partide în deplasare, iar în 
cele șase meciuri jucate acasă 
am întîlnit, printre altele, pe 
Dinamo și Steaua...

— Comparativ cu campio
natul trecut ?...

— Echipa se prezintă mal 
bine sub aspectul omogenității 
și al interpretării Ia unison a 
ideii tactice.

— In ce constă ideea de 
joc ?

— Ea se încadrează în sis
temul cu patru fundași și pre
supune un mod de a acționa 
prompt, elastic, în viteză, cu 
discernămînt. Această ultimă 
caracteristică, departe de a 
îngrădi personalitatea jucăto
rului, asigură 
principiilor de 
două acțiuni: 
șurarea) și de 
gerea spațiilor 
acestea, mal 
dublările în zonele periculoa
se. precum și ivirea în spa
tele adversarilor pe zonele 
penetrabiie.

— Ce urmăriți mai mult, 
punctele sau spectacolul ?

— Spectacolul fără puncte 
îl aseamăn cu o dragoste ne
împărtășită. Punctele fără 
spectacol ar duce la o comer
cializare a fotbalului.

— Satisfacții pe alte pla
nuri ?

— Desigur: Koszka — re- 
divivus, Kalio — învingător în 
escaladarea piscului care i-a 
adus tricoul național, Sasu — 
aproape de forma care 1 a 
consacrat.

— Perspective pentru retur?
— Cel puțin încă... 15 punc

te. Cuvintui cei mai autori
zat îi vor avea jucătorii. De
pinde cu ce argumente voi 
putea să-l conving...

G. NICOLAESCU

! I

puncte, multu-

dectt mulțumit, 
am avut șapte

respectarea 
bază în cele 

de atac (desfă- 
apărare (strtn- 
de trecere). I a 
putem adăuga

autoturismelor Loto din 5 decembrie

AUTOTURISME
PRIMEȘTE
în consignație 
’ și VINDE

unitatea din cal. Rahovei nr. 224

Un bogat 
sortiment 

de confecții 
pentru iarnă 

vâ stă la dispoziție
în toate magazinele

specializate
Tntr-o croială modernă 
din stofe elegante din fire 
fine sau cardate găsiți 
Ealtoane pentru femei, 

ărbați, copii.

Numai pînă luni 4 decembrie 
1967,.......................................
cura 
gere 
acest

La 
în număr NELIMITAT autoturis
me „Renault 10 Major", „Skoda 
1000 „Fiat 850“ și „Tra
bant 601“.

Tot în număr NELIMITAT se 
atribuie și premii de 75.000 lei 
(cite un autoturism la alegere din 
cele 4 mărci acordate la catego
riile I—a IV-a și diferența în 
numerar), premii de valoare va
riabilă și fixă în bani.

Se participă pe 5 feluri de bi
lete diferite astfel:

Faza I: 10 extrageri (I—a X-a) 
bilete seriile J = 60 lei și seria 
K de 40 Iei.

Faza a II-a: 5 extrageri (a XI- 
a—a XV-a) bilete seriile J = 60 
lei; seria K 
= 20 lei.

Faza a 
XVI-a-a XlX-a) 
J = 60 lei; K = 40 lei; F = 
lei; G = 10 lei.

Faza a IV-as 1 extragere (a

inclusiv, vă mai 
biletele pentru 
a autoturismelor 
an.
această tragere

puteți pro- 
ultima tra-
LOTO din

se atribuie

40 lei; seria F

III-a: 4 extrageri (a 
bilete seriile 

20

60 lei;
10

XX- a) bilete seriile J
K = 40 Iei; F = 20 lei; G = 
lei și A = 2 lei.

Faza a V-a: 1 extragere (a
XXI- a) participă numai bilete se
ria J de 60 lei.

Fiecare bilet are șansele sale 
însă cele mai mari posibilități de 
cîștig le au biletele seria J de 60 
lei.

LOTO DIN 1 DECEMBRIE 1967
86 3 87 23 50 9 4 71 1 60 58 38
FOND DE PREMII : 044 743 lei.
Tragerea următoare va avea 100 

vineri 8 decembrie 1967 in Bucu
rești.
PREMIILE CONCURSULUI SPECIAL 
PRONOSPORT NR, 47 DIN 26 NO

IEMBRIE 1967
premii OBIȘNUITE : Premiul ex

cepțional : una variantă a 75 000 tei 
(un autoturism SKODA 1 000 M.B. 

șl 26 500 lei in numerar) ; categoria 
I 31 variante a 5 329 lei ; categ. a 
II-a : 724,3 variante a 273 lei ; categ. 
a III-a : 5 999,3 variante a 49 lei.

Premiul excepțional a revenit par
ticipantului Sandu Valeriu din 
București.

PREMII SUPLIMENTARE : Pre
miile excepționale : 1 RENAULT
GORDINI și 1 TRABANT 601 
au fost obținute de narticipanțli O- 
greanu Grigore din Jiacova reg. 
Banat șl Ion Ellsabeta din Bucu
rești ; categori' a II-a : 7 variante 
a 16135 lei ; categoria a III-a : 150 
variante a 753 iei.



