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C.S.M. Cluj-Lokomotiv Brno, 
la tenis de masă

Sîmbătă s-a desfășurat la Cluj întîlnirea interna
țională de tenis de masă dintre echipele C.S.M. 
Cluj și Lokomotiv Brno. Gazdele au obtinut o vic
torie clară cu 9—3, prin punctele realizate de: Do
boș! și Tothîalusi (cite 3), Suciu (2) și Lazăr (1). 
Pentru cehoslovaci au punctat Michl (2) și Chla- 
dek (1).

Astăzi are loc la Cluj un turneu individual
(Paul Radvanl-coresp.j.
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CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
REINTÎLNIRE 
LA VOLEI

ÎN „C.C.f." LA HANDBAL I 1

pentru convocarea Marii Adunări Naționale
In temeiul art. 64 pct. 1 din Constituție 

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste 
Articol unic. Marea Adunare Națională 

siune a celei de-a V-a legislaturi, în ziua de 9 
dimineața.

'9

România decretează: 
se convoacă în a opta se- 
decembrie 1967, orele 10

București, 2 decembrie 1967;

Președintele 
Consiliului de Stat, 

CHIVU STOICA

Pe schiuri, in așteptarea 7. 0.
Olimpicii români au susținut la Vîrful cu Dor primele concursuri de control • Francezii domină 

autoritar in clasamentele F. I. S. # Leo Lacroix, operat de apendicită ® Echipa S.U.A.

cu prilejul jocu- j 
care inaugurează 
1967/68 a întrece-

a sosit la St. Moritz

r *

a anului trecut. Peste cîteva zile, 
patru dintre ei vor pleca în Fran
ța, la Val d’Isăre, pentru a parti
cipa la tradiționalul „Criteriu al 
primei zăpezi", în compania ce
lor mai buni schiori din lume. în 
continuare, ei vor lua startul în 
probele de slalom și slalom uriaș 
care se vor desfășura tot în Fran
ța, la Contamines-

De curînd, au fost date pu
blicității clasamentele F.I.S. pe 
baza cărora vor fi alcătuite gru
pele în marile concursuri ale se
zonului 1968. Prin participarea 
masivă la absolut toate întreceri
le de amploare din 1967 și, bine
înțeles, prin valoarea lor, repre
zentanții Franței dețin 
multe poziții fruntașe 
mentele celor mai buni 
din lume : 
uriaș, 4 la 
4 la toate 
nine. Iată,
primilor trei :
1. Killy (Franța), 2. Părillat (Fran
ța), 3. Messner (Austria), slalom 
uriaș : 1. Killy, 2- Mauduit (Fran- 

: 1. Killy, 
(Austria);
Goitschel 
(Canada), 

slalom
Greene, 2. M. Goit- 
Schinegger (Austria); 
E. Schinegger, 2. I. 
3. M.

Azi, 
rilor 
ediția 
rii din cadrul Diviziei A 
la volei, iubitorii acestui 
sport se reîntîlnesc în 
sălile din 8 orașe ale tă
rii : București (la Giu- 
lești și la Dinamo) Ba
cău, Baia Mare, Brașov, 
Cluj, Constanța, Galați 
șl Iași. Programul pri
mei etape a luptei pen
tru titlurile de campioa
ne republicane, deținute 
actualmente de Steaua 
București (masculin) și 
Dinamo București (femi
nin), cuprinde următoa
rele 10 meciuri: Steaua 
București — Alumina O- 
radea. I.C.F. București — 
Petrolul Ploiești, Viito
rul Bacău — Dinamo 
București, Minerul Baia 
Mare — Rapid Bucu
rești, Tractorul Brașov — 
Farul Constanța, Poli
tehnica Galați — Celu
loza Brăila (masculin), 
Medicina București — 
C.S.M. Sibiu, Universi
tatea Cluj — Rapid Bucu
rești. Farul Constanța — 
C.P. București și Penici
lina Iași — Universitatea 
Craiova (feminin). Pri
mele echipe sînt gazde.

Rapid — Brandval Idrottsl
24—10, în prima manșă

Pentru iubitorii sportului din 
Capitală, întîlnirea de aseară 
dintre Rapid. București și Brand- 
val Idrottslag (o echipă din sub
urbiile orașului Oslo), progra
mată în cadrul primului tur al 
„C.C.E." a constituit cel dintâi 
contact cu handbalul feminin 
din Norvegia.

Venită fără pretenții deose
bite, împreună cu aproape 100 
de vajnici suporteri, formația 
norvegiană — pentru prima oară 
campioană a țării sale — a înce
put jocul destul de furtunos. A 
deschis scorul, a menținut ega
litate pe tabela de marcaj (3—3) 
încă 7 minute, pentru ca apoi 
să se încline în fața unui 
adversar net superior. Pe rînd, 
Ana Stark și Doina Băicoianu 
(cu șuturi puternice de la dis
tanță), sau Elena Hedeșiu și Cor
nelia Cula, infiltrate cu repezi
ciune Ia semicercul*  advers, au fă
cut ca pe măsură ce minutele se 
scurgeau, scorul să ia proporții.

Jucătoarele de la Brandval, 
conștiente de limitele (fizice și 
tehnico-tactice) ale echipei lor 
au căutat adesea să temporizeze

ritmul, păstrînd balonul într-o 
circulație lentă. Iar de cîte ori 
ocazia li s-a ivit (și rapidistele 
au fost destul de ... ospițaliere 
pe liniile de apărare), Torit 
Hang, Siegrid Gulbrandsen sau 
Lise Buressen au înscris din a- 
propierea porții.

Scorul de 24—10 (11—6) în fa
voarea Rapidului înlătură orice 
discuție legată de calificarea 
campioanelor noastre în turul ur
mător, astfel că 
programat pentru 
amiază, de la ora 
reasca, nu ridică 
fața feroviarelor.

Arbitrul bulgar T. Todorov nu 
a avut probleme dificile în con
ducerea celor două formații: 
RAPID BUCUREȘTI : Buzaș 
(Dobrescu) — El. Gheorghe, 
A. Starck 9, Cula 1, Bîtlan, Ghiță 
1, Petrache, Vasilescu, Băicoianu 
7, Hedeșiu 6 ; BRANDVAL ID
ROTTSLAG : T. Kluge — Aos- 
vestad, Bjoressen, Buressen 2, 
Boger, Halvorsen 3, Saterein, 
Gulbrandsen 1, Hang 4, Jahr.

meciul retur, 
astăzi după- 
17, la Flo- 

probleme în

cele mal 
In clasa- 
15 schiori 
și slalom6 la slalom 

coborîre bărbați și cite 
cele trei probe femi- 
de altfel, clasamentele 

masculin, slalom :

ța), 3. Părillat; coborîre 
2. Messner, 3. Nennlng 
feminin, slalom: 1. M. 
(Franța), 2. N. Greene
3- A Famose (Franța); 
uriaș : 1. N.
«chel, 3. E. 
coborîre : 1.
Mir (Franța), Goitschel.
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Un nou atac al Rapidului și scorul se mărește
Foto : F. Brandrup

Start modest în finalele ÎN CORPUL

ZIARULUI
I

românesc

o
i
i
irganizatorii Jocurilor Olimpice de 

la Mexico și-au propus nobila 
țintă de a cununa exercițiile fi
zice cu artele. Paralelismul r—1 
cultură nefiind decît un mor 
mun de a celebra frumosul, sub
scriem cu căldură la această 
intenție.

înconjurarea stadionului cu valori spiri
tuale are tradiție. Fidias și-a instalat ate
lierul la Olimpia, Pitagora a fost învin
gător la pugilat, Platon a concurat la 
lupte. Spiritul sportiv a fost în tot acest 
timp vecin cu spiritul cu'ural, cu spiritul 
artistic. Transpunîndu-se la condițiile noas
tre de astăzi, George Călinescu spunea -. 
„A te scălda în mare și idei, a întări 
mușchii membrelor și a vivifica celulele , 
creierului, așa se atinge frumusețea în 
noua palestră".

însoțirea concursurilor sportive cu mani
festări intelectuale are tradiție în lumea 
olimpică. Exaltarea valorilor spirituale și 
a celor fizice deopotrivă se săvîrșește în 
avantajul patrimoniului universal. Ce am 
fi știut astăzi despre olimpiadele eline fără 
odele lui Pindar și picturile lui Ftion, fără 
statuile lui Miron sau textele lui Pausa- 
nias ?

Inițiativa programelor artistice și cultu
rale de la Mexico trebuie aplaudată pentru 
tot ceea ce reprezintă ea în favoarea 
comprehensiunii internaționale. Fiecare țară 
participantă va avea posibilitatea șă eta
leze piese de valoare din zestrea ei cultu
rală si artistică. Este necesar ca și noi 
să folosim acest privilegiu. Tradiția nu ne 

care s-a

sport- 
id co-
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O. TABĂRAȘ

Mal grăbiți, parcă, decît nicio
dată, schiorii noștri specialiști ai 
probelor alpine și-au început pre
gătirile pe zăpadă incă de la că
derea primei ninsori. Membrii lo
tului olimpic au căutat și au găsit 
pe una din văile din jurul caba
nei Virful cu Dor; in Bucegi, un 
Ioc unde au amenajat o pîrtie de 
circa 250 m, pe care au început an
trenamentele de slalom. Avînd la 
dispoziție și un Baby-sky-lift, ei s-au 
antrenat in ultima săptămînă timp 
de patru ore zilnic, deși condițiile 
atmosferice nu au fost Întotdeauna 
favorabile. Acum cîteva zile, schl-

orii noștri au efectuat și primele 
controale, constînd din curse de 
slalom special a cite două manșe 
(35 de porți). Cele trei concursuri, 
neoficiale bineînțeles, au fost cîș- 
tigate de Cornel Tăbăraș (două) și 
Dan Cristea. In afară de aceștia, 
promițător s-au comportat și Do
rin Munteanu, Marin Focșeneanu, 
Kurt Gohn și Gheorghe Vulpe.

In general, olimpicii noștri au 
dovedit un stadiu de pregătire a- 
vansat și, după cum ne-a decla
rat prof. Ion Matei care se ocu
pă de pregătirea lor, evident su
perior celui din perioada similară

• Lăo Lacroix, 
schiorii de bază ai 
pic francez, cunoscut 
noastră și prin remarcabila com
portare la concursurile disputate 
la Poiana Brașov în 1961 și 1966, 
s-a operat de apendicită. în cu- 
rînd, el ișl va reîncepe antrena
mentele, iar în ianuarie va lua 
primele starturi.

nos.tri
sînt invitați să răspundă Ca tra
diționala anchetă dej4md!J/aa: 
CEI MAI BUNI Stl 
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unul 
lotului 

în

dintre 
olim- 
țara

a so- 
băieți
Heu- 
Bud-

• Lotul olimpic al S.U.A. 
sit la Saint-Moritz. Cei 10 
și 7 fete (printre care Kidd, 
ga, Barows, Chaffee, Allen,
ge ș.a-), antrenați de Bob Beattie, 
s-au pre Rit astă-vară la Portillo 
(Chile), iar în ultimele șase săp- 
tămînl la Aspen (California).

CLUJ, 2 (prin telefon). — Exer
cițiile impuse programate în prima 
zi a campionatelor republicane de 
gimnastică pentru seniori n-au a- 
dus nimic îmbucurător, nimic care 
să descrețească cît de cît frunțile 
specialiștilor noștri. Cu excepția 
gimnastelor și gimnaștilor din Ca
pitală prezenți anul acesta în echi
pele reprezentative ale țării — 
care au lucrat curat, dar fără să 
entuziasmeze — tabloul oferit de 
ceilalți participanți a fost 
șiu. Trecem, desigur, peste 
nuntul (să-i spunem așa) că 
finală absentează nemotivat
regiuni unde pe tărîmul gimnasticii 
activează numeroși antrenori și

cenu- 
amă- 
de la 
multe

0 mare competiție internațională de popice
Capitala țării noastre va găzdui 

la sfîrșitul săptămînii viitoare 
(9—10 decembrie) o mare compe
tiție internațională. Este vorba de 
prima ediție a „Cupei orașului 
București" la popice, la care și-au 
anunțat participarea jucătoare și 
jucători de valoare din Austria, 
R. F. a Germaniei, Ungaria, 
R.D.G. și alte țări bine cotate în 
arena mondială. Sportivii noștri, 
în frunte cu Petre Purje, Ion 
Micoroiu, O. Vînătoru, Elena Tran
dafir și Margareta Szemani se 
pregătesc intens în vederea aces
tor importante confruntări. între
cerile vor avea loc pe arena cu 
șase piste din parcul sportiv 
Voința.

j

N.R. Știrea de mai sus ne-a 
fost furnizată de activistul volun
tar V. Carianopol, deoarece secre
tarul federației, Ladislau Szocs, 
care în mod normal trebuie să 
ne pună la dispoziție uitimele 
amănunte, supărat pe rubrică, ne-a 
refuzat acest serviciu. Oare nu 
este în interesul forului de resort 
ca spectatorii să fie informați la 
ce dată și în ce sală se vor des
fășura întîlnirile internaționale 
ale popicarilor noștri fruntași ?

profesori de educație fizică. Dar, 
parcă e mai bine așa, decît să 
vezi un număr mare de sportivi și 
sportive cu rudimentare cunoștințe 
de tehnică, cu exercițiile neînsuși
te, cu mișcări ce trădează lipsa 
unei munci sistematice la antrena
mente concurînd la categoria ma
eștri. Te întrebi, pe bună dreptate, 
cum să-i califici pe acești gim- 
naști care vin la un concurs repu
blican să primească note de 3, 4 
sau 5 !? Să mai consemnăm la a- 
cest capitol că doar 15 gimnaști au 
evoluat la impuse și o singură e- 
chipă — Dinamo București ? Poate 
că exercițiile liber alese 
însenina atmosfera.

I-am urmărit îndeosebi 
pionii țării. Spre 
Elena Ceampelea 
Tohăneanu și-au 
ambiție titlurile,
în clasament, după 
36,265 p și, respectiv, 55,65 p.

în întrecerea feminină pe echi
pe, Dinamo București conduce de
tașat, cu 7 puncte. Pe următoarele 
locuri se află I.C.F., Școala spor
tivă nr. 2 București și Farul Con
stanța.

Duminică sînt programate exer
cițiile liber alese și concursul pri
milor șase clasați pe aparate.

vor mal

pe cam- 
lor, atîtcinstea

cît și Gheorghe 
apărat cu multă 
ambii conducînd 

impuse, cu

Sportul magazin 
(Pag. a 2-a)

Azi la Budapesta 
România-Ungaria 

la juniori
(Pag. a 3-a)
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să folosim acest privdeg 
lipsește, sub diversele forme în 
manifestat.