• Oscar Bonavena la un pas de titlul mondial • Test preollmplc
de hochei la Moscova și 
© 0 altă „noapte a 
— al

Leningrad • Annie Famose se accidentează 
violenței" In fotbal • Spectacol de adio 
rugbiștllor „All-Blacks"

PANORAMIC SPORTIV EXTERN
Succesiunea zilelor sâptâmînii aduce mereu noi evenimente în 

ochiul de lumina ai reflectorului actualității. Daca simbâta trecuta, 
spre centrul panoramicului nostru gravitau fotbalul, tenisul de masa, 
poloul pe apa — azi în prim plan irumpe cu forța sportul cel mai 
violent, lupta deschisa dintre adversari : boxul.

Din capul de afiș al sfîrșltulul 
de săptămână ne fixează chi
pul pregnant, înfricoșător, al 

lui Oscar „ Ringo” Bonavena. Boxerul 
despre care se scriu acum coloane 
întregi în rubricile pugilistice din 
occident, este considerat de mulți ca 
o adevărată fiară. Anul trecut, a fă
cut k.o. un fotograf strecurat prin
tre corzile ringului, care-1 deranja. 
Omul a ajuns la spital, iar Bona
vena s-a ales cu o suspendare de o 
lună din partea federației argenti- 
niene de box, care i-a dat și un 
calificativ grăitor : „indezirabil".

OSCAR BONAVENA

Căutând mereu nu să Învingă^ ci 
să răpună pur și simplu pe adver
sarii care-i stau în față, „Ringo* 
s-a înconjurat cu o aureolă de a- 
devărată sălbăticie, semănînd spaima 
în lumea greilor. După o serie de vic
torii, unele într-adevăr sîngeroase, ia- 
tă-1 ajuns și ia penultima treaptă care 
duce la titlul suprem. Astă-seară, pe 
ringul din Louisville (S.U.A.), Oscar 
Bonavena întâlnește pe Jimmy Ellis, 
în semifinalele campionatului mon
dial, versiunea W.B.A.

Nu vom încerca să facem pronos
ticuri, căcî mal interesante ni se par 
alte amănunte ce se leagă de aceas

Campionatul european de șah pe echipe
La Veselinad Moravou (Ceho

slovacia) se desfășoară în prezent 
întrecerile uneia din grupele semi
finale ale campionatului masculin 
de șah pe echipe. înaintea ulti
mei runde, pe primul loc în cla
sament se află Ungaria cu 44 
puncte, urmată de Cehoslovacia cu

„LUPTĂTORII ROMÂNI, PRINTRE FAVORIȚI LA OLIMPIADĂ
.afirmă di. ENGELBERT GRUNKRANZ, consilier al Federației

Cu puțin timp în urmă, în ho
lul hotelului „Muntenia" din Ca
pitală, l-am întîlnit pe dl. ENGEL
BERT GRUNKRANZ, consilier al 
Federației de lupte din R. F. a 
Germaniei, sosit în țara noastră 
cu ocazia întîlnirii internaționale 
de lupte greco-romane dintre re
prezentativele României și R. F. 
a Germaniei. Oaspetele a avut 
amabilitatea să ne răspundă la 
cîteva întrebări.

Lenien il înlocuiește 
pe Campaes

După cum s-a mai anunțat, rug
bistul Andre Campaes, accidentat, 
nu va putea juca în echipa Fran
ței în meciul cu România progra
mat la 10 decembrie, la Nantes. 
Ieri seară, în cadrul unei ședințe 
a federației franceze de speciali
tate s-a stabilit ca în locul lui 
Campaes, în linia de treisferturi, 
să joace Jean Jacques Lenien 
(Vichy).

Biatloniștii români 
pe locul lll’la Novosibirsk

NOVOSIBIRSK 1 (Agerpres). — 
In prima zi a concursului inter
național de biatlon din locali- 
tate, s-a disputat proba de șta
fetă 4 x 7,5 km. Victoria a re
venit echipei olimpice a U.R.S.S. 
(alcătuită din Goncearov, Safin. 
Subortev și Pujanov) cu timpul 
de lh 58:15,0. La cîteva secunde, 
s-a clasat selecționata Novosi- 
birskulul. Echipa României a ocu
pat locul trei cu 2h 7:30,0. Iată și 
timpii biatloniștilor români: Țe- 
posu 31:54,0 — Bărbășescu 32:02,0 
— Carabela 32:04,0 — Vilmoș 
31:30,0.

ijleAraiHotelefon
Boxerul japonez Takao Satu

rai, campion olimpic la Tokio 
(cat. cocoș), continuă seria vic
toriilor ca profesionist. în meciul 
desfășurat la Tokio, el l-a învins 
prin k.o. în repriza a treia pe 
Sao Kang Suh (Coreea de sud). 
Sakurai ocupă în prezent, locul 
trei în clasamentul celor mai 
buni „cocoși1* din lume. Pe pri
mul loc se află compatriotul său 
Harada, campion mondial.