La West Melbourne Stadium, 
gimnastele noastre și-au dovedit măiestria 
si grația, în sunetele „Rapsodiei, române", 
cu atît brio, îneît ducele de Edinburgh a 
solicitat repetarea exercițiului. La Inns
bruck, în 1964, Alain Calmat și-a înscris 
arabescurile pe luciul gheții în sunetele 
„Ciocîrliei", iar Hana Mașkova îl va imita 
la campionatele europene de la Ljubljana. 
Buletinul celei de-a treia săptămîni pre- 
olimpice ne-a oferit surpriza unei parti
turi muzicale pentru exercițiile la sol, com
pusă de acompaniatorul gimnastelor 
noastre, Eugen Filipescu. Și mai plăcuta 
este vestea câ sculptorul român Gheorghe 
Apostu va contribui la decorarea orașului 
Grenoble în vederea Jocurilor Olimpice 
de iarnă din februarie 1968.

Arta și cultura românească au prilejul 
de a se manifesta toamna viitoare în 
Mexic, în ambianța maiestuoasei armonii 
de sunete, de linii, de mișcări, pe care 
Coubertin o numea „întoarcerea la eurit- 
mie". în concepția restauratorului jocurilor 
moderne sărbătoarea olimpică trebuie să 
fie ocazia unei „alianțe între atleti,. artiști 
și spectatori". în areopagul olimpic pot 
răsuna cîntecele românești, pot să se, des
fășoare jocurile populare românești, se 
pot etala frumusețile folclorului și artei 
noastre populare, se pot recita poemele 
olimpice ale lui Miron Radu Paraschivescu, 
Eugen Barbu și Dan Deșliu, se pot expune 
afișele sportive ale graficienilor Pierre 
Grant, Iosif Molnar sau Vincențiu Grigo- 
rescu, se pot posta sculpturile sportive ale 
lui Eugen Ciucă — dar ce nu se poate ? 
Cu putină inițiativă, prezenta noastră cul
turală și artistică în Mexic ar putea avea 
valoarea unei demonstrații. Delegația țării 
noastre poate fi mesagera voinîciei si 
îndemînării, dar si mesogerg culturii româ; 
nești. La urma urmei, mesagera frumosului 
românesc.

în 1956,

I
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Maria Voinea, prima dintre floretistele junioare

C. MACOVEI

niori), italianul Sandro Mazzinghi l-a 
zales prin k.o. în repriza a IV-a. în 
trează pe Mazzinghi.

Vineri noaptea, la Roma, intr-un meci de box contînd pentru 
campionatul european profesionist la categoria mijlocie (clasa ju- 

’ r. ..... " . , . . învins pg francezul Joe Gon-
foto: Gonzales (stînga) îl con-

Primele rezultate ale întrecerii

I
Victor BANCIULESCU

Actualitatea 
internațională

(Pag. a 4-a)

I

Telefoto: U.P.I.-Agerprea

Așadar, lui Gheorghe Burlea 
l-a revenit cinstea de a 1 se 
decerna, în acest an, titlul de 
campion național la floretă ju
niori. Intrucît finala probei s-a 
încheiat Vineri seara la o oră 
tîrzle, tevanim acum cu amă
nunte.

Valorosul scrimei al clubului 
Progresul S-a instalat, încă de 
lă primele asalturi ale finalei, în 
fruntea celor 6 floretiști care vi
zau locul 11 5—3 cu Petruș, 5-1 
cu Ștefan, 5—3 cu Szabo și 5—4 
cu Ursovici. Se părea că Burlea 
va termina neînvins turneul. Dar, 
iată, M venit și asaltul cu Hen- 
ter, care, pînă atunci, nu reu
șise să realizeze nici o victorie. 
Burlea a avut inițiativa, a con
dus cu 2—0, apoi a slăbit rit
mul, fiind egalat, a condus din 
nou (3—2), dar a fost egalat la 
B și apoi la 4. Și, spre surprin
derea generală, a pierdut asal
tul, cu 5—4. Astfel, Burlea în
cheie turneul final cu 4 victorii, 
la lei ca și Ursovici (5—1 cu

Petruș, 5—0 cu Henter, 5—4 cu 
Ștefan și 5—2 cu Szabo). Deci, 
baraj Burlea — Ursovici. Iniția
tiva îi aparține lui Burlea (1—0, 
2—1), dar Ursovici forțează (3-2) 
și abiia în finalul asaltului Bur
lea reușește să se impună și să 
cîștige (5—3).

Locurile I—II în finala de flo
retă băieți înseamnă un frumos 
succes al clubului Progresul și 
în special al antrenorului Ni- 
coiae Marinescu care se ocupă 
neobosit de creșterea și de în
drumarea scrlmerilor din tînăra 
generație. Și nu este pentru pri
ma oară cînd realizează — în 
mod optim — acest lucru I

O dispută dintre cele mai in
teresante s-a dat în proba de sa
bie. Prezența lui I, Budahazi 
(Universitatea București) părea să 
limpezească situația încă din 
start. Doar sînt cunoscute pute
rea de luptă și calitățile (tehnice 
și tactice) ale acestui tînăr sa- 
brer, campion al țării.

Totuși, n-am fost prea departa 
de o surpriză : Budahazi a termi
nat pe locul I, dar după un baraj 
cu Dan Popescu (5—2)... Clasament 
general : 1. I. Budahazi (Universi
tatea București) 4 v.d.b-; 2. D. Popes
cu (Agronomia Iași) 4 v.d.b. ; 3. 
D. Irimiciuc (Agronomia Iași) 3 v.; 
4. A. Creițaru (Șc. sp. PI.) 2 v. ; 5. 
C. Georgescu (Șc. sp. Pl.) 1 v. ; 6. 
Ș. Vlad (Scena Bv.) 1 v.

La floretă fete, Maria Voinea 
(S.P.O.B.) a terminat câștigătoare, 
de o manieră categorică : neînvin
să în turneul final (4—3 cu Vădu
va, 4—2 cu Moroșan, 4—1 cu Po
pescu, Orfanu și Saplontai...). Deci 
prima dintre floretistele junioare ! 
Clasamentul, în continuare: 2.
Adriana Moroșan (Progresul) 4 v. ;
3. Rodica Văduva (S.P.O.B.) 3 v. ;
4. Suzana Saplontai (Medicina Tg. 
M.) 1 v. ; 5. Georgeta Orfanu (Uni
versitatea Buc.) 1 v.; 6. Lumini
ța Popescu (Gloria) 1 v.

Azi, în ultima zi — proba de 
spadă.

Tiberiu ST AMA

șahiștilor, la Sofia

Ieri, au început la Sofia întrecerile grupei 
semifinale a campionatului european de șah 
pe echipe. In prima rundă s-au înregistrat 
rezultatele: România—R.D. Germană 2%—2>/2 
(5), Bulgaria—Grecia 7‘/2—7j (2).
• Ieri, în meci internațional de rugbi, Ia 

Edinburgh: Noua Zeelandă—Scoția 14—3 
(9-3).

Aseară, în divizia A la baschet

Meciurile de baschet disputate aseară în 
cadrul diviziei A s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : masculin : I.C.F. — Farul Con
stanța 71—53 (35—23), Steaua—Politehnica 
București 86—67 (39—31),- feminin: Rapid — 
Voința Brașov 75—53 (42—29), Constructorul 
— I.G.F. 34—50 (19—24).

Consfătuirea profesorilor de educație fizică 

din învățămîntul superior

Sîmbătă dimineața a avut loc la Gasa Uni
versitarilor din Capitală o importantă con
sfătuire metodică la care au fost prezenți 
responsabilii catedrelor de educație din re
țeaua învățămîntului superior precum șl aa- 
tiviști ai cluburilor sportive universitare șl 
ai U.A.S. din toate centrele universitare ale 
tării.

La ordinea de zi a fost dezbătut referatul 
privind stadiul îndeplinirii sarcinilor dezvol
tării educației fizice și a sportului în învă
țămîntul superior. S-a discutat proiectul pla
nului de măsuri pentru îmbunătățirea ac
tivității de educație fizică și sport în învă
țămîntul superior. De asemenea a fost luată 
în dezbatere tematica de studii și cercetări 
științifice în domeniul educației fizice și a 
sportului pe anul 1968 și, în continuare, pînă

în anul 1970 pentru catedrele de educație 
fizică și sport din învățămîntul superior șl 
din facultățile de educație fizică.

Echipa de box Fenerbahce Istanbul — 
la București și Constanța

Marti va sosi în Capitală echipa de box 
Fenerbahce Istanbul. Pugiliștii turci vor evo
lua joi seara la București și sîmbătă, la 
Constanta. Oaspeții vor prezenta următoarea 
formație : muscă : Koyunoglu cocoș : Demir- 
bayrak; pană: Doruk; semiușoară: Tanti - 
verdi,- ușoară : Sozen ; semimijlocie : Mkilic 
și Colakoglu; mijlocie ușoară: Ișik; mijlo
cie : Kazandogen; semigrea: Koșkiiruglu și 
Atasoy; grea: Ergonul. Rezervă : Yeldirim.

în „Cupa Davis": R.S.A.—Spania 2—2. 
Meciul decisiv Santana—Drysdale s-a în
trerupt (Citiți amănunte în pag. a 4-a).
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NAVIGiND CU SAVANTUL HORIA HULUBEI 
PRIN LUMEA PIONIERILOR AVIAȚIEI ROMÂNEȘTI

— Am fost șl eu aerqmodellst, ast
fel că am pornit-o chiar de la un înce
put de concepție, de la construcție, de 
la Încercarea de lămurire a susten- 
tațlel și plnâ la a cunoaște satisfacția 
zborului acelei unelte făurite de mine, 
de noi, copiii — Iși Începe evocările 
academicianul Horia Hulubel, răspun- 
zind amabil solicitării noastre. Eram 
elev la Liceul internat din Iași. De a- 
tunci s-a scurs mai bine de o jumă
tate de secol. Aviația prindea cu a- 
devărat aripi pe cerul lumii și Ro
mânia Iși înscrisese și ea numele în 
istoria zborului prin invențiile lui 
Traian Vuia, Aurel Vlaicu șl Henri 
Coandă — dovediți, mai tirziu, ade- 
varați titani ai aviației universale — 
țara noastră ligurînd șl ea la loc 
de cinste printre țările In care avia
ția nu mal era necunoscuta.

In studiile noastre, in aspirațiile 
noastre la cultură generală, feno
menul mecanic ne interesa atunci 
pe toți tinerii, ca tot ce era nou, 
iar zborul in sine, elucidînd preo
cupări științifice și satisi'ăcind velei
tăți sportive, ne atrăgea cu acea 
putere propulsată de un carburant 
uierent tinereții: pasiunea.

Astfel am început să lucrez și eu 
1* * făurirea întâilor aeromodele, ca și 
alți colegi de liceu, printre care victor 
Ion Popa, cei ce avea să devină mai 
tirziu, nu numai literatul, drama
turgul, graficianul șl scenograful, 
omul de teatru — autorul celor două 
povestiri de mare valoare din lite
ratura noastră ; „Maistorașul Aurel", 
monografia romanțată în trei volu
me a vieții lui Aurel Vlaicu, și 
,,Sfirlează cu fofează", care se da- 
torește tocmai acelor începuturi din 
copilăria noastră de la lași — dar șl 
unul dintre „ctitorii zborurilor ie
șene", Ion Gluga și Ion Romanescu, 
care avea să devină aviator șl să cu
noască moarte de erou pe cerul Fran
ței...

pid, ca alți „tifosi" să-i țină com
panie lui Pietro Poligno in aceas
tă plimbare de un tip neobiș
nuit.

SEXUL SLAB NU E CHIAR 
ATÎT DE... SLAB

La puțin timp după ce i s-a a- 
cordat diploma de arbitru de fot
bal, tinăra coafeză Martine Giron 
(21 de ani) a condus, în localitatea 
Freux, un meci amical.

Debutul n-a fost fără peripeții, 
întrucit chiar în primul minut de 
joc s-a produs o infracțiune în 
careul... gazdelor. Fără să ezitet 
tinăra Martin» a acordat lovitură 
de la 11 metri- Au urmai obișnui
tele proteste din partea echipei 
sancționate, care, însă, n-au inti- 
mldat-o pe „domnișoara arbitru". 
Aplicînd tn continuare regulamen
tul, ea a eliminat dot jucători al 
echipei localei

plăti biletul a» intrare r
• Ce e <n stare 

Șl fotbalul ăsta ? 
Oameni onorabili 
vociferează, înju
ră și sg ceartă du
minica după-amta- 
ză. Fac ce n-ar face 
niciodată acasă sau 
la locul de muncă. 
Poate tocmai de a- 
ceea se și duc la 
meci ?

Tudor VASILI

înainte de a suna deșteptarea, chiar 
cu o oră, o oră șl jumătate mai 
devreme, »trecurîndu-ne din dormi
torul internatului, porneam, de cum 
se lumina de ziuă, pentru a ne lansa 
micile noastre aeronave echipate cu 
motor de gumilastic, ingenios folosit, 
căci atunci n-aveam încă exemplul 
altora, noi înșine îiindu-ne precur
sori.

Tot furîndu-ne din somnul zorilor, 
din dulcele tain de somn al începu
tului de dimineață, treziți înaintea 
„dormitoarelor", am construit de-a 
binelea un aparat adevărat, la di
mensiuni reale, dar fără motor. tJn 
planor la mărime autentică, în 
care noi ne dovedisem aprigi meș
teri timplari. planor cu care am cu
noscut, apoi, întîia senzație a zbo
rului, fericirea de a II aviatori.

Pasiunea noastră nu putuse fi îm
plinita numai cu aeromodele ; zborul 
lor ne aparținea, e drept, dar nu 
era zborul nostru, organic. Nu-1 sim
țeam, noi, copiii, nu-1 trăiam astfel, 
prin noi, cu noi Înșine.

Eram mîndri de ceea ce lnfâptulam, 
noi, acolo, pe platoul cazărmii re
gimentului 7 roșiori, pe același ctmp 
unde aterizase șl de unde se înălțase 
Aurel Vlaicu, în primul său zbor la 
Iași, și pe care, noi, copiii, pierduțl 
în mulțimea celoir mari, mulțime cit 
nu mal adunase lașii nici chiar la

Ing. DUMITRU UR.IAN, BUCU
REȘTI. Aveți cuvîntul ; „finind sea
ma că în următoarele zile vor avea 
loe trei întUnirl de fotbal deosebit 
de Importante pentru noi, pentru a 
se asigura o galerie mai aparte șl o 
Intensitate sonoră mare, propun ca 
la toate intrările din stadion să se 
găsească tarabe cu trompete pentru 

copil. Sint convins că se vor vinde 
cel puțin 10 ooo de bucăți, rezolvin- 
du-se ta felul acesta două probleme: 
desfacerea acestui produs, realiza
rea unei galerii deosebit de puter- 
nloe. Bănuiesc că acest mod de În
curajare va surprinde plăcut șl pe 
jucătorii noștri». Idepa nu e rea de 
loc I Numai să albă O.C.L.-ul atltea 
trompete i Dacă nu, ne rugăm de 
copiii noștri să ni le împrumute pen
tru eltava ore...

IOAN RUS, TIRGU-MUREȘ. - Fos
ta recordmană de junioare la 80 m 
garduri. Elena Vasl, nu numai că 
n-a abandonat atletismul, dar obți
nă performanțe mal bune ca înain
te s 6,20 m la lungime, locul 3 la 
campionatul republican de pentatlon. 
Numai că ea se numește astăzi Ele-

• Cu primul planor la jumătate de metru de sol 

® Unde s-a născut „Sfirlează cu fofează" 

® în „Breguet", pe ruta București -Constantinopol

H
ORIA HULUBEI, reprezentant prestigios al 
vieții științifice internaționale, in care aduce 
un substanțial aport cercetării in domeniul 
fizicii nucleare, academician, membru în con
ducerea consiliului guvernatorilor Agenției interna

ționale pentru energia nucleară, cu sediul la Viena, 
al cărei guvernator și vice-guvernator a fost, preșe
dintele Comitetului de stat pentru energia nu
cleară de pe lingă Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, membru în Consiliul 
științific al Institutului unificat de cercetări 
nucleare de la Dubna, organizator și director al 
Institutului de fizică atomică, profesor al celei 
dinții catedre de fizică nucleară la Universitatea 
din București, promotor al școlii românești de fi
zică nucleară și laureat al Premiului de Stat, sa
vantul conturează o puternică personalitate ce-și 
află prezența și intr-o susținută activitate pe tă- 
rim obștesc.

Recunoscut astăzi în aria multiplelor sale preo
cupări, prea puțini știu însă detaliul că, la în
ceputurile sale, acest om de știință a fost avia
tor. Un aviator care a trecut prin toate etapele 
pasiunii zborului, care a parcurs întregul ciclu al 
nobilei îndeletniciri a celor ce visează aripi.

parăzlle militare cu fanfare șl defi
larea cavaleriei, îl urmăream eu su
fletul la gură, trăiam momente mă
rețe.

Nu am reușit, cu acel planor, să 
zburăm decît la o jumătate de me
tru de la sol, dar am zburat, am 
plutit în văzduh noi înșine. Am trăit 
zborul, voluptatea Iul șl eram avia
tori |

Se crease o adevărată psihoză pen
tru aviație, ta tot liceul, încît clasa 
noastră, ca șl elevii din ceilalți ani, 
— cei mal mici, atrași de spectacol, 
cei mai mari nădăjduind să se afirme 
orgolios, — devenise ținta mai tu
turor preocupărilor pentru zbor. Di
rectorul liceului, profesorul Toderlță 
Bădărău, ne amenința cu blîndețe că 
„va cere sprijinul prefectului de po
liție, ca să curme o dată pentru tot
deauna, aceste nebunii menite să ne 
frîngă oasele".

Dar anii au trecut și de pe băn
cile liceului am Intrat direct în acei 
ani negri ai războiului, la porțile că
ruia se opriseră elanurile noastre de 
învățătură, dorul de pătrundere în 
lumea universitară. Școala militară de 
Infanterie de la Botoșani șl tran- 
șeea frontului din Moldova, la în
ceput, au suplinit aula universității 
șl laboratoarele de studiu, de cerce-

Cititorii „Sportului” sînt invitați să răspundă la tradiționala 
anchetă de Anul Nou:

Cei mai buni 10 sportivi români
n vitrinele magazinelor au și apărut ciclopicii „fulgi de nea", 
globurile multicolore, panglicile de beteală strălucitoare, ba 

1 chiar și figura lui Moș Gerilă ț puieții de brad sînt gata să 
ia drumul centrelor de vînzare de la orașe ; arhitecți și decoratori 
au pus la punct toate amănuntele legate ae inaugurarea orășelelor 
de basm ale copiilor; artiștii învață cuplete pentru spectacolele săr
bătorilor ; prietenii și-au stabilit locul revelionului și meniurile festi
nului ; ziarele și revistele, agențiile de presă de pretutindeni au și 
lansat tradiționalele anchete de sfîrșit de an...

„Sportul*  nu putea face excep
ție de la această tradiție. De ace
ea, ca și altă dată, în preajma 
sfîrșitului de an, redacția se adre
sează cititorilor săi, marii familii 
de iubitori ai sportului, cu în
trebarea :

CARE AU FOST CEI MAI BUNI 10 
SPORTIVI ROMÂNI Al ANULUI 

1967?

Desigur, cititorii au avut nu o 
dată ocazia, în cele 11 luni de 
pînă acum, să-i urmărească pe

na... Vintllă, întrucît s-a măritat cu 
antrenorul el. Ton Vintllă. Nu vă pot 
spune însă dacă șl în căsnicie Ion 
Vintilă face pe antrenorul sau dacă 
rolurile s-au inversat 1

PETRE ANTON, ILIE CRISTEA, 
NICOLAE GH1ȚESCU ȘI DUMITRE 
NEDELEA (poate și alții), PITEȘTI. 
Ne-am pus în cap lut Plteștlul scri
ind la rubrica noastră de fotbal că 
nici o echipă românească n-a reușit 
să treacă de „pragul spaniol". Re
dactorul nostru a uitat pe F.C. Ar
geș, care, nu mai departe de anul 
trecut, a eliminat pe F.C. Șevilla 
din „Cupa orașelor tîrguri", între- 
ctad-o cu 2—0 la Pitești și realizînd 
un rezultat de egalitate, 2—2, la 
Sevilla. Mal degrabă nouă ne-a fost 
fatal... pragul spaniol 1

IOSIF FURIȘ, DRAGAȘANI. Sonny 
Liston a devenit campion mondial 
la 25 septembrie 1962, învingîndu-1 
prin K.O. în prima repriză pe Floyd 
Patterson. Revanșa, disputate la 22 
iulie 1963, avea să se încheie tot 
atît de repede ta favoarea Iul Liston. 
Nu-mi dau seama cu cine 1-ați putut

A.C., PIETROASA. — U.E.F.A. nu 
delegă nominal pe arbitrii care ur
mează să conducă un meci interna
țional în cadrul competițiilor des
fășurate sub egida ei. Acest orga
nism indică doar țara care va trimite 
arbitrii, urmînd ca federația respec
tivă să se oprească asupra per
soanelor. Recuzarea unui arbitru la 

tare, atît de mult visate în anii li
ceului. Astfel, avea să înceapă tine
rețea noastră, a generației mele, acea 
tinerețe de aur pestp care flutura 
zăbranicul războiului, o tinerețe 
transformată în viață de cirtiță să- 
lășlulnd în tranșee...

Printr-o Intîmplare, cu prilejul vi
zitei într-un spital militar instalat 
vremelnic în localul fostului meu li
ceu, generalul Berthelot, comandan
tul misiunii militare franceze pe fron
tul din Moldova, și-a abătut privi
rea pe placa absolvenților de onoare 
al școlii, întrebînd : „Unde stat a- 
ceștl premianți, absolvenții din pro
moțiile recente, deci tacă oameni 
tineri 1“

Printre acel tineri studioși se afla 
și sublocotenentul de rezervă Hulu
bei Horia dlntr-un regiment de In
fanterie. întrebat fiind ce specialitate 
ar vrea să urmeze, a glndit cu Inima 
șl a răspuns : aviația ! Șl iată cum, 
din adincul pămintulul, de acolo, din 
tranșeele din lunca Șiretului, avea să 
se Înalțe ta azurul cerului.

— A fost drumul tinereții mele, 
eu adevărat drumul visat, pe care 
tranșeea nu l-a putut îngropa — 
avea să mărturisească, cu sinceritate, 
savantul de mal tirziu.

După un stagiu în Anglia — can

cel mai buni sportivi ai tării fie 
direct din tribunele stadioanelor, 
fie pe micul ecran al televizoare
lor, fie pe cel mare al cinemato
grafelor. prin intermediul ziare
lor, al revistelor sau al emisiu
nilor radiofonice. Fiecare dintre 
dv. a tremurat, și nu doar o dată, 
atunci cînd fruntașii sportului 
nostru s-au aflat în încleștarea 
luptei, le-au tinut, cum se spune, 
pumnii strînși și le-au aplaudat 
izbînzile. Fiecare a trăit din 
plin bucuria succeselor sportivi
lor noștri, ale celor mai buni, în

un joc internațional nu este o trea
bă chiar atît de ușoară. Se poate a- 
junge șl la o astfel de situație. In 
general delicată, dar pentru aceasta 
este necesar să probezi reaua cre
dință a arbitrului în chestiune. De 
aceea, se înregistrează extrem de 
rar cașuri de recuzare a unul arbi
tru internațional, în ciuda unor ar
bitraje care nemulțumesc lntr-o mă
sură mai mare sau mal mică,

DUMITRU SOVEJA, COMUNA 
DUMBROVIȚA. Haller joacă ta Bo

logna, ceea ce înseamnă că are ne
voie de încuviințarea echipei cu care 
are contract, pentru a putea juca în 
reprezentativa R.F. a Germaniei. Și 
această aprobare este cerută șl obți
nută (nu fără eforturi financiare !) 
numai pentru anumite meciuri ex
trem de importante pentru R.F.G., 
cum au fost cele din cadrul campio
natului mondial de fotbal. înțelegeți 
acum de ce n-a jucat Haller la 
București.

SEVER BUCUR, COMUNA SINCEL 
ȘI MAI MULȚI CITITORI DIN NIC- 
ȘENI. Să punem capăt tuturor con
tradicțiilor pe această temă (ca orice 
microbist veți găsi apoi altele noi !): 
Gheorghe Constantin — „profesorul", 
cum i se spune — împlinește la 14 
decembrie 35 de ani. Sperăm să-i 
adresăm duble felicitări : pentru ani
versare și pentru jocul său din me
ciul cu RD. Germană !

V.S, și M.N., CUGIR. Este atît de 
complicată problema golurilor în
scrise în deplasare în marile compe
tiții Internaționale ? Ele nu se soco
tesc dublu decît atunci cînd a inter
venit o situație egală atît la puncte 
cțt șl la golaveraj. Bineînțeles, deci, 
că obținînd acasă victoria cu 2—o 
sau eu 3—1, dar pierzînd în depla
sare cu 5—2 sau 6—3, îți iei adio de 
la competiția respectivă.

Ilustrații : N. CLAUDIU

tonațl îa Oxford — șl apoi comple
tarea pilotajului la o școală de avia
ție din Franța, ttaărul Horia Hulu
bei șl-a trecut brevetul în garni
zoana Avor, eveniment care a șters 
din el, parcă, și amintirea succesu
lui la bacalaureat și mindriile în
treținute de premiile școlare ce do- 
bindise în flecare an din cei pe- 
trecuțl ta liceu.

★
A revenit ta țară și a tot zburat. 

Încadrat ca ofițer de rezervă intr-o 
escadrilă dlntr-o unitate aeriană ope
rativă de pe frontul românesc, ta fai
mosul grup II aeronautic, comandat 
de maiorul Andrei Popovici, gene- 
ralul-avlator de mal tirziu, oel care 
și in aviația sportivă a fost unul 
dintre promotori, infllnțînd Aeroclubul 
Brașov, pepinieră de planoriști și de 
mo turiști, șj conducind, ca secretar 
general, Aeroclubul României, timp 
de zece ani, un mare propagandist 
prin conferințele și scrisul său ta 
favoarea aviației.

— Demobilizat, nu m-am despărțit 
încă de aviație, devenind șef de 
birou în Aviația civilă care luase 
atunci ființă în cadrul Ministerului 
Comunicațiilor. Făuream, pe hîrtie, 
trasee de bază șl apoi, tot eu, pilot 
fiind, le verificam în zbor, pe Iti
nerar. Legislația aviației civile de la 
noi atunci s-a născut, prin munca 
la care am participat șl eu, după 
cum, tot atunci au început șl pri
mele lucrări de infrastructură la Bă- 
neasa, bunăoară, construindu-se ln- 
tîiul hangar. în acea epocă 
s-au efectuat studiile pentru legătura 
românească a primei linii interna
ționale, București-Sofla-Constantino-

Hulubei

acest an preolimpic, atît de bogat 
în mari competiții internaționale. 
De aceea, credem că nu vă va fi 

. chiar atît de greu să stabiliți ie
rarhia celor mai de seamă spor
tivi români din 1967.

Dar, oricum, pentru a vă veni 
în ajutor, redacția noastră s-a 
gîndit să vă prezinte o listă de 
55 de sportivi și sportive pe care 
redactorii „Sportului" îi consideră 
realizatorii, în acest an, ai unor 
rezultate de mare valoare sau 
care, în diferite concursuri și 
competiții, au avut comportări 
prestigioase. Dumneavoastră vi se 
cere să-i indicați, în ordine, pe 
cei mai buni Î0 și să ne trimiteți 
neîntîrziat răspunsul. Bineîn
țeles. lista stabilită de noi aie 
doar un caracter orientativ, dum
neavoastră, dragi cititori, avînd 
posibilitatea să adăugați și alte 
nume de sportivi ale căror evo
luții apreciați că răspund anche
tei noastre.

Dat fiind faptul că au existat o 
serie de ramuri și de probe în 
care rezultate remarcabile au fost 
obținute nu de un anume sportiv, 
ci de un dublu, de un echipaj 
sas chiar de o echipă, apreciem 
— în mod sportiv — că cititorii 
vor putea indica numele tuturor 
componentilor acestor formații.

Vă propunem ca răspunsurile 
dv. să ne parvină la redacție (zia
rul „Sportul", București, str. Va- 
sile Conta 16, raionul 30 Decem
brie) pînă în ziua de 20 decem
brie, notînd pe plic mențiunea 
„pentru anchetă".

Iată acum lista sportivilor din
tre care vă sugerăm să-i alegeți 
pe cei mai buni 10:

ATLETISM : Mihaela Peneș 
(prima aruncătoare de suliță din 
lume în acest an), Viorica Visco- 
poleanu (locul 3 în clasamentul 
mondial, ciștigătoarea concursului 
preolimpic din Mexic), Serban 
Ciochină (al 10-lea performer 
mondial la triplu, deține victorii 
asupra unora dintre cei mai va
loroși săritori mondiali),

BASCHET: Dragoș Nosievici, 
Mihai Albu (formă constant su
perioară de-a lungul întregului 
an, evoluții remarcabile la euro- 
pcve).

BOX : Nicolae Gîju (campion 
european). Constantin Ciucâ (me
dalie de arpint la CE. de la Ro
ma și finalist la săplămîna pre
olimpică).

CAIAC-CANOE : Aurel Vernes- 
cu, Afanasie Sciotnic, Mihai Tur- 
caș-Chindin Covaliov-lon Irimia, 
Anton Calenic, Andrei Conțolen- 
co-Haralambie Ivanov, Andrei 
Igorov, Petre Maxim-Aurel Simio- 
nov (campioni europeni la Duis
burg, victorioși în numeroase com
petiții).

CICLISM : Emil Rusu (cîșligăto- 
rul „Turului României").

FOTBAL : Narcis Coman, Du
mitru Nicolae, Dan Coe, Nicolae 
Dobrin, Gheorghe Constantin, Ion 
lonescu (evoluții superioare în ma
joritatea partidelor susținute).

HALTERE : Balaș Fiți (record
man național, clasat între primii 
6 din lume).