într-un meci internațional de 
hochei pe gheață, desfășurat la 
Praga, echipa secundă a Suediei 

tă întilnire-șoc. Ellis nu este altul 
decît fostul sparring-partener al lui 
Cassius Clay. Locul de desfășurare 
a meciului, Louisville, este orașul 
în care s-a născut campionul mon
dial detronat la masa verde, și tot 
la Louisville își are sediul forul su
prem al boxului profesionist, care 
a dictat interdicția lui Clay. Simple 
coincidențe...

Dincoace de ocean, un alt derbi 
pugilistic, la Frankfurt, Italianul 
Pierro Del Papa își apără centura 
de campion european la semigrea în 
fața vest-germanului Willy Stengel. 
Ultimul învins al campionului, Să
rau di, n-a rezistat decît o repriză... 
O declarație a campionului euro
pean, la 24 ore înaintea meciului 
de la Frankfurt : „Voi învinge pe 
Sbengel în repriza a doua, cu prima 
contră care-1 va găsi descoperit..." 
Iată deci și un pronostic pe care ne 
vom amuza să-1 verificăm citind 
cronica întâlnirii.

Azi, la Moscova șl Leningrad, 
continuă al doilea mare turneu 
internațional de hochei, după 

cel din cadrul „Săptăminilotr preo- 
limpice* de la Grenoble. Un test 
precompetițional de o deosebită im
portanță, interesant și prin aceea 
că U.R.S.S. și Cehoslovacia prezintă 
cite două garnituri ale reprezentati
velor, alături de echipa „nouă« a 
Canadei, învinsă însă pină acum pe 
continent, ca și de cea a Poloniei. 
O telegramă TASS ne face cunoscută 
intenția conducătorilor echipei so
vietice de a nu folosi în reprezenta
tiva olimpică pe cunoscuții Boris 
Maiorov, Polupanov, Firsov, Alek
sandrov. Deci, o experiență care se 
poate dovedi decisivă în formarea 
loturilor definitive pentru „Olimpia
da albă5*.

Se intensifică și pregătirile schio
rilor. Olimpicii francezi continuă 
în prezent antrenamentele la Mont- 
genfevre, în apropiere de Grenoble, 
unde stratul de zăpadă este con
sistent (25 cm ) și permite pregătirea 
în condiții bune a slalomului u- 
rlaș. o declarație a antrenorului H. 
Bonnet certifică faptul că Jean Clau
de Killy deține o formă excelentă. 
Echipa feminină, în frunte cu Ma- 
rielle Goitschel, se află în stațiunea 
Courchevel, unde se antrenează pen
tru proba de slalom special. De 
aci, o veste proastă. Secunda na
ționalei franceze, Annie Famose, a 
suferit un accident care o face in
disponibilă pentru eiteva zile. Toc
mai cînd începeau antrenamentele 
de coborâre »

Tot azi, dar la capătul de sud 
al unui alt continent, Africa, 
se consumă ultimul act al 

unei adevărate drame a tenisului. 
Dacă ne-am pune la unison cu se
rialele televiziunii, am putea foarte 
bine spune că „mina destinului" a 
intervenit în balanța finalei inter- 
zone a „Cupei Davis’*. Ce complex 
ciudat de împrejurări ! Republica 
Sud-Africană, niciodată prezentă atât 
de sus în ierarhia echipelor în alb,

33U, puncte, Austria cu 19*/2 punc
te și Suedia cu 11 puncte. Indi
ferent de rezultatele ce se vor în
registra în ultima rundă, forma
țiile Ungariei și Cehoslovaciei sînt 
calificate în turneul final al com
petiției.

— Ce impresie v-au lăsat spor
tivii români ?

— Luptătorii români sînt bine 
cotați în arena internațională. De 
aceea, noi am căutat să ne în
tâlnim cît mai des cu ei. în re
centa confruntare, românii s-au 
impus prin viteza de execuție a 
procedeelor și buna pregătire fi
zică, lăsîndu-mi o excelentă im
presie. Cel mai mult mi-au plă
cut: I. Baciu, C. Turturea și I. 
Țăranu.

— Ce șanse acordați luptătorilor 
noștri la J.O. din Mexic 1

— Urmărindu-i în diverse com
petiții internaționale de anvergură, 
am ajuns la convingerea că luptă
torii români vor ocupa locuri 
fruntașe și la viitoarea ediție a 
J.O. Cu mari șanse la cucerirea 
medaliilor vor concura: I. Baciu, 
S. Popescu și N. Martinescu. în
trevăd, de asemenea, o luptă a- 
prigă și în finala categoriei 52 kg, 
între C. Turturea și R. Lacour.

— Care va fi, în continuare, 
programul de pregătire a lotului 
R. F. a Germaniei, în perioada 
premergătoare J.O. din Mexic ?