HANDBAL: Gheorqhe Gruia 
(golgetarul echipei noastre la 
C.M. din Suedia), Ana Staick

pol, încadrată in traseul internațio
nal exploatat de compania franceză 
de navigație aeriană.

Conducind mai bine avionul Brâ- 
guet, și cum în cursele civile erau 
folosite pe atunci tot Breguet-uri, 
ara pilotat astfel avionul Bre
guet cu care s-a efectuat cursa 
tehnică pe ruta București-Sofia-Con- 
stantinopol, alături de un pilot al 
companiei franceze. Și la o escală 
ta Bulgaria, pe un cîmp de aviație 
care nu era în acele vremuri decît 
un izlaz tăvălugit doar de copitele 
oilor din acele turme cărora li se 
închiria dreptul să pască, pentru a 
economisi astfel costul cositului ier
bii oe Împiedica manevrarea avioa
nelor la sol, am descoperit hanga
rul — construcția impresionantă 
de metal — și stîlpul de ama- 
rare a acelui faimos dirijabil din 
clasa „Graf von Zeppelin" care sur
volase noaptea și bombardase în 
primul război mondial „cetatea Bucu
rești", făctad victime omenești șl dis
trugeri Imobiliare. Iar printre buru
ieni, o placă uitată de oameni și spă
lată de ploi, amintea „pentru poste
ritate" că de acolo pornise întîiul diri
jabil german folosit în războiul aerian 
de pe frontul român.inscripția pre
cizând că dirijabilul nu s-a mai întors 
niciodată la baza sa, dat fiind că-și 
găsise nașul pe cerul României...

A continuat să zboare, pînă ce, 
smuls de adevărata sa vocație, știin
țele fizico-chimice, a terminat stu
diile în specialitate, luindu-și licen
ța la Universitatea din Iași, bătrînul 
așezămînt unde avea să revină pro
fesor, după o prestigioasă activitate 
de aproape un deceniu și jumătate 
la Sorboina, șl unde, anul trecut, i-a 
fost decernat titlul de „doctor hono
ris causa al Universității din Iași”.

— Călătoriți mult in interesul știin
ței românești, al celei universale — 
am încercat noi o întrebare — și, 
desigur, numai cu avionul ; poate că 
ne-ați vorbi, astfel, în ambianța crea
tă de acele duioase amintiri din În
ceputurile dv., despre ceea ce păs
trați pentru aviație...

— In adevăr, călătoresc cu avionul, 
chemat acum de munca mea științi
fică ta multe părți din lume — a’m 
zburat șl peste Polul Nord, cu avioa
nele companiei daneze care deservesc 
linia Copenhaga—Tokio, într-un zbor 
de 16 ore — nu uit, oriunde m-aș afla, 
în viteza turboreactoarelor, ca și în 
înălțimile „Caravelelor” zilelor noa
stre, că undeva, cu ani în urmă, cu 
decenii, în Iașii marilor începuturi de 
viață și al duioaselor mele amintiri, 
inimile noastre au vibrat 1a ideea de 
zbor, în voluptatea celor dinții înăl
țări, fie ele chiar de o jumătate de 
metru de la sol. Inimile celor rămași, 
mereu mai puțini, printre noi, din a- 
cele timpuri eroice ale Începuturilor, 
oontinuă să bată pentru aviație, să 
îndrăgească mut acea superbă aven
tură a înălțării omului în văzduh. 
„Căci cei ce-a fost aviator, rămîne", 
spune o vorbă adusă de vinturi, In
crustată parcă pe bolta cerului.

Aici se încheie povestirea cu care 
ne-a onorat savantul Horia Hulubel, 
cu privilegiul unor confidențe, ve
nite din adlncuri, cu glas caro 
pe alocuri primea modulații de vio
loncel, deslușind un drum ce se în
scrie ta letopisețul omului modern 
din România veacului XX — dru
mul zburătorului ajuns sub cupola 
areopagului academic...

V. F1ROIU

(exemplu de seriozitate, compor
tare deosebită în toate meciurile 
jucate).

ÎNOT : Vasile Costa (recordman 
național, a obținut cîteva victorii 
internaționale de prestigiu), Geor- 
aeta Cerbeanu (medalie de bronz 
la europenele de juniori).

LUPTE GRECO-ROMANE : Jon 
Baciu (campion mondial, cîștigă- 
tor la competiția preolimpică de 
la Ciudad de Mexico), Simion 
Popescu (campion european, me
dalie de argint la C.M.).

EUPTE LIBERE : Francisc Bolla 
(clasat pe locul secund la C.E. 
de la Istanbul și la C.M. de la 
Delhi).

POLO : Aurel Zahan (golgete- 
rul „Cupei Jadran"), Ștefan Kro; 
ner (jucător de bază al echipei 
Dinamo și al naționalei).

SCRIMĂ : Ionel Drîmbă-Tăna- 
se Mureșanu-luliu Falb-Mihai Tiu- 
Șțefan Ardeleanu (campioni mon
diali Ja floretă), Anton Pongraț 
(campion mondial de tineret la 
spadă).

ȘAH : Florin Gheorghiu (pentru 
a șasea oară campion al țării, a 
realizat victorii de prestigiu la o 

serie de mari maeștri internațio
nali), Alexandra Nicolau, Elisa- 
beta Polihroniade (rezultaie bune 
în mari turnee).

TENIS : Ion Țiriac-llie Năstase 
(semifinaliști la dublu la Roland 
Garros și la Roma, victorioși asu
pra redutabilului cuplu spaniol 
Santana-Arilla).

TIR: Marcel Roșea (cîștigător 
la pistol viteză la Dinamoviadă 
și la săptămîna preolimpică), Ion 
Tripșa (pistol viteză, rezultate de 
valoare mondială), Gheorghe Flo- 
rescu (locul II la skeet la concur
sul preolimpic și V la C.M.).

BOB : Ion Panțuru-Nicolae Nea- 
goe - Petre Hristovici - Gheorghe 
Maffei (campioni europeni).

HOCHEI : Constantin Dumitra^, 
Dezideriu Varga (jucători «fo baza 
ai reprezentativei noastre. La C.M. 
de la Viena, Varga a fost apre
ciat ca cel mai bun fundaș al 
grupei B).

★
Clasamentul „celor mai buni 

10" va apare în numărul nostru 
festiv de Anul Nou. Cu acest pri
lej vor fi publicate și numele 
cititorilor care au indicat exact 
această listă. Așadar, nu uitați : 
20 decembrie I

REFLECȚII DE PE BANCA REZERVELOR
• Dintr-un meci 

rămîne doar un 
raport de goluri. 
Restul e vorbă goa
lă (Scepticul).
• Fotbal — lim

bai universal. un 
fel de esperanto al 
copilăriei omenirii.
• O anecdotă tre

buie să se termine 
cu o pouulă O 
fază de fotbal cu 
Șut la poartă. Alt
fel n-au haz.
• Q sipiin’ă ve

detă poate ti anlhl-

lată prin marcaj. 
Două vedete mai 
greu. Zece de loc. 
Formula e simplă: 
să ai cît mai multe 
vedete in echipă.

• A te apăra 
înseamnă a orga
niza. A ataca în
seamnă a a dezor
ganiza. Ambele tre
buie să le organi
zezi,
• Cea mai bună 

improvizație e cec 
pregătită acasă.

• Mulți juniori

Convorbiri cu
PAGINI DIN JURNAL

Săptămîna trecută domnul Gore 
a fost foarte prins cu diferite 
îndeletniciri de natură sportivă: 
gtndurf pe marginea echipei na
ționale, care a învins formația 
R.F.G., meditafil pe marginea 
șanselor sale în lntîlnirea din 
preliminariile olimpice cu R.D.G., 
apoi Rapid — Juventus, pe ur
mă Steaua — Valencia, tn timpul 
liber s-a ocupat cu producția. 
Așa îneît, spre regretul nostru, 
ne-a fost cu neputință să-l abor
dăm fn legătură cu temele sus- 
infățișate... tn disperare de cau
ză, am forțat ușa locuinței sale 
și deschizfnd sertarul de Ia bi
rou (utilizăm același tip de 
cheie), am scos furnalul său in
tim unde, după cum mărturisea 
odată, obișnuiește să arunce fa 
ceas tirziu de noapte felurile 
creionări. Sărind peste notațiile 
de ordin general, evitind comen
tarii, nepublfcabile aici, cu pri
vire la I.A.L.-uri, am copiat fn 
fugă următoarele însemnări.

RĂZBOI ȘI PACE1)

LUNI. Consiliul municipal al 
orașului Grenoble, unde va avea 
loc peste cîteva luni Olimpiada 
de iarnă, a declanșat sub imbol
dul, se pare, al primarului, o 
campanie de pace al cărei scop 
este ca în toată perioada Jocu
rilor, luptele armate să înceteze 
pretutindeni, fiind înlocuite cu 
un „armistițiu olimpic*.

Excelent I Sint foarte curios să 
văd cum evoluează lucrurile. Nu 
de alfa, dar ideea franceză mi-a 
dat o Idee. într-adevăr, dacă 
propunerea va fi cumva accep
tată, atunci sînt hotărît să reco
mand printr-o scrisoare Comite
tului Olimpic International mo
dificarea radicală, eu aș zice 
revoluționară chiar, a sistemului 
de oraanizare a Jocurilor. (Notă: 
sg vorbesc în această chestiune 
cu Titu Șiperco, reprezentantul 
nostru la C.I.O. -, el cunoaște mai 
bine atmosfera de acolo și m-ar 
putea afuta să redactez mesaiul). 
Care-i teza mea ?

tn loc ca Olimpiadele să se 
desfășoare, așa cum stau lucru
rile în prezent, din patru în pa
tru ani doar, ele ar putea fi or
ganizate mai des, adică din an 
în an, urmînd ca treptat-trep- 
tat și pe nebăgate de seamă să 
avem chiar una pe lună. Si în
trucît fiecare comnetitie echiva
lează cu un armistițiu olimpic, 
înseamnă că... E la mintea co
piilor *).

EXEMPLU: să presupunem că 
un oarecare C e primul nume 
care îmi vine la tndemînă, pro
babil pentru că cetățeanul e sim
patic, să presupunem, așadar, că 
acest C a decis să pornească 
săptămîna viitoare un atac îm
potriva unei provincii de sud- 
vest-nord, a unui continent măr
ginaș, alegîndu-și data de 15 sep
tembrie (sîmbătă).

— Ce părere al, generale t — 
ÎI întreabă G pe geful statului 
major.

— Nu ține. Sîmbătă 15 Încep» 
Olimpiada de la Montevideo. 
Astfel, lnctt, două săptămînl sîn- 
tem legați de mlinl ți de pi
cioare.

— Hm I Așa-11 Armistițiu olim
pic. Fotbalul ăsta a întors lumea 
pe dos*).  Pînă mai Ieri nu-i lăsa 
pe oameni In pace. Acum nu-i 
mai iasă în război, fn sflrsit, 
poate că Ia Intîi ale lunii...

Generalul clătină din cap.
— Tltl
— De cel — răcnește C. La

DIN TOATĂ LUMEA
SUPORTERII

Se spune că Napoli ar avea, în 
Italia, cei mai... teribili susțină
tori. După cum ați putut constata 
însă, urmărind la televizor me
ciul Juventus—Rapid, nici „tifosi" 
din Torino nu se lasă mai prejos. 
Ei merg pini în... pinzele albe cu 
echipa lor favorită I

Ce înseamnă acest lucru ar 
putea să explice tinărul Pietro 
Poligno, care plătește și acum tri
butul pasiunii sale pentru Juven
tus. Intr-adevăr, „Juve“ fiind în
vinsă cu 4—0 de către Torino, in 
tradiționalul derbi al orașului, po
trivit prinsorii pe care a înche
iat-o înainte de meci, Poligno tre
buie să meargă în fiecare zi cite 20 
de metri, în miini, cu spatele, pe 
una din străzile centrale din To
rino. Și asta, timp de 4 săptămîm. 
Cite o săptămînă de fiecare gol 
înscris de F. C. Torino.

,..N-a lipsit mult, finind seama 
de desfășurarea meciului cu Ra-

au stofă de vedetă. 
Totul e să le gă
sești croiala potri
vită.

• Ochiul bun e 
acela care vede ta
lentul acolo unde 
încă nici nu exis
tă
• Un jucător 

mare dintr-o echi
pă mica ar putea 
«a fie mic într-o 
echipă mare. E și 
asta o fată a teo
riei relativității.

• Sxistă din Pi
cata o tactică „mo
dernă" prin care 
două echipe «e a- 
nulează reciproc și 
anulează fotbalul 
ca spectacol.
• Scade numă

rul spectatorilor f 
E firesc. Spectaco
lul a rămas același 
de mulți ani. Dacă 
s-ar fuca mereu 
numai „Regele 
Lear“ șl „Stan și 
Bran", cine ar mai

domnul Gore
întîi se isprăvesc meciurile din 
Uruguay.

— Da, dar începe Olimpiada 
de la Craiovn

• Ora 2 noaptea.
Recitesc Însemnările de mai 

SUS. Pare, totul, foarte-foarte uto
pic. Dar, în același timp, e de 
o logică impecabilă. Să trag de 
aici concluzia, încă o dată, că 
logica e utopică ? 4).

PUTEREA OBIȘNUINȚEI

SÎMBĂTĂ. Meci de divizia C. 
Mureșul Deva — C.F.R. Caran
sebeș. Rezultat: 9—0, In repriza 
a doua, și cam spre sfîrșite, 
cînd scorul era 5—0, cînd deci, 
dacă stai să te gîndești mai 
bine, meciul se Isprăvise, cînd 
echipele erau pe deplin liniștite 
(bineînțeles fiecare în felul ei) 
jucătorul Bilă de la C.F.R. se 
repede la arbitrul Dumitriu (care 
se pare că, luîndu-mă după ga
zete, a condus destul de la locul 
lui) și-l înjură cumplit. Eliminare 
de pe teren I

Faptul, de foarte puțini luat 
în considerație, tn-a răvășit. 
Eram obișnuit pînă acuma cu 
insulte, lovituri sau incidente, 
hai să zicem, motivate psiholo
gic : situație neprecizată pe te
ren, tensiunea rezultatului necu
noscut, un 11 m acordat, un II 
metri neacordat, o decizie care 
poate răsuci cursul partidei... Dar 
la 0—5 ? Și cînd mai rămăsese 
un sfert de ceas de joc? Unde-i 
motivarea ? N-o văd. înseamnă 
că jucătorul a înjurat fără mo
tiv. Eram obișnuit pînă acuma 
cu înjurăturile „la cald*.  Dar la 
0—5 lucrurile s-au răcit. Atunci? 
înseamnă că jucătorul din Caran
sebeș a înjurat la rece.

E grav.
E semn că Ieșirile nervoase au 

intrat în structura jucătorilor 
precum un tic, un tabiet sau un 
act reflex.

E semn că simțind liniștea de 
pe teren, jucătorii sînt cuprinși 
de neliniște, încercînd probabil 
senzația că „ceva nu-i în re
gulă".