— Pînă la sfîrșitul anului în 
curs, membrii lotului reprezenta
tiv vor efectua pregătirile la gru
pările din care fac parte. Ei vor 
participa — săptămînal — la în
tâlniri în cadrul Ligii federale — 
seria sud și seria vest, în care

Lotul Australiei pentru
Federația australiană de tenis 

a alcătuit lotul de jucători în ve
derea finalei „Cupei Davis". Din 
lot fac parte John Newcombe, 
Roy Emerson, Bill Bowrey, Tony 
Roche, Dick Crealy, Ray Ruffels și 
Phil Dent. De remarcat că Phil

a învins cu 9—5 (3—2, 4—0,
2—3) selecționata de tineret a 
Cehoslovaciei.

în sferturile de finală ale tur
neului internațional de tenis de 
la Melbourne, australianul Roy 
Emerson l-a învins cu 10—8, 6—1 
6—4 pe Brian Fairlie, fost cam
pion de juniori al Australiei. în 
semifinale, Emerson va juca cu 
Bill Bowrey (Australia). Acesta 
l-a întrecut în 50 de minute cu 
6—2, 6—0, 6—1, pe Ulrich (Da 
nemarca). Tony Roche (Austra 
lia) a obținut victoria cu scorui 
de 5—-7, 9—7, 6—4, 6—4 în fața 

își datorează succesul prezenței în 
formație a „fugitivului" australian 
Bob Hewitt, suspendat și repudiat de 
federația din țara sa. Dar iată că 
într-un meci care putea fi și o for
malitate (5—0 cu India) sud-africanii 
îl pierd pe Hewitt, stupid acciden
tat. Fostul australian nu joacă la 
Johannesburg, unde Santana și e- 
chipa sa încearcă a doua calificare 
a Spaniei în marea finală, „challen- 
ge-round“-ul cu Australia.

Acum scorul este 2—i pentru spa
nioli și decisive sînt ultimele două 
meciuri de simplu : Santana (nesi
gur pe servicii in primul joc, afir
mă corespondenții de presă) contra 
lui Drysdale (jucător care uneori 
se arată egal celor mai buni din 
lume) ; Orantes (curajos debut al 
unui tînăr de 18 ani într-o asemenea 
întâlnire) contra lui Ray Moore (re
zerva marelui absent). Ce pronostic 
am putea da la un asemenea finiș ? 
Cînd știm că, probabil, vor decide 
doar nervii mai căliți, sau zborul 
milimetric al mingilor pe lingă li
niile albe ale terenului...

Noaptea violenței — așa a de
numit miercuri comentatorul 
de fotbal al postului de radio 

britanic seria de meciuri din com
petițiile europene inter-cluburi. 6 
jucători eliminați, pe diferite tere
nuri, opriri ale jocului, invazia spec
tatorilor... Scena se repetă aidoma, 
diferă decorul doar. Este acesta cli
matul în care va trebui să crească 
mai departe fotbalul, cel al com
petițiilor cu „miză" mare ?

Iată, într-un Joc cu un epilog sen- 
zațiojnal, dar în care nu se punea 
problema calificărilor, lucrurile au 
decurs liniștit, normal. Ne referim 
la meciul amical Olanda — U.R.S.S», 
pregătire a fotbaliștilor sovietici în 
vederea mult așteptatei lor apariții 
pe Wembley, în compania echipei 
Angliei, peste cîteva zile.

Stadionul din Rotterdam a înregis
trat recordul său de spectatori — 
63 000. O atmosferă festivă, un fot
bal de calitate și un rezultat neaș
teptat ; 3—1 pentru olandezi. Să fa
cem o precizare. Din echipa sovieti
că lipseau jucătorii lui Dinamo Kiev 
(Saboe Bîșeveț, Banikov) și cei de la 
Torpedo Moscova (Strelțov, Voronin) 
ca și Malafeev, bolnav. U.R.S.S. a 
jucat în formația : Pșenicinikov, A- 
fonin, Sesternev, Hurțilava, Vhovid- 
ze, Maslov, Cislenko, Anicikin, Ba- 
nișevski, Istonin, Nodia.

Oricum, de remarcat că cel mal 
bun om al oaspeților a fost portarul 
Pșenicinikov, un salvator al butu
rilor sovietice, bombardate intens 
de gazde în repriza a doua. Să dăm 
și marcatorii : Werry (mân. 23 — din 
llm — și min. 27), Rommen (min. 
66) pentru Olanda, Maslov (min. 
35) pentru U.R.S.S.

Cu completările de rigoare, „ll"-le 
sovietic se prezintă acum in fața 
campionilor mondiali. Un examen 
deosebit de dificil.

La Încheierea turneului lor pe 
continentul european, rugblștii 
„AU Blacks" mai fac un popas 

în nordul insulei britanice. La Edin
burgh se dispută azi meciul-test Sco
ția — Noua Zeelandă. Credem inte
resant să subliniem ultimele noutăți 
de pe cartea de vizită a turiștilor 
„maori" : o victorie cu 35—14 asupra 
unei selecționate districtuale sco
țiene, la Melrose ; un total de 243 
puncte marcate în cele 11 jocuri 
susținute in Europa, toate cîștigate, 
cu numai 105 puncte primite. Evi
dent, rugbiul și-a găsit, în sfîrșit, 
adevărații profesori. Este părerea 
specialiștilor.

Și acum, enunciativ doar, cîteva 
alte competiții internaționale de 
anvergură, la sfîrșitul acestei 

săptămâni : campionatul mondial de 
ciclism cu antrenament mecanic pe 
velodrom acoperit în Berlinul oc
cidental, cursa ciclistă de 6 zile la 
Zurich, cros internațtonal la Hanovra 
(R.F.G.), meciul internațional de
fotbal Franța — Luxemburg, în ca
drul campionatului european, la
Paris.

Radu VOIA

de lupte din R. F. a Germaniei

sînt angrenate cite opt echipe — 
la ambele stiluri de luptă.

Forul de specialitate a prevă
zut și concursuri de verificare, la 
care vor fi invitați cîte patru 
luptători la fiecare categorie. De 
asemenea, în programul de pre
gătire a reprezentativei figurează 
și două cantonamente. Primul, cu 
o durată de o săptămînă, va fi 
organizat în localitatea Inzen (o 
stațiune asemănătoare cu Poiana 
Brașov) în luna iunie, unde spor
tivii noștri se vor antrena în com
pania echipei de lupte libere a 
Franței. Cel de al doilea, mai în
delungat (3 săptămîni), din septem
brie, este prevăzut în Arizona 
(S.U.A.), de unde lotul va pleca 
direct în Mexic.

— Am dori să vă referiți la 
calendarul competițional întocmit 
pentru sportivii din țara dv.

— în 1968, atenția tuturor țări
lor va fi îndreptată spre J.O. de 
la Ciudad de Mexico. Pentru a 
putea verifica potențialul luptăto
rilor noștri, înaintea acestui mare 
eveniment, am prevăzut întîlniri 
cu echipele reprezentative ale Ita
liei (greco-romane și libere), pre
cum și participarea la o serie de 
turnee internaționale în U.R.S.S. 
și Suedia (greco-romane).

Gheorghe CIORANU

finala „Cupei Oavis“
Dent și Dick Crealy sînt selec
ționați pentru prima oară în lot. 
Dent, este în vîrstă de 17 ani și 
este cel mai tînăr „daviscupman" 
australian din 1952 încoace. La a- 
ceeași vîrstă a fost selecționat în 
1952 și Lew Hoad.

t

lui Ray Ruffels (Australia). Ju- 
cînd foarte bine, Rosemary Ca
sals (S.U.A.) a întrecut-o cu 6—3, 
3—6, 9—7 pe Margaret Smith 
(Australia).

■
Fostul campion mondial de box 

Ia categoria mijlocie, italianul 
Nino Benvenuttl, este complet 
restabilit de pe urma accidentu
lui suferit în cursul meciului cu 
Emile Griffith, de care a fost în
vins la puncte. în scurt timp. 
Benvenutti își va relua antrena
mentele în vederea celei de-a 
treia întîlniri cu Griffith, care 
urmează să aibă loc in sezonul 
viitor tot la New York.

CE LOC OCUPĂ EDUCAȚIA FIZICĂ

ÎN ȘCOLILE DIN ȚARA DV.?

ANGLIA
Fotbalul predat de profesor, imagine cotidiană pe terenurile de sport ale școlilor engleze

SUB SEMNUL CELOR 120 DE ANI
DE TRADIȚIE SPORTIVĂ

P
entru ca cititorul din România să înțeleagă mai bine locul pe care-1 ocupă educația fizeă și 
sportul în viața socială a Angliei moderne, trebuie să arătăm că această activitate, desfă
șurată în mod organizat, are o tradiție de peste 120 ani, țara noastră fiind prima în lume care 
a înființat cluburi pentru recreare fizică și sport.

Tn concepția engleză, activitatea de educație fizică și sport reprezintă o componentă impor
tantă a educației generale, contribuind in mod decisiv la dezvoltarea fizică, la formarea trăsă
turilor de caracter și a personalității, la călirea organismului tineretului. Tn ce privește activitatea 
sportivă de performanță, aceasta este sprijinită de către stat, deoarece ea contribuie la creș
terea prestigiului internațional al țării și la menținerea și dezvoltarea in continuare a tradiției 

noastre privitoare la locul sportului in viața de zi cu zi a tineretului. Materializarea acestei concepții 
se realizează pe parcursul mai multor verigi, la diferite vîrste, în școli, universități, in centrele de 
recreare fizică, in viața individuală a cetățenilor.începind de la 5 ani

în școala engleză activitatea de 
educație fizică și sport are o im
portanță deosebită, fiind conside
rată ca un obiect de bază, cu o 
influență cuprinzătoare asupra 
personalității copilului. Faptul este 
ilustrat prin ponderea pe care o 
are educația fizică la întocmirea 
orarului școlar. Această activitate 
se desfășoară sub trei forme : lec
ția de educație fizică, activitatea 
recreativă și activitatea sportivă.