Și atunci... „Am, n-am treabă, 
eu în repriza a doua...*,

pt. conf. Al. MIRODAN

*) Subtitlurile ne aparțin 
(Al. M.).

2) Mi-e teamă Insă că numai 
Ia mintea copiilor (nota domnu
lui Gore).

3) Exprimare ternă. Eu aș fi 
scris: „balonul rotund a Întors 
globul pe dos*  (Al. M.).

4) Sau poate că (mă surprinde 
de altfel că domnul Gore n-a 
prins nuanța) utopia e, ea și nu
mai ea, logică. (Al. M.).
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A. Șoptereanu și V. Costa 
au animat din nou manșa decisivă

Trimisul nostru special, POMPILIU VINTILÂ, transmite:

Astăzi la Budapesta: ROMÂNIA-UNGARIA 
în preliminariile turneului U.E.F.A.

Vor reuși juniorii noștri să păstreze minimul avantaj luat la Pitești ?

O fază din meciul de juniori Ungaria — România, disputat in octombrie, pe stadionul M.T.K. din 
Budapesta Foto; P. Romoșan

BUDAPESTA 2 (prin telefon). 
Așadar, a mai rămas o zi 
pînă la disputarea meciului re
tur din preliminariile turneului 
U.B.F.A., dintre reprezentativele 
de juniori ale României și Un
gariei.

„Am greșit eu, atunci drumul 
adversarului spre poartă e liber..."

„...Am ezitat mult intre fotbal 
și atletism: în 1951, junior fiind, 
am concurat la Ploiești; la 100 ?i 
200 m plat și la săritura în lun
gime. 11 secunde pe șută și 6,99 
la lungime. Rămas in afara selec
ției pentru J.O. de la Helsinki, 
m-am decis să schimb pantoful 
cu cuie pentru gheata de fotbal. 
După debutul la Oroshaza am 
trecut la Ferencvaros, unde joc de 
15 ani fără întrerupere. Îmi amin
tesc și astăzi de prima partidă sub 
culorile lui „Frady" (n. r. Ferenc
varos). Am jucat vîrf de atac îm
potriva lui Szombathely și am 
marcat 4 goluri. Nu eram un îna
intaș viștuos, dar compensam prin 
mobilitate, viteză și forță.

Șandor Matrai, decanul de vîrstă 
și căpitanul naționalei maghiare și 
al formației Ferencvaros, este un 
povestitor captivant. Și extrem de 
prietenos. I-a lăsat pe Albert, Var
ga șl ceilalți să-1 sărbătorească pe 
Rakosl, care în seara meciului cu 
F. C, Argeș împlinea 27 de ani, 
pentru a se atașa cu afecțiune 
grupului nostru.

„...Acum insă, dacă ar fi să re
iau totul de la început n-aș mai ad
mite să joc decît înaintaș".

— Pentru care motiv ?
— In orice echipă apărătorii duc 

greul jocului; ei sint fierarii care 
ridică barosul de nenumărate ori, 
in timp ce înaintașii sint, chipuri
le, bijutierii. Ați ascultat vreodată 
discuțiile după meci, dintre ata- 
canți și apărători ? Primii nu pierd 
niciodată ocazia să atragă atenția: 
„Noi sintem aceia care marcăm 
goluri, spun ei, în timp ce voi 
(n.r. apărătorii) le primiți." Și 
publicul ? Cit e de nedrept une
ori. Înaintașilor le suportă 10 pase 
greșite, nouă — nici una. A eșuat 
să zicem, tentativa de dribling e- 
fectuată de Varga, se găsește un 
coechipier care să-l repare eroa
rea ; am greșit eu, atunci drumul 
adversarului spre poartă e liber. 
Pe umerii căruia dintre noi apasă 
mai greu răspunderea J

încerc să-i mal atenuez din a- 
mărăciune.

— Prin atribuirea titlului de cel 
mal bun jucător la ultima ediție 
a C.M. lui Bobby Moore, „meseria” 
de apărător s-a bucurat de pre
țuire, fiind repusă in drepturi.

— Și da și nu. Din spirit de... 
breaslă am aplaudat hotărîrea, dar 
aceasta a fost o injustețe. Celălalt 
Bobby (n.r. Charlton) merita înalta 
distincție. A strălucit, e drept, mai

PRONOSPORT • LOTO • PRONOEXPRES
Privind retrospectiv tragerile 

pentru autoturisme din 7 octom
brie și 14 noiembrie — vedem 
că 62% din autoturismele și pre
miile de cîte 75.000 lei au fost 
obținute pe bilete seria J de 
60 lei.

De altfel, este bine de știut că 
de la începutul anului șl pînă la 
80 noiembrie, la sistemele LOTO- 
PRONOSPORT au fost atribuite 
735 autoturisme.

La tragerile pentru autoturisme 
se vînd următoarele feluri de bi
lete : A de 2 lei, G de 10 lei, 
F de 20 lei, K de 40 lei și J de 
60 lei. Fiecare bilet are șansele 
sale, Insă cele mai mari posibi
lități de cîștig le au biletele se
ria J de 60 lei. Iată, de altfel, 
la cîte extrageri participă fie
care bilet: A = o extragere, 
G — 5 extrageri, F = 10 extra
geri, K = 20 extrageri și J — 2.1 
extrageri.

Marți, 5 decembrie, are lea tra

Partida este așteptată cu viu 
interes în capitala țării priete
ne, deși vremea friguroasă te in
vită să stai In casă. în ambele 
tabere domnește optimismul. Ju
niorii țării gazdă speră să recu
pereze micul handicap din pri

puțin în meciul cu R.F. a Ger
maniei, care, după părerea mea 
a decis, dar fără excepționalele 
lui evoluții, în șir, Bobby Moore 
n-ar mai fi apucat... partida fi
nală.

Printr-o nouă întrebare reușesc 
să-l smulg acestei antiteze atacant- 
apărător din care cu voia lui se 
simte atît de... mic.

— Intre Pele și Eusebio, pe
cine-1 consideri mai mare ?

— Pe ...Pușkaș l
— Un Matrai — subiectiv T
— Deloc. Ascultă-mi, te rog, 

argumentul. Am vizionat filmul 
despre viața lui Pele. Pînă a nu 
se îmbogăți, „Perla neagră" a ju
cat fenomenal, apoi, la adăpost de 
grija zilei de mîine, a început să 
se menajeze deși nu împlinise decît 
25 de ani. Pe cînd Pușkaș ? Acesta 
a jucat pînă la 39 de ani cu o pa
siune dusă la paroxism. A iubit 
fotbalul cum n-a făcut-o nimeni 
pini la el. Și nu numai atît. El a fost 
ceea ce se cheamă un jucător com
plet : s-a descurcat cu luciditate, 
fentind pe toți pe doi metri Pa- 
frați, a creat mingi excepționale 
coechipierilor lui, iar la capitolul 
șut — stîngul lui n-a iertat nicio
dată.

— Dar între Albert și Varga? 
Pe cine preferi ?
- Fără îndoială, pe Albert. Dual 

individual, Florian nu este mai ta
lentat decît Varga, dar iși pune 
cunoștințele sale in slujba echipei. 
Ceea ce, după mine, este esențial 
atita vreme cit fotbalul se joacă 
pe goluri. Pe Varga, ca să mă în
țelegeți mai bine, mi-aș permite 
sâ-l asemuiesc cu Dobrin al dv. 
Amindoi alunecă des pe panta... 
„numerelor personale", „atenți" 
la reacția publicului.

îl Întreb apoi pe „libero"-ul 
Matrai : care sistem de joc e mai 
bun, „linia" sau „betonul?"

— Acela care dă rezultate. Ve
deți dv.; în 1953, cînd i-am bătut 
pe englezi, „acasă" la ei, s-a spus 
că sistemul nostru e cel mai bun, 
în 1958, după triumful brazilieni
lor la C.M., a ieșit moda cu 
1—4—2—4. Ce concluzie să tragem 
de aici ? După părerea mea, una 
singură: o fi important și cadrul 
de joc, adică sistemul, dar mai im
portant e să ai jucători în stare 
să-l aplice în funcție de adversa
rul pe care-l întîlnesc. Si exem
plific chiar cu exponentele cele 
mai autorizate ale liniei și beto

gerea autoturismelor LOTO la 
care se atribuie în număr NELI
MITAT premii de cîte 75.000 lei 
cu autoturisme la alegere, auto
turisme „Renault 10 Major", „Sko- 
da 1000 M.B.", „Fiat 850", .Tra
bant 601", premii de valoare va
riabilă și fixă în bani. Si la 
această tragere participarea pe 
bilete J de 60 lei va fi cea mai 
mare.

Azi și mîine, ultimele zile pen
tru vînzarea biletelor.

• Iată programul concursului 
Pronosport nr. 49 de duminică 
10 decembrie 19671 I. Atalanta — 
Lanerossi i II. Bologna — Va
rese i III. Brescia — Milan ; IV. 
Cagliari — Spăl; V. Internazie- 
nale — Torino; VI. Juventus — 
Napoli ,• VII. Mantova — Roma i
VIII. Sampdoria — Fiorentina,
IX. Foggia — Pisai X. Lazio — 
Venezia i XI. Messina — Bari ; 
XII. Livorno — Lecco , XIII. No
vara — Catania. 

mai meci ce a avut loc la Pi
tești, unde au pierdut cu 2—1. 
Din această cauză, antrenorul 
maghiar Coloman Preiner a con
vocat 15 jucători. Unii dintre ei 
activează în echipe din prima di
vizie. Ne referim la mijlocașii 

nului, la ora actuală, cu Celtic și 
Inter. In finala „C.C.E.”, disputată 
anul acesta, a cîștigat Celtic, pen
tru că acționlnd des pe aripi a 
știut să-i scoată din dispozitiv pe 
apărătorii italieni; nu de mult 
însă, Dinamo Kiev a găsit anti
dotul la „tactica Celtic", reușind 
să-i învingă, la Glasgow, pe sco
țieni.

— O ultimă întrebare : Nu peste 
mult timp împliniți 35 de ani, din
tre care 15 sub culorile aceleiași 
echipe. Cum ați reușit perfor
manța ?

Și in loc de orice răspuns, in
terlocutorul meu mi-a arătat pa
harul... plin cu sifon, pe care l-a 
ciocănit cu subînțeles... După care 
a adăugat : ce vreți, în viață n-am 
iubit nimic mai mult decît fot
balul...

G. NICOLAESCU 

In ultimii ani ai vieții sale Mihai Savu mai practica scrima, în 
sala clubului Progresul. Iată-1, după un asalt cu una din speranțele 
floretei noastre feminine, Oprița Dragaiina......Pentru noi — recunoș
teau toți tinerii parteneri ai sportivului octogenar — un asalt cu Mihai 
Savu însemna o adevărată școală a virtuozității și tenacității".

IN MEMORIAM...

Naghi și Radics (primul, la Uj- 
pesti Dozsa Budapesta, al doilea, 
la Vasas Budapesta), la înain
tașii Radicovics, de la Ferencva- 
ros, și Kovacs, de la Vasas Bu
dapesta. Dintre cei amintiți, Ra
dicovics este una din speranțele 
fotbalului maghiar, jucător cu 
stil asemănător lui Albert, cu 
care este coleg de echipă.

Jucătorii maghiari au făcut vi
neri după-amiază Și sîmbătă di
mineață antrenamente ușoare. în 
ceea ce privește formația, antre
norul C. Preiner încă nu s-a sta
bilit asupra ei. în linii mari, însă 
echipa nu va suferi modificări 
față de cea folosită la Pitești, 
adică: Meszaros — Szebeni,
Mauerer, Vago, Pal — Naghi, Ra
dics — Kis, Radicovics, Kovacs, 
Toth.

Lotul nostru a sosit vineri la 
prînz la Budapesta. După-amia- 
ză, jucătorii s-au odihnit și apoi 
au făcut cunoștință cu frumuse
țile orașului. Ultimul antrena
ment l-au efectuat sîmbătă di
mineața pe stadionul Vasas. Ast
fel, reprezentanții noștri au luat 
un prim contact cu locul unde 
duminică dimineață vor Încerca 
să-și păstreze avantajul de la 
Pitești și să obțină calificarea în 
viitorul turneu U.E.F.A.

Antrenorii Gh. Ola și N. Tă
tarii, împreună cu elevii lor, șînt 
optimiști și speră intr-un rezul
tat favorabil. Totuși, șînt neli
niștiți pentru că unul dintre ti
tulari nu poate fi folosit. Este 
vorba de înaintașul central Ior- 
dănescu, care are o întindere 
musculară la piciorul drept.

De asemenea, fundașul central 
Isplr acuză ușoare dureri la un 
picior, însă medicul Mugur Ghim- 
pețeanu ne-a declarat că este 
apt de joc.

Dar iată formația pe care o 
vom alinia: Bărbulescu — Ma
rinescu, Ciugarin, Isplr, Viciu — 
Ciolan, Dumitru — Caniaro, 
Etern, Ștefănescu, Nicoiae.

Meciul începe la ora 11 (ora 
Budapestei) și va fi condus de 
arbitrul Helmuth Bader dki 
R.D.G., ajutat la tușă de arbitrii 
maghiari Iosif Katona și Sandor 
Kapocsi.

Va asista ca observator al 
U.E.F.A., Kocea Popovicl (Iuqo- 
slavia).

ASTĂZI SOSEȘTE, ÎN CAPITALĂ, 
LOKOMOTIV MOSCOVA

care va susține marți după-amia- 
ză, pe stadionul Giulești, întîlni- 
rea retur cu Rapid București, în 
cadrul semifinalei campionatului 
european feroviar. Meciul va fi 
condus de către o brigadă de 
arbitri bucureșteni compusă din 
Al. Pîrvu — la centru — și N. 
Petriceanu, C. Ghemingean — la 
linie.

...Mihai Savu ...L-am cunoscut la 
sfirșitul secolului trecut. L-am cu
noscut la un concurs de scrimă. 
Dacă îmi amintesc bine, era prin 
anul 1895. Mihai Savu făcea flo
retă. Era sportiv și organizator de 
concursuri. Un mare pasionat al 
acestui sport. Căuta, cu entuzias
mul ce l-a caracterizat întotdea
una, să fină sus, nestinsă, flacă
ra scrimei, sport olimpic cu mase 
largi de adepți in multe țări ale 
lumii.

In anul 1910, Mihai Savu ia par
te la o întrecere internațională de 
mare amploare. La Mirages les 
bains sint prezenți peste 100 de 
floretiști (cifra constituie un record 
pentru acele timpuriI) din Fran
ța, țara organizatoare, Italia, Bel
gia și România. Mihai Savu ocupă 
primul loc și primește, drept răs
plată, o cupă, o statuetă, aceea a 
eroinei naționale a Franței, Jeanne 
D’Arc.

Pînă în anul 1936, perioadă în 
care a activat continuu în diferite 
concursuri și competiții interne și 
internaționale, Mihai Savu a fost 
constant printre animatorii aces
tui sport. In două ediții, la cele 
din 1928 și 1936, el a fost prezent 
și la întrecerile Jocurilor Olimpice, 
s-a zbătut ca România să se nu
mere printre participante la cea 
mai mare confruntare sportivă a 
lumii.

Din nou „remiză" în pasionantul 
duel al celor doi brasiștii români,
Angel Șoptereanu șl Vasile Cos
ta, indiscutabil figurile centrale 
ale natației masculine din Româ
nia. Numai că, de data aceasta, cei 
<ioi talentați înotători au schimbat 
— la fel de frățește — rolurile. 
Bucureșteanul, mai bun decît ad
versarul său pînă în acest an la 
cursa de 200 m, a ținut morțiș să 
fie cel dinții și la „sută", reușind 
să cîștige cu regularitate sprintu
rile decisive. Este adevărat că V- 
Costa a fost primul în acest se
zon care a întrecut recordul țării 
pe distanța a două lungimi de ba
zin, coborîndu-1 sub granița celor 
70 de secunde (69,9), dar Șopterea- 
nu a egalat de două ori această 
performanță, și în plus a avut la 
activ și alte două rezultate de 
68,8 șl 68,7 s. în bazin scurt.

în schimb, la 200 m, timișprea- 
nul nu a făcut nici un fel de con
cesie, avînd și satisfacția de a nu 
fi pierdut în această vară decît o 
singură cursă în fața reputatului 
brasist din R. D. Germană, Egon 
Henninger.

Așadar, și după cel de al treilea 
sezon consecutiv, statu quo în în
trecerea pentru supremație. Din 
păcate, însă — situație staționară 
și în domeniul performanței. Sau

V. COSTA

aproape staționară. Anul trecut, 
V. Costa, cu cele 70 de secunde, 
figura pe locul VI în Ierarhia celor 
mai buni brasiști din lume- în a- 
cest an, insă, cei doi sportivi ro
mâni — cu rezultatul de 69,9 — se 
află de-abia pe pozițiile 14 și, 
respectiv, 15 într-un clasament a- 
semănător, avind înaintea lor 6 
înotători din U.R.S.S. (Kosinski 
66,8, Prokopenko 67,9, Pankin 68,6 
Mihailov 68,8, Morciukov 68,9 și 
Tutukaev 69,8), cîte doi din S.U.A. 
(Merten 68,1 și Webb 69,1) și Ja
ponia (Ishikawa 68,7 șl Tsurumin
69.4) și cite un brasist din Brazi
lia (Fiolo 67,5), Australia (O'Brien
68.4) ți R.D. Germană (Henninger 
69.3).

Cu ce șanse se prezintă Costa 
și Șoptereanu la întrecerile olim- 

| pice din Mexic ? în primul rînd, 
j participarea lor la viitoarele J.O.

Azi se va cunoaște campioana țării la juniori
Astăzi, de la ora 9.30, forma

țiile de juniori CLUBUL SPORTIV 
ȘCOLAR și RULMENTUL BÎR
LAD iși vor disputa titlul de cam
pioană a României pe anul 1967. 
Evenimentul reține atenția în mod 
deosebit. Pe de o parte, fiindcă 
este vorba de viitorul rugbyului 
nostru, iar pe de altă parte, de
oarece partida din „Parcul copi
lului” n-are concurență în cadrul 
programului competițional. (După 
cum se știe, în divizia A au loc 
doar meciuri restanță șl fără mi
ză...)

La prima vedere, formația pre
gătită in principal de antrenorii! 
Cornel Munteanu, pornește favo
rită. Ea a mai avut satisfacția cu
ceririi competiției. Duelurile ei cu 
Consțrtictorul, îndeosebi, au făcut 
deliciul acestei întreceri a speran
țelor sportului cu balonul oval.
Anul acesta, însă, echipa Clubul 

sportiv școlar n-a mai manifestat 
strâlucirea-i cunoscută. Chiar dacă 
na-am referi numai la meciul din 
semifinale, eu Ancora Galați, ar 
fi suficient să tragem o asemenea 
concluzie. Duminica trecută, bucu- 
reștenii au acționat crispat, sur
prinși parcă de replica adversa
rilor, de valoare oricum mai mo
destă

Formația Rulmentului, mai pu

Pentru Mihai Savu, scrima și 
sportul în general n-au însemnat 
numai un mijloc de destindere, 
de întărire a sănătății, ci, mai 
mult, o adevărată artă. Am spus 
sportul în general, deoarece el a 
îmbrățișat cu aceeași pasiune și o 
serie de alte discipline. A mers 
pe bicicletă, a practicat înotul și 
gimnastica, a fost un bun trăgă
tor, a făcut box și rugby, a pilotat 
avioane de acrobație. A fost pre
zent în zeci și zeci de întreceri 
sportive. De fiecare dată, el a 
abordat un sport sau altul cu o 
modestie ce i-a fost proprie, mo
tiv pentru care era și foarte iubit. 
Chiar și de adversari.

Și, încă ceva: pentru Mihai 
Savu, practicarea sportului n-a în
semnat și n-a n nstituit niciodată 
un izvor de beneficii, sub nici o 
formă. Dimpotrivă, din modestu-l 
salariu de funcționar public, el își 
suporta toate cheltuielile, Acesta 
a fost soțul meu —• Mihai Savu.,.

Cupa pe care am oferit-o, la 
dorința lui, federației române de 
scrimă, a cucerit-o la un concura 
organizat in țară, in anul 1922. O 
cupă transmisibilă. Cum o ciștiga- 
se și în două ediții precedente, 
cupa i-a rămas definitiv. Acum, 
o dăruiesc celui mai vrednic din- 
rte floretiștii României-..

Paraschiva SAVU

este legată de îndeplinirea unui 
barem obligatoriu (68,5), impus de
federația de specialitate. Cu un a- 
semenea timp, de loc ușor de rea
lizat, oricare dintre ei ar putea 
nutri speranța de a urca pe unul 
din blocstarturile finalei olimpice.

Reprezentantul tinerei promoții, 
Petre Teodorescu, în continuu pro
gres, a atins la vîrsta de 16 ani 
timpi (1:12,5 și, respectiv, 2:39,5) 
pe care nici unul din cei doi cam
pioni și actuali recordmani ai țării 
nu i-au putut realiza la vîrsta res
pectivă. Tînărul înotător al clubu
lui Steaua are un stil extrem de 
curat și, în momentul cînd va pu
tea dobindi și forța necesară par
curgerii lungimilor într-un ritm 
susținut, rezultatele sale vor putea 
ajunge foarte aproape de cel mai 
înalt nivel.

La fete, situația este și mai pu
țin roză. Recordurile Sandei Grin- 
țescu și Zoci Rcznicenco (cele mai 
vechi pe tabela republicană) con
tinuă să troneze, nefiind măcar 
periclitate în vreunul din concursu
rile sezonului încheiat. Gica Ma- 
nafu și Cristina Stănescu (ca să 
nu mai vorbim de Mariana Du
mitrescu, Emilia Silianu sau A- 
driana Lambadarie) au rămas și 
după acest sezon la limitele veșni
celor speranțe.

A. ȘOPTEREANU

Chiar și gălățeanca Mariana Bîr- 
san, de al cărui nume erau legate 
multe promisiuni, a plătit un se
rios tribut stilului defectuos.

în general, nivelul brasistelor 
din secțiile de performanță este 
poate cel mai scăzut în compara
ție cu cel atins la toate celelalte 
procedee tehnice. Să căutăm cau
zele doar în volumul de muncă 
.redus al sportivelor mai sus citate ? 
Oricum, ar fi o explicație pentru 
lipsa de forță și ineficacitatea în
toarcerilor — carențe de ordin ge
neral. Dar poate că și selecția fă
cută nu a fost cea mai judicioasă 
și plafonarea (într-un anumit fel) 
a venit mai repede decît ne aștep
tam 7

Singurele raze de lumină în a- 
ceastă totală mediocritate par a 
veni de la două foarte tinere re
prezentante ale secției de copii 

țin cunoscută, va căuta să dea 
rugbi știlor bucureșteni o replică 
dirză, așa cum știu să o facă co
legii lor mai mari, seniorii Bîrla- 
dului.

Prin simplă impresie acordăm 
prima șansă rugbiștilor Clubului 
sportiv școlar, care au cîștigat de 
4 ori titlul național.

UNDE MERGEM?
INTILNTRI INTERNAȚIONALE

HANDBAL: Sala Floreasca — ora 17 — meciul retur Rapid 
București — Brandval Idrottslag (Norvegia) — în cadrul „C.C.E.".

CAMPIONATE REPUBLICANE
BASCHET: Sala Floreasca, de la ora 8, Olimpia T. V. — Viitorul 

Dorohoi (f. B), Școlarul București — Pedagogic Bacău (f. B), Pro
gresul București — Universitatea Cluj (f. A), Dinamo București — 
Politehnica Galați (m. A), Progresul București — A.S.A. Bacău 
(m. B).

VOLEI : Sala Dinamo, de la ora 8,30 A.S.E. București — Viitorul 
București (f. B), Medicina București — C.S M. Sibiu (f. A), Flacăra 
roșie București — l.C.F. (f. B) ( Sala Giulești, de la ora 8,30, Me
dicina București — Construcții București (m. B), Steaua — Alumina 
Oradea (m. A), l.C.F. — Petrolul Ploiești, (m. A).

RUGBI: Teren Gloria, ora 11, Gloria — Precizia Săcele (divi
zia A) i Teren Parcul Copilului, de la ora 9.30, Rulmentul Bîrlad — 
Clubul sportiv școlar (finala campionatului național de juniori) șl, 
în continuare, Lotul național — Combinata divizionară (meci de 
verificare).

SCRIMA: Sala de la stadionul Republicii, de la ora 8,30, fina- 
nele de juniori.

ALTE COMPETIȚII
BOX: Sala clubului Grlvița Roșie, de la era 10, gală amicală, 

organizată de A.S. Grivița Roșie.
HALTERE: Sala Dinamo, de la ora 9, „Cupa Dinamo" pentru 

juniori (categoriile 75 ■, 82,5 j 90 și + 90 kg).
CICLISM: întreprinderea poligrafică ,13 Decembrie 1918“, ora 

10, start în concursul de ciclocros dotat cu .Cupa 13 Decembrie".

SPORT LA

Ora 20 — pe programul I și ora 21 — pe programul II, în cadrul 
radiojurnalelor — emisiune de știri sportive.

Ora 22 — pe programul I — în cadrul radiojurnalului, • emi
siune de comentarii, cronici și rezultate sportive la zi.

SI LA

Ora 17 — transmisie în direct de la sala Floreasca, meciul de 
handbal Rapid — Brandval Idrottslag (Norvegia).

Ora 23 — „Telesport". Din cuprins: agenda competitională internă 
(reportaje filmate de la rugbi, baschet, volei și ciclocros) și agenda 
sportivă internațională („Cursa de 6 zile" — competiție cicllstă 
organizată în Berlinul Occidental, concurs de iahting la Newport 
și meciul de box profesionist dintre Mitsunori Seki — Japonia și 
Chung Bok Lee — Coreea de Sud).

din clubul Dinamo București : Li
liana Burlacu, 13 ani, care a „să
rit" în acest an de la 1:29,0 la 
1:23,9 (100 m) și Anca Mihăescu, 
12 ani, de la 3:13,9 la 3:05,0 (200 m). 
Vor reuși ele să ne scape de ob
sesia celor mai vechi recorduri ale 
țării ?

Ad. VASILIU

Hocheiul brașovean 
a plătit tribut 

indolenței !
Tncet-încet, iarna intră în 

drepturile-i firești. Schiorii sînt 
gata să-și înceapă lucrul pe ză
padă, iar hocheiștil au șl trecut 
de acum de emoțiile primului 
tur al campionatului republican. 
Recentele întreceri de la bucu
rești au fost urmărite cu inte
res de iubitorii acestui sport atît 
de spectaculos, nu numai din I 
Capitală dar și din multe •
localități. In ceea ce-i privește | 
pe brașoveni, concetățenii mei 
privesc cu nostalgie clasamen
tul întrecerilor și se gînd-sc, nu 
fără regret, la anii în către erau 
prezente în competiție șl echipe 
locale. Poate că și acum ar fi j 
participat jucătorii din Brașov 
la campionatul țării, dacă ho
cheiul n-ar fi fost lăsat aici 
pradă Indolenței !

Cum s-au petrecut lucrurile ? 
Mai întîi a dispărut echipa Trac
torul și — pe rînd — au fost 
desființate și celelalte secții mai 
mici. Ideea de bază a fost con
centrarea tuturor forțelor într-o 
singură secție, aceea de la 
Steagul roșu. La început, „lu
crurile au mers cum au mers, 
echipa brașoveană fiind consi
derată printre formațiile frun
tașe ale țării. Dar pentru a te 
susține la nivelul cerințelor ac
tuale ale hocheiului era nevoie 
de o muncă asiduă și mai ~ ales 
de multă pasiune. Din păcate 
aceste calități n-au existat nici 
la conducerea clubului Steagul 
roșu șl nici măcar la tovarășii 
de la Consiliul regional pentru 
educație fizică șl sport, care au 
renunțat cu seninătate la acest 
sport cu vechi tradiții în Brașov, 
cu posibilități organizatorice și 
materiale, un sport specific — 
dacă vreți — unei stațiuni mon
tane. „Vom lucra în perspecti
vă. au motivat activiștii clubu
lui Steagul roșu, și pînă ce vom 
ajunge sfi ne formăm o garni
tură valoroasă de seniori, vom 
activa doar cil o secție de Ju
niori"

Cu sprijinul federației de spe
cialitate a fost. într-adevăr. for
mată. o echipă de juniori care 
a obținut unele rezultate, dar 
nu pe măsura atîtor si atîtor 
promisiuni șl angajamente. Iată 
însă că atunci cînd s-a ivit mo
mentul prielnic de „a scăpa" de 
acest sport, Steagul roșu a... pa
sat echipa de hochei asociației 
Petrolul Brasov, care are în 
conducere cîțlva inimoși susți
nători ai patinajului, dar care — 
nici pe departe — nu se bucură 
de aceleași condiții materiale 

ca ..Steagul4*.

Din inițiativa federației de spe
cialitate, in Capitală au avut loc, 
la începtul acestei săptămîni, în
trecerile din cadrul primei ediții 
a „Cupei Mihal Savu".

Este vorba de o competiție în
chinată memoriei unuia dintre 
pionierii scrimei și ai sportului ro
mânesc, fostul floretist Mihai 
Savu, de la a cărui moarte s-au 
împlinit patru ani.

întrecerea s-a bucurat de pre
zența celor mal valoroși floretiști 
ai țării, printre care și cei 5 com
ponent ai reprezentativei Româ
niei, campioană mondială la flore
tă, în acest an : Tănase Mureșanu, 
Ionel Drîmbă, Iuliu Falb, Mihai 
Țiu și Ștefan Ardeleana. După a- 
salturi care au confirmat forma 
excelentă pe care o dețin trăgă
torii noștri fruntași la această pro
bă, concursul a revent lui Ionel 
Drîmbă, căruia, văduva celui dis
părut i-a inmînat o frumoasă cupă.