Educația copiilor în instituții 
școlare începe în Anglia la vîrstă 
de 5 ani, cu o activitate care ur
mărește, în principal, formarea 
deprinderii de a respecta un pro
gram, de a se concentra, de a ur
mări anumite expuneri, de a mî- 
nui diferite obiecte de lucru ma
nual. La 7 ani începe școala pri
mară, iar la 11 ani — cea secun
dară. In perioada de la 5 la 7 ani, 
lecția de educație fizică se desfă
șoară zilnic, în două „reprize"; 
apoi, de la 7 la 11 ani — zilnic, 
pe o durată de 30—40 min, iar de 
la 11 la 15 ani si de la 15 la 13 
ani lecțiile de educație fizică au

In lecția de educație fizică — 
activitate liberă
Caracteristica acestor lecții este 

aceea că ele nu se desfășoară după 
un plan metodic, nu au o siste
matizare a exercițiilor pe cele trei 
părți; introductivă, fundamentală 
și încheiere. Ele nu au stabilite, 
în mod concret, anumite sarcini 
de învățare sau perfecționare a u- 
nui procedeu tehnic sau exercițiu. 
Sarcina lor este de a crea posi
bilitatea elevilor să se recreeze și 
să depună efort fizic, prin prac
ticarea ramurii sportive îndrăgite. 
In timpul lecțiilor nu se dau co
menzi. Elevii nu se aliniază în 
formații de gimnastică și nu exe
cută toți aceleași exerciții. Pro
fesorul nu are o influență domi
nantă în lecție. Comanda „aliniere" 
este înlocuită cu „poziție de voie", 
indieîndu-se copiilor să „găsească 
fiecare un loc liber" pentru a exe
cuta exerciții pe care le inven
tează ei singuri, pe loc.

De o mare popularitate și apre
ciere în rîndul elevilor se bucură 
lecțiile în aer liber. Chiar în șco-

FOTBAL PE GLOB

Un nou gol cade în poarta napolitanului Zoff, în meciul pierdut 
dezastruos de Napoli în fața lui Hibernians (5—0)

Telefoto: U.P.L-Agerpres

ÎN PRELIMINARIILE 
TURNEULUI U.E.F.A.

La Zagreb, într-un meci retur 
contând pentru preliminariile tur
neului U.E.F.A., p'tfru juniori, 
echipa Iugoslaviei a învins cu 
scorul de 3—1 (3—1) echipa Aus
triei. în primul joc cîștigaseră, de 
asemenea, juniorii iugoslavi (1—0).

TORPEDO MOSCOVA 
CALIFICATA FARA EMOȚII

La Trnava s-a disputat meciul 
internațional dintre echipele Spar
tak Trnava șl Torpedo Moscova 
contând pentru „Cupa cupelor". Fot
baliștii sovietici au repurtat vic
toria cu scorul de 3—1 (2—0) prin 
punctele marcate de Pais și Sțrel- 

loc de 3 ori pe săptămînă două 
cu durata de 40 de minute iar una 
de 80 de minute. Conținutul aces
tora, la vîrstă de 5—7 și 7—11 ani, 
este următorul: mișcări libere, 
jocuri, dans, exerciții de cățărare 
și înot. Lecțiile se desfășoară atît 
în sală cît și în aer liber. Sălile 
de sport și curțile școlilor sînt în
zestrate cu aparate specifice, care 
permit efectuarea exercițiilor de 
cățărare, echilibru, escaladări etc.

în școlile secundare se desfășoa
ră — deobicei — 2 lecții a cite 50 
minute (in sală) și o lecție de 80 
minute în aer liber. Conținutul a- 
cestor lecții, foarte variat, este 
stabilit în funcție de preferința e- 
levilor. în acest scop, la ora de 
educație fizică elevii unei clase se 
împart în grupe, fiecare grupă 
practicînd altă ramură de sport. 
Astfel, în timpul unei lecții elevii 
pot practica fotbal, badminton 
(străbunicul tenisului), baschet, 
judo, exerciții de haltere, exerciții 
la trambulina elastică sau, într-o 
măsură mai mică, exerciții de gim
nastică suedeză și daneză.

Iile care au săli, săptămînal o lec
ție de 80 de minute se desfășoară 
obligatoriu in aer liber, indiferent 
de anotimp, pe întreaga durată a 
anului, deoarece se apreciază ca 
deosebit de pozitivă influența fac
torilor naturali asupra călirii or
ganismului copiilor și dezvoltării 
trăsăturilor de caracter. Lecțiile 
au loc fie pe bazele sportive ale 
școlii, fie pe terenurile „Centrelor 
de pregătire școlară". Copiii se 
deplasează la aceste terenuri cu 
autobuzele școlii (sau închiriate), 
împreună cu profesorul de edu
cație fizică și cu profesori de 
alte specialități, unde practică di
ferite jocuri sportive sau probe de 
atletism.

Atît în timpul acestor activități, 
cît și în cele desfășurate în săli, 
ideea călăuzitoare este aceea de a 
lăsa elevul să-și aleagă singur 
sportul pe care îl va practica în 
lecția de educație fizică. Această 
orientare are o valoare metodică 
și psihologică foarte mare. în pri

țov (2). în tur, Torpedo a cîștigat 
cu 3—0.

ALGERIA — LIBIA 2—1

La Alger s-a disputat returul 
meciului dintre selecționatele Al
geriei și Libiei, contând pentru 
preliminariile turneului olimpic. 
Victoria a revenit gazdelor cu 
scorul de 2—1 (1—1). în primul 
joc; 1—1.

41 ECHIPE ÎNSCRISE PÎNA ACUM 
LA C. M.

Comisia de organizare a cam
pionatului mondial de fotbal din 
1970 se va întruni într-o ședință 
la 1 februarie 1968 la Casablanca. 
Cu acest prilej se vor alcătui gru
pele preliminarii ale competiției și 

mul rînd, datorită faptului că tn 
școală, începind cu vîrstă de 11 
ani, se practică în lecțiile de edu
cație fizică ramuri sportive. Nu 
sînt impuse aceleași pentru toți 
elevii, ci, dimpotrivă, elevul alege 
ramura sportivă pe care o îndră
gește și, mai ales, aceea la care 
poate face față și pentru care are 
calitățile necesare. Tn felul acesta, 
se elimină acea situație cînd în 
fața unor cerințe uniforme, unii 
elevi, datorită dezvoltării fizice, 
nu pot face față, sînt cuprinși de 
un complex de inferioritate și în
cep să evite activitatea fizică, se 
sustrag de la ea. în consecință, în 
loc să-i atragă și să le faciliteze 
dezvoltarea fizică, lecțiile de edu
cație fizică le pun în evidență 
neajunsurile, stîngăcia, lipsa de în- 
demînare, neputința.

Zilnic, recreare 
fizica

în afara lecțiilor de educație fi~ 
zică, in școală sau in afara școlii 
se organizează activitate de recreare 
fizică a elevilor. în școală, acest 
obiectiv se. realizează în timpul 
recreațiilor și al pauzei de 
prînz (zilnic) iar vara prin orga
nizarea unor ieșiri la iarbă verde, 
la sfîrșit de săptămînă. în va
canțe, turismul cu corturi, iahtin- 
gul, schiul, canotajul, alpinismul 
sînt principalele activități la care 
participă elevii. în timpul recrea
țiilor și al pauzei de prînz, ei ies 
în curtea școlii (care este asfal
tată sau acoperită cu bitum, mar
cată pentru diferite jocuri și în
zestrată cu aparate și utilaje spor
tive) unde, sub supravegherea 
profesorilor de serviciu (2—3, în 
funcție de numărul copiilor) se 
organizează jocuri de fotbal, bas
chet sau simple jocuri de mișca
re. Pentru recreații, copiilor le 
sînt puse la dispoziție materialele 
sportive necesare (mingi, corzi 
etc).

în afara școlii, activitatea re
creativă organizată a elevilor se 
desfășoară la „Centrele de recre
are fizică" unde elevii, contra 
cost, vin cu părinții sau singuri 
pentru a practica diferite exerciții 
fizice (de obicei exerciții de hal
tere, antrenament în circuit și 
gimnastică de bază), sau pentru a 
se iniția în unele ramuri de sport 

se va stabili numărul echipelor ca
lificate pentru turneul final al 
competiției programat între 31 mai 
și 21 iunie 1970 în Mexic. Pînă 
în prezent la campionat și-au a- 
nunțat oficial participarea 41 de 
echipe.

CUPA CAMPIONILOR AFRICII

...a avut ca finaliste echipele 
Kotoko (Ghana) și Engelbert 
(Congo-Kinshasa). Ambele partide 
s-au terminat la egalitate: 1—1 la 
Accra și 2—2 la Kinshasa, astfel 
că învingătorul urma să fie de
semnat prin tragere la sorți. Dar, 
fotbaliștii din Ghana au refuzat 
această propunere, cerînd dispu
tarea unui al treilea meci.

RIVER PLATA — RACING 
BUENOS AIRES 4—2

în campionatul argentinian de 
fotbal, după 10 etape, continuă să 
conducă formația Independiente 
Buenos Aires cu 18 puncte, urmată 
de River Plata și Estudiantes cu 
cîte 17 puncte. în etapa a 10-a, 
liderul clasamentului a terminat 
la egalitate 1—1 cu echipa Rosario 
Central. Deținătoarea „Cupei in
tercontinentale", Racing Buenos 
Aires a fost învinsă cu 4—2 de 
River Plata.

a Echipa Slavia Praga a întâl
nit la Torrance (California) o se
lecționată locală pe care a între- 
cut-o cu scorul de 1—0 (1—0).