Pînă la ediția viitoare a con
cursului, „Cupa Mlhai Savu" va 
rămîne în posesia clștigătorului și, 
poate, și în continuare, dacă el 
va reuși să reediteze succesul de 
acum. Aceasta, deoarece comisia 
orășenească de scrimă a stabilit 
ea „Cupa Mlhai Savu" să se des
fășoare sistem challange. Iar spor
tivul care va reuși să o cucerească 
le trei ori consecutiv va rămîne 
definitiv posesorul ei. (t. st.)

„Păcat că nu mal există înțete- 
ger,e pentru această disciplină 
sportivă atît de mult îndrăgită 
de brașoveni, ne-a spus av. Septi- 
miu Sîngiorzan, unul dintre ve
chii jucători localnici. Izbtndu-ne 
mereu de indiferență, de tot felul 
de piedici, mulți dintre vechii 
susținători al hocheiului au ce
dat șl s-au retras. E păcat, mai 
ales că astăzi ar exista toate 
condițiile pentru a putea ridica 
activitatea acestui sport

Exista. în anii din urmă, un 
bun obicei : acela de a se ela
bora un plan al activității spor
tive de Iarnă de către un coman
dament însărcinat cu coordonarea 
muncii secțiilor si ai comisiilor pe 
ramură de sport, Acele planuri 
dovedeau multă inițiativă. Așa au 
ană rut zeci de patinoare naturale, 
pîrtil simple de schi și săniuțe 
(toate amenajate fără cheltuieli) 
care au găzduit întrecerile a mii 
s1 mii de tineri si tinere. „Avem 
o exnerientă bună îti activitatea 
cu tineretul, ne-a mărturisit, cu
noscutul hoeheist I. Szabo’do la 
Uzina de tractoare. Anul trecut 
am amenajat un patinoar unde 
numeroși tineri au deprins mer^ 
sul pe patine iar alții și-au per- 
fectlonat cunoștințele. Cu un mic 
efort am putea face mult mal 
mult : de exemplu, un centrv de 
hochei pentru micii patinatori"... 
Trebuie, deci, mai multă inițiati
vă. mult mai multă preocupare, 
astfel îneît hocheiul să-si reocupe 
la Brasov locul cuvenit, alături 
de schi și de patinaj.

Sperăm că măcar acum, în cea
sul al doisprezecelea, va fi adău
gata. activității sportive de iarnă 
brașoveană pasiunea necesară !

AL. DINCA
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Tirul nu este un sport al hazardului,

Echipele 
conduc 

de hochei
2. — în ziua a doua

BASCHETBALISTĂ DE LA M. T. K

depinde care din aceste for
ce va califica pentru tur- 

semifinal al „Cupei campio- 
europeni". Baschetbalistele

întilnirea dintre campioanele fe
minine de baschet ale Ungariei 
și României (M.T.K- Budapesta și 
Politehnica București) este aștep
tată cu mult interes, deoarece de 
rezultatul final al celor două me
ciuri 
mâții 
neul 
nilor
din Budapesta, după ce au elimi
nat pe campioanele Olandei, s-au 
pregătit cu seriozitate și așteaptă 
cu încredere confruntările de la 
7 și 14 decembrie.

M.T.K. Budapesta este una din
tre cele mai vechi șl mai valo
roase echipe din Ungaria. Ea a 
ciștigat de șapte ori campionatul 
țării (de cinci ori consecutiv), a 
cucerit de patru ori „Cupa Unga
riei", iar actualmente este fina
listă a acestei competiții- tn cam
pionatul care se apropie de sfirșit 
(mai sînt două etape), M.T.K. se 
află pe locul trei.

Larsson (Suedia)

De 
în 
cu 

a 
de 
la

73
41 
înălți- 
în na-

Cea mai valoroasă jucătoare este 
fosta discobolă Hegcduș, devenită 
o excelentă baschetbalistă. 
altfel, trebuie să precizez că, 
cele două partide susținute 
A.M.V.J- Amsterdam, Hegeduș 
înscris nu mai puțin de 
puncte (32 la Amsterdam, 
Budapesta). Ea are 1,77 m 
me și a jucat de 71 de ori
ționala ungară. Iată și pe celelalte 
componente ale M.T.K.-uIui (între 
paranteze sint trecute înălțimea 
și numărul meciurilor internațio
nale la care au participat) : Ko
vacs (1,65 — 155), Magassaga (1,77
— 71), Elekes (1,76 — 23), Feher 
(1,79 — 0), Tarjanyi (1,82 - 1), 
Kcszeină (1,69 - 73), Korennâ (1,80
— 83), Billingernă (1,71 
Varga (1,71 — 
0), Nagy 
formației 
Andor.

ziarist la

(1,84 
este

26),
0), Borbely (1,66 — 

— 0). Antrenorul 
cunoscutul Hecze

Im re VARSANY
Nepsport din Budapesta

La Istanbul s-a propus înființarea 
campionatelor balcanice de călărie

Pe una din frumoasele terase situa
te pe țărmul însorit al Bosforului 
delegații federațiilor turce, bulga
re. iugoslave și române (compusă 
din dr. Ion Apahideanu șl Al. Pur- 
cherea, aflațl la Istanbul cu ocazia 
celui de-al IV-lea concurs hipic in
ternațional) s-au întrunit, recent, 
la propunerea președintelui federa
ției turce de călărie, colonel Salm 
Polatkon, pentru un schimb de pă
reri în privința organizăm anuale 
a Balcaniadei de călărie.

Federația turcă s-a oferit să Inau
gureze prima Balcaniadă de călă
rie, în septembrie 1968 la Istanbul, 
urmînd ca în continuare competiția 
să fie găzduită de orașele Sofia 
(19G9), București (1970) șl Belgrad 
(1971). In 1972 nu se va desfășura, 
deoarece țările balcanice vor par
ticipa la J. O. de la Milnchen.

La campionatele balcanice vor pu
tea adera șl federațiile de călărie 
din Grecia șl Albania, din momen
tul în care vor putea prezenta echi
pe complete. Incepînd cu anul 1972, 
ded după Olimpiadă, competiția se 
va relua, organizarea el fiind în
credințată țărilor participante, pe 
rlnd, In aceeâșl ordine.

De asemenea, în cadrul discuțiilor

s-a căzut 
cuprindă 
obstacole 
una pe echipe) pentru seniori șl ju
niori și o probă completă de călă
rie la băieți, iar la fete probe de ob
stacole (2 individuale șl una pe e- 
chipe). Se vor acorda titluri de 
campioni balcanici pe probe șl va 
fi întocmit un clasament general 
final. In ceea ce privește probele 
feminine, pentru acestea nu se vor 
atribui titluri și nici nu vor conta 
în clasamentul general, pînă cînd 
toate țările participante nu vor a- 
vea cel puțin trei concurente.

Echipele vor cuprinde: 4 călă
reți cu 4 cal — la dresaj, 5 călăreți 
seniori cu 10 cai și 4 călăreți ju
niori cu 5 cat la obstacole, și 5 că
lăreți cu S cal pentru proba com
pletă.

Durata Balcaniadei va fi de 10 
zile (probele 
completă vor 
scurtă).

Premiile ce 
trebui să albă 
indiferent de țara organizatoare.

de acord ca programul 
probe de dresaj (4), 
(2 probe Individuale

să 
de
Șl

de dresaj șl proba 
avea o durată mal

se vor acorda vor 
valori asemănătoare,

Felix ȚOPESCU

Fotbal pe
NUMEROASE MECIURI 
DE VERIFICARE ALE 

SELECȚIONATEI U.R.S.S.

vor face parte,, printre alții, Gen- 
to, B. Charlton, Eusebio, Mazzola, 
Beckenbauer, Law, Albert, Voio- 
nin, Sivori etc.

Federația de fotbal din U.R.S.S. 
a stabilit ca în anul 1968 selec- 
ționabilii echipei reprezentative 
să fie în permanență la dispo
ziția antrenorului Mihail Iakușin. 
După cum s-a mai anunțat, laku- 
șin a elaborat un plan complet 
de pregătire a echipei reprezen
tative 
finală 
pean. 
ceastă 
se vor pregăti permanent îm
preună, va susține, în decurs 
240 de zile, 35—40 
verificare. Iakușin a 
ae la caz la caz, va 
cătorilor selecționabili 
în echipele lor de club în cîteva 
întîlniri mai importante ale cam
pionatului U.R.S S

VA PLECA H. H. 2 DE LA „JUVE"?

calificată în sferturile de 
ale campionatului euro- 

Iakușin a declarat că a- 
echipă, ai cărei jucători

în cercurile fotbalistice italiene 
circulă știrea că în viitorul se
zon, actualul antrenor al lui Ju
ventus, Heriberto Herrera, va fi 
înlocuit cu suedezul Gunnar 
Green, care a jucat multi ani la 
A. C Milan.

PROGRAMUL VICECAMPIONILOR 
MONDIALI

df*  
de 
că. 
ju-

meciuri 
anunțat 
permite 
să evolueze

în afara meciurilor din cam
pionatul european, echipa R. F. a 
Germaniei va susține în primă
vara anului viitor și trei partide 
amicale: cu Belgia (6 martie). 
Ungaria (17 aprilie) și Țara Ga
lilor (8 mai).

UN BOGAT PROGRAM 
PENTRU ECHIPA SUEDIEI

O DUBLA TNTÎLNIRE 
ANGLIA — ARGENTINA?

ț

Selecționata Suediei va avea 
anul viitor un bogat program in
ternațional. în afara jocurilor 
pentru calificarea în turneul final 
al campionatului mondial din 
Mexic, fotbaliștii suedezi vor mai 
întîlni reprezentativele Spaniei. 
Angliei, Ungariei, Danemarcei. 
Finlandei și • Norvegiei.

argentiniană de fot- 
să restabilească rela- 
compromise la ulti-

SE APROPIE SĂRBĂTORIREA 
LUI GARRINCHA

Federația 
bal. dorind 
țiile (serios 
mul campionat mondial) cu fede
rația engleză, propune organiza
rea a două întîlniri amicale: pri
ma în decembrie 1968. la 
a doua în iunie 1969, la 
Aires. Forul britanic a 
timp de gîndire pentru a 
puns la această „ofertă de pace".

Londra. 
Buenos 
cerut... 

da răs-

Pentru a-1 sărbători pe celebrul 
extrem dreapta Garrincha, federa
ția braziliană de fotbal 
nează să organizeze un 
o selecționată europeană

STEAUA ROSIE 
ÎN TURNEU ÎN MEXIC

intențlo- 
meci cu 
din care

Echipa
Steaua 
prinde

iugoslavă de 
Roșie Belqrad va 
între 20 ianuarie

fotbal 
între- 
și 20

spune Karl

— Considerați tirul un sport 
al hazardului ?

Cunoștință veche, de pe
ste )0 ani, Karl Larsson 
(Suedia), președintele co
mitetului tehnic al Uniunii 
internaționale de tir, vizi
tator de mai multe ori al 
țării noastre, ne-a făcut fa
voarea să răspundă între
bărilor pe ’ 'e-am

— Firește că și in tir, ca în 
toate sporturile, este nevoie de 
puțin noroc. Nici la decatlon nu 
te poți lipsi de noroc; la tir tre
buie ceva mai mult, dar în orice 
caz mai puțin decît la fotbal... 
Gîndiți-vă că infime diferențe de
termină cîștigarea probei de armă 
liberă calibru redus, poziția culcat, 
unde există mulți trăgători de cla
să. Și totuși, dincolo de hazard, 
ceea ce te duce spre victorie sînt 
pregătirea tehnică și factorii psi
hologici.

— Din multitudinea probelor 
de tir, pe care o socotiți cea 
mai dificilă ?

— Destul de greu de răspuns. 
Cred că proba care-i pune cel mai

în cadrul ■„ Cupei cupelor" la 
baschet masculin s-au disputat trei 
noi întîlniri, contînd ca meciuri re
tur ale primului tur al competiției.

La Cracovia, formația locală Wi- 
sla, a învins cu scorul de 81—61 
(39—28) echipa elvețiană Olympic 
Fribourg. învingători și în primul 
joc (scor : 104—61), baschetbaliștii 
polonezi s-au calificat pentru tu
rul II al competiției.

O calificare ușoară a obținut și 
formația franceză A.S. Villeurbanne. 
care a dispus, la Lyon, cu 77—61 
(42—32) de Landlust Amsterdam, 
în meciul tur, desfășurat la Am
sterdam, A.S. Villeurbanne cîștigase 
cu 70—69-

glob
februarie 1968 un 
meciuri în Mexic, 
slav va primi un 
2 300 dolari pentru 
tidă.

8turneu de
Clubul iugo- 
onorariu de 
fiecare par-

BILANȚUL CAMPIONATULUI 
MAGHIAR

Jocurile campionatului maghiar 
de fotbal au fost urmărite de 
2 700 000 de spectatori, fiecărui 
meci revenlndu-i o medie de 
12 000 de spectatori. în cele 240 
de partide ale campionatului au 
fost înscrise 270 de goluri, adică 
3,2 goluri, în medie, pe meci.

■I
CAMPIONATE... CAMPIONATE

@ Lider în 
triac continuă 
Viena care a 
Linz. Urmează 
ker Innsbruck

campionatul aus- 
să rămînă Rapid 

învins cu 1—0 pe 
în clasament Wac- 
și Austria Viena.

în cele 7 meciuri de dumi- 
ale campionatului elvețian

•

nică
numai două echipe au reușit să 
cîștige pe tenen propriu. Young 
Boys Berna a învins cu 2—1 pe 
Granges, iar Bienne a întrecut cu 
1—0 pe Young Fellows. Grass- 

■ hoppers și F.C. Ziirich conduc în 
clasament.

TURNEUL DE LA TOKIO

în capitala 
un turneu la 
pele T.S.K.A. 
olimpică a Cehoslovaciei și două 
selecționate olimpice ale Japoniei, 
în primul meci, T.S.K.A. și pri
ma reprezentativă olimpică a Ja
poniei au terminat

Japoniei a început 
care participă ec’nl- 
Moscova, formația

la egalitate :

mult la 
este cea 
mare, la 
trag 150 
de 6 ore

tirului.al

încercare pe concurenți 
de armă liberă, calibru 
300 de metri distanță. Se 
de focuri într-o zi, timp

jumătate ! Un maraton

— O 
tirul un 
pentru vîrstnici ?

ultimă întrebare : este 
sport pentru tineri sau

— Istoria tirului nu-mi permite 
să dau un răspuns categoric. Fi
rește că cei ce încep acest sport

Cea de-a treia calificată în 
rul II al competiției este formația 
vest-germană V.F.L. Osnabruck, în
vingătoare cu scorul de 85—60 
(35—29) în fața echipei suedeze Soi
na Stockholm. Prima partidă reve
nise, cu scorul de 60—55, sportivi
lor suedezi.

tu-

devreme pot obține rezultate înal
te. Tinerii au întodeauna nervii 
mai tari. Canadianul Georges Gi-

năreux a devenit campion olimpic 
la talere la 17 ani, iar americanul 
Arthur Cook (predecesorul lui Io
sif Sîrbu în palmaresul olimpic) 
— la 13 ani. Dar tirul este un sport 
destul de costisitor și în unele 
țări tinerii nu au îndeobște banii 
necesari pentru arme, muniții, e- 
chipament. Exceptez firește pe ti
nerii din țările estice, în care sta
tul le pune la dispoziție totul. Apoi, 
trăgătorii vîrstnici vin pe poligon 
cu o experiență adesea decisivă. 
Cunosc în țara mea, în Suedia, 
cazul trăgătorului Mattsson, care 
țintește de 73 de ani: a început la 
12 ani și la 85 de ani se prezintă 
încă la. stand. Poate că frumusețea 
și prestigiul tirului se găsesc toc
mai în această uniune a genera
țiilor.