O Cu patru etape înaintea în
cheierii campionatului din Chile, 
echipa Universidad Chile este vir
tuală campioană. învir.gînd cu sco
rul de 3—1 pe Everton, Univer
sidad Chile are un avans de 9 
puncte față de cea de a doua 
clasată. 

și îndeosebi pentru a practica 
înotul.

După terminarea orelor de curs 
cei mai mulți dintre elevi își or
ganizează singuri activitatea re
creativă pe terenurile sportive din 
cartierele unde locuiesc, din par
curile situate în împrejurimi, unde 
sînt amenajate în mod obligatoriu 
spații pentru jocuri și terenuri 
pentru sport. Pe toate terenurile 
din aer liber elevii au acces gra
tuit.

Tradiția competițiilor 
locale

Activitatea sportivă în școala 
engleză începe de la 11—12 ani. 
în acest scop, în cadrul școlii se 
organizează cluburi sportive șco
lare — pe ramuri de sport. în
tr-o școală pot exista 2, 3 sau 
chiar 4 cluburi sportive, în func
ție de tradiția școlii și de baza 
sa materială. Cluburile școlare au 
statut propriu, pe baza căruia își 
aleg organele de conducere, for
mate numai din cadre voluntare. 
Procesul de pregătire și perfec
ționare sportivă este condus de 
cadrele didactice de educație fi
zică sau de alte materii, în mod 
voluntar. Dacă școala are sportivi 
valoroși, ea poate invita periodic 
un antrenor național pentru a 
conduce unele antrenamente. De 
asemenea, în scopul încurajării 
activității sportive de performan
ță în rîndul elevilor, cei mai 
buni sportivi, grupați pe ramuri 
sportive, sînt trimiși de către 
școală la „Centrul de perfecțio
nare sportivă", unde se antrenea
ză sub supravegherea unor antre
nori cu înaltă calificare. Activita
tea cluburilor școlare este coor
donată și sprijinită de asociațiile 
amatoare școlare (federații școla
re), care sînt organizate pe ra
muri de sport.

Activitatea competițională șco
lară se organizează săptămînal, în 
fiecare sîmbătă dimineața, inter- 
clase sau inter-școli. Aceste com
petiții locale au un caracter tra
dițional (mai ales meciurile între 
diferite școli). La întreceri parti
cipă întreaga conducere a școlii, 
profesori de alte specialități, elevi, 
care susțin și încurajează echipe
le aflate în întrecere. Doar la 
atletism, natație și gimnastică se 
organizează campionate școlare 
naționale.

Pentru a-i atrage mai mult pe 
elevi spre activitatea sportivă de 
performanță, asociațiile sportive 
amatoare școlare organizează în 
ultimii ani tot mai multe con
cursuri internaționale.

Fără îndoială, un factor princi
pal care a determinat dezvoltarea 
activității de educație fizică și 
sport în școli este baza materială, 
în Anglia, toate școlile au mini
mum o sală de gimnastică, iar 
curțile sînt amenajate pentru 
practicarea diferitelor jocuri sau 
sporturi. Un număr de peste 70 
școli primare din Londra și mai 
bine de 75 la sută din școlile se
cundare au bazine proprii de înot. 
Marea majoritate a școlilor cu 
peste 600 elevi dispun de cel pu
țin 6 terenuri de fotbal, spații a- 
menajate pentru atletism și piste 
de alergare pe iarbă. Pentru șco
lile situate în locuri aglomerate 
și care nu dispun de baze sportive 
corespunzătoare, organele muni
cipale au amenajat „Centre șco
lare de pregătire", dotate cu te
renurile necesare practicării dife
ritelor ramuri de sport.

Herb AUDREY

Campionii mondiali la hochei 
învinși la Moscova de echipa 

seconda a Cehoslovaciei!
MOSCOVA, 1 (Agerpres) — Au 

început întrecerile unui mare tur
neu internațional de hochei.

La Moscova, prima reprezentati
vă a U.R.S.S. a întîlnit selecțio
nata secundă a Cehoslovaciei în 
fața căreia a pierdut cu scorul de 
1—3 (1—1, 0—0, 0—2)1 Scorul a 
fost deschis de Boris Maiorov iu 
min. 19, egalarea survenind în ul
timul minut al primei reprize prin 
golul marcat de Horichowski. în 
ultima repriză, sportivii cehoslovaci 
au fost cei care au atacat mai 
mult și au înscris de două ori prin 
Czerny și Svoboda.

În schimb, la Leningrad, echipa 
secundă a U.R.S.S. a prestat un 
joc excepțional reușind o aplau
dată victorie în fața echipei Ca
nadei, pe care a învins-o cu scorul 
de 9—3 (4—1, 5—2, 0—0). Golu
rile învingătorilor au fost marca
te de Striganov (2), Mișakov (2), 
Moiseev (2), Sadrin, Ionov și Ia- 
kușev. Pentru canadieni au scris 
Bob Berry (2) și Daineen.

fn ultimul joc al primei zile : 
Cehoslovacia I — Polonia 9—1 
(3-0, 4—1, 2-0).
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