V. CIBIN

în „Cupa Davis“: R. S.fl.-Spania 2-2
(O partidă întreruptă)

La Johannesburg, în cadrul fi
nalei interzone a „Cupei Davis'1 
are loc o dispută deosebit de echi
librată. Astfel, după ce spaniolii 
reușiseră să conducă cu 2—1 (în 
urma desfășurării primelor două 
simpluri și a partidei de dublu), 
în cea de-a patra confruntare, pro
gramată sîmbătă, tînăra speranță 
Manuel Orantes nu a putut rezista 
pînă la urmă lui Ray Moore (în
locuitorul lui Bob Hewitt, după 
cum se știe accidentat) și, astfel, 
scorul general a devenit 2—2. între 
acești doi jucători s-a dat o luptă 
acerbă pe distanța a cinci seturi 
și numai plusul de siguranță do
vedit de Moore, în final, i-a atras

prețioasa victorie, cu scorul de 
6—4, 0—6, 6—4, 2—6, 6—4. A ur
mat meciul decisiv dintre primele 
„rachete" Manuel Santana și Cliff 
Drysdale. Spaniolul a pornit de
cis, și-a menținut inițiativa, cîști- 
gînd primele două seturi : 6—3, 
6—3. în cel de al treilea set însă, 
sud-africanul se arată foarte tena
ce, reușește o suită de atacuri ful
gerătoare la fileu șl reduce din 
handicap, obținînd și el un set, tot 
cu 6—3. în acest moment deasu
pra stadionului „Ellis Park" s-a a- 
bătut un ciclon, care a obligat pe 
organizatori să întrerupă partida 
și să o reprogrameze pentru luni, 
la ora 11 (G.M.T.).

MOSCOVA, 
a turneului internațional de hochei 
pe gheață, amatorii de sport din 
Moscova au venit în număr mare la 
„Palatul Sporturilor" pentru a ur
mări întilnirea dintre prima și cea 
de-a doua selecționată de hochei 
pe gheață a U.R.S.S. Recenta învin
gătoare, la scor, a echipei Canadei, 
selecționata secundă a U.R-S.S., nu 
a mai putut reedita performanța 
din ajun și a părăsit terenul de joc 
învinsă. Scor final: 5—2 (0-0, 2-1, 
3-1) In favoarea primei reprezenta
tive a U.R.S.S. în această partidă, 
campionii mondiali au evoluat la 
valoarea lot reală și, în special în 
ultima repriză, au prestat un joc 
mult aplaudat. O vervă deosebită 
a manifestat cunoscutul internațio
nal Boris Maiorov, autorul a 3 go
luri. Celelalte goluri ale învingă
torilor au fost înscrise de Alexan
drov și Blinov. Pentru învinși au 
marcat Zaițev și Mișakov.

La Leningrad, în prezența a 
7 000 de spectatori, echipa Canadei 
a învins, cu scorul de 5—3 (3-3, 
1-0, 1-0), formația Poloniei. După 
o primă repriză echilibrată, spor
tivii canadieni, posesori ai unei 
mai bogate experiențe competițio- 
nale, s-au impus, reușind ca în fi
nal să-și adjudece victoria. Din nou 
cei mai buni jucători canadieni au 
fost Bob Berry și Dayneene, care 
au înscris cîte două puncte fiecare. 
Al cincilea gol a fost marcat de 
Freitag. Pentru echipa Poloniei au 
marcat : Novak, Kilanovici și Bial- 
nițki.

Ultimul joc al zilei s-a disputat 
la Voskresensk între cele două re
prezentative ale Cehoslovaciei. Tn- 
tîlnirea s-a încheiat la egalitate s 
3-3 (1-1, 2-0, 0-2).

în clasament, după două zile de 
întreceri, ccnduce Cehoslovacia I 
cu 3 puncte (12—4), urmată de Ce
hoslovacia II cu 3 puncte (6-4), 
U.R.S-S. II cu 2 puncte (11—8), 
U.R.S.S. I cu 2 puncte (6—5), Cana
da cu 2 puncte (8—12) și Polonia cu 
0 puncte (4—14).

întrecerile patinatorilor^
LA VARȘOVIA

VARȘOVIA, 2. — Capitala Polo
niei găzduiește un concurs inter
național de patinaj artistic la care 
iau parte sportivi din 5 țări. După 
efectuarea exercițiilor obligatorii, 
la băieți, conduce cehoslovacul File 
— 508,2 puncte, urmat de Oste- 
reich (R.D.G.) 487,1 puncte, Peni- 
kowski (Polonia) 487 puncte, Jidek 
(Cehoslovacia) 478,8 puncte, Kelety 
(Ungaria) 460,2 puncte, Kovalev 
(U.R-S.S.) 447,1 puncte etc.

OLIMPICE
SUB DEVIZA „SPORT, CULTURĂ Șl PACE

JJ

O declarație a arhitectului RAMIREZ VASOUEZ,

U

președintele comitetului de organizare a J. O. din Mexic

MOSCOVA. 2 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului de organizare 
a Jocurilor Olimpice din Mexic, 
arhitectul Ramirez Vasquez, aflat 
in vizită în U.R-S.S., a participat 
Ia o conferință de presă ce a avut 
loc la Moscova. Cu acest prilej, 
R. Vasquez a subliniat că poporul 
mexican, care a primit să organi
zeze a XlX-a ediție a Jocurilor 
Olimpice, dorește să-i primească 
cu cordialitate pe reprezentanții 
tineretului sportiv din lumea în
treagă. în acest scop, a fost pre
văzut, în afara competițiilor spor
tive propriu-zise, un amplu program 
cultural artistic. „Vrem, a spus R. 
Vasquez, ca Olimpiada din Mexic 
să se desfășoare sub deviza : 
„Sport, cultură, pace".

Referitor la participarea atleți- 
lor de culoare din S.U.A. la Jocu
rile Olimpice din Mexic, R. Vas- 
quez a declarat că mexicanii vor 
regreta mult dacă unii dintre spor
tivii negri americani nu vor putea 
lua parte la jocuri, din motive care 
privesc problemele interne ale țării 
lor.

Răspunzînd la întrebările ziariști
lor, președintele Comitetului de or
ganizare a J.O. a declarat că, per-

sonal, ar dori ca atlețil cei mai 
buni din lume, fără excepție, și 
dincolo de orice considerente, să 
poată lua parte la Olimpiadă.

La întrebarea dacă și Comitetul 
olimpic mexican se va ralia la 
propunerea 
Grenoble de 
armistițiului 
jocurilor, R.
asemenea inițiativă nu poate fi de
cît salutată".

primarului orașului 
a se cere respectarea 

olimpic în timpul 
Vasguez a spus : „O

• GRENOBLE. — In timpul 
Jocurilor Olimpice de iarnă de la 
Grenoble, după estimații aproxi
mative, vor fi consumate 40 de 
tone de carne, 20 tone de brînză, 
15 tone de pui, cîteva sute de ki
lograme pate de ficat etc. Cantita
tea totală de alimente se va ridică 
la circa 800 tone. Acest festin O- 
limpic este destinat celor 1 000 de 
sportivi participant, însoțitorilor 
lor, reprezentanților presei etc. în 
decurs de 20 de zile, cele 4 restau
rante puse la dispoziția olimpici
lor vor trebui să servească circa 
400 000 de mese. Diferitele me
niuri au fost puse la punct în ur
ma avizului dat de cunoscutul die- 
tetician francez dr. Albert Creț'. 
Șeful intendenței este un expert 
neașteptat, B. Hippolyte, doctor în 
drept, primul care a introdus au
toservirea la cantinele studențești 
din Avignon.

„TUTTO SPORT": Ion Tiriac pe locul 13!
Un clasament al celor mai buni

Atleți americani 
vor lua startul

in Australia
UN LOT de atleți din S-U.A. 

vor participa, la începutul lunii 
martie, la o serie de concursuri 
care vor avea loc la Melbourne 
și Perth. După aceste concursuri, 
în zilele de 23, 24 și 25 martie, 
ei vor evolua în cadrul campio
natelor Australiei, programate 
la Sydney. Cu acest prilej, vor 
concura Carlos (200 m), Whitney 
(400 m garduri), Carruthers 
(înălțime), Ralph Boston (lun
gime), Barbara Fereli (100 m 
plat) și alții.

campion de box al Fran- 
categoria cocoș este pu- 
Pierre Vetroff. în meciul 
titlu, disputat la Lyon, 
l-a învins la puncte pe

După o absența de doi ani de 
pe pistele de concurs, cunoscu
tul demifondist american Dyrol 
Burleson și-a anunțat reintrarea 
în activitatea competițională. 
Burleson, care din anul 1965 a 
studiat în Europa, s-a reîntors 
în S.U.A., unde în prezent și-a 
reluat antrenamentele. Obiecti
vul său principal este participa
rea la J.O. din Mexic și pentru 
aceasta parcurge săptămînal 160 
km la antrenament. După cum se 
știe, în absența lui Burleson, 
specialistul nr. 1 al probei de 
o milă a devenit Jim Ryun. Ră- 
mîne de văzut dacă Dyrol Bur
leson va reuși să atingă forma 
din trecut și să obțină perfor
manțe de valoarea celor reali
zate de Jim Ryun.

Printr-o săritură acrobatică, portarul Mato (Academica) respinge balonul din fața impetuosului 
atacant Laurenco (Sporting), în meciul desfășurat în cadrul campionatului de fotbal al Portugaliei

Turneul internațional de volei 
feminin de la Bratislava a fost 
cîștigat de echipa poloneză 
A.S.Z. Varșovia, care în meciul 
decisiv a învins cu 8—2 (5—15, 
15—2, 6—15, 15—13, 15—13),
formația Slavia Bratislava. Pe lo
cul trei s-a clasat echipa T.S.C. 
Berlin (R. D. Germană).

într-un clasament al celor mai 
buni jucători de tenis pe anul 1967, 
alcătuit de specialistul italian Ono
rate Cerne, șeful rubricii de tenis 
al ziarului „TUTTO SPORT" din 
Torino, Ion Tiriac figurează pe lo
cul 13 în lume și pe locul 5 în Eu
ropa- Iată cum se înfățișează cla
samentul amintit: 1. Roy Emerson 
(Australia), 2. John Newcombe (Au
stralia), 3. Tony Roche (Australia), 
4. Nikola Pilici (Iugoslavia), 5. Wil
helm Bungert (R.F. a Germaniei), 
6—7. Martin Mulligan (Australia), 
Istvan Gulyas (Ungaria), 8. Bob He- 
witl (Republica Sud-Africană), 9- 
Manuel Santana (Spania), 10—11. 
Arthur Ashe (S.U.A.), Clark Graeb- 
ner (S.U.A.), 12. Owen Davidson 
(Australia), 13. ION ȚIRIAC (RO
MANIA), 14- Gene Scott (S.U.A.), 
15—16. Roger Taylor (Anglia), Ni
cola Pietrangeli (Italia). Mai sînt 
citați Pierre Darmon, Cliff Drys-

tenismam din lume, In anul 1967
dale, Torn Okker, Z. Franulovici, 
C. Richey, J. Cooper, I. Năstase, 
R. Barnes, B. Iovanovici.

• NEW YORK. — Antrenorul 
Habk Iba, de la Universitatea din 
Oklahoma, a fost desemnat să pre
gătească echipa de baschet a 
S.U.A. în vederea Jocurilor Olim
pice de la Ciudad de Mexico. Habk 
Iba a antrenat echipa S.U.A. și la 
J.O. de la Tokio, unde baschetba
liștii americani au ocupat primul

ION ȚIRIAC

Noul 
ței la 
gilistul 
pentru 
Vetroff 
Franțois Porcel.

22—20

La Katowice a început, un tur
neu international de hochei pe 
gheață, la care participă echipa 
sovietică Metalurg Novokuznețk, 
formația cehoslovacă T. J. Got- 
waldow și echipa poloneză G.K.S.

învingători cu scorul de 
(14—8).

■
Atletul englez Bruce 

campion european în 1962 
grad în proba de 5 000 m plat, 
a anunțat că se pregătește in
tens în vederea Jocurilor Olim
pice de la Ciudad de Mexico. 
Tulloh va participa numai la pro
ba de 10 000 m plat.

■
Campionul mondial de

Tulloh, 
la Bel-

box

^teiex-radio-telefon^
Katowice. în primul joc al tur
neului s-au întîlnit formațiile 
Metalurg Novokuznețk și G.K.S. 
Katowice. Hocheiștii sovietici 
obținut victoria cu scor-’.l de 
(1—1, 2—0, 0—0).

■
întilnirea Internațională

handbal, disputată la Oslo între 
selecționatele masculine ale Nor
vegiei și Finlandei s-a încheiat 
cu victoria sportivilor norvegieni

au
8-1

de

profesionist la categoria „cocoș*,  
japonezul Harada, l-a întîlnit la 
Tokio, într-un meci amical, pe 
Kwon Soo Bok (Coreea de Sud). 
Japonezul a repurtat victoria prin 
k.o. în repriza a 8-a. Harada își 
va pune titlul în joc în cursul 
lunii ianuarie în fața mexicanu
lui Jesus Pimental.

La Crystal Palace din Londra 
se va desfășura între 7 și 9 
decembrie un turneu internațio-
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nai de tenis pe teren acoperit. 
La acest turneu vor participa, 
printre alții, Santana (Spania), 
Wilson (Anglia), Drysdale (Re
publica Sud-Africană), Darmon 
(Franța) și Sangster (Anglia).

Tînărul pugilist francez Marcel 
Cerdan jr., îl va întîlnl la 3 fe
bruarie la Pau, pe Franțois Pa- 
villa, în. joa fiind pusă centura 
de campion al Franței ia catego
ria semimijlocie.

■
In cadrul unei conferințe de 

presă. Bill Edward, președintele 
federației australiene de tenis, a 
declarat că forul de specialitate 
se preocupă foarte mult pentru 
schimbul de mîine al tenismani- 
lor australieni. în acest sens, fe
derația a alcătuit un lot de 8 
juniori, care vor fi pregătiți spe
cial în decurs de un an.

deO selecționată japoneză 
judo a susținut recent trei în
tîlniri Ia Varșovia. Sportivii ni
poni au obținut tot atîtea victo
rii : 3—0 cu reprezentativa Po
loniei, 8—0, cu echipa de tine
ret și 4—1 cu selecționata Var
șoviei.
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