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Echipa Spaniei 
in finala „Cupei Davis"

JOHANNESBURG. Invlnglnd cu 3—2 reprezenta
tiva Republicii Sud-Africane, echipa de tenis a Spa
niei s-a calificat in finala .Cupei Davis“, urmînd st 
lntilnească la silrșitul lunii selecționata Australiei. 
In ultimul meci, ieri, la Johannesburg, Santana l-a 
învins pe Drysdale cu 6—3, 6—3, 3—6, 6—2.

TENDINȚE NOI
ÎN PREGĂTIREA SPORTIVĂ

A JUNIORILOR Șl COPIILOR

RAPID—LOKOMOTIV MOSCOVA
in campionatul european

feroviar de fotbal
Pregătirea sportivi a ju

niorilor, denumită a- 
deseori specializare 

timpurie sau inițiere preco
ce, constitue încă un capi
tol extrem de controversat 
al antrenamentului modern. 
Individualizată ca proble
matici de cercetare științific 
că și ea preocupare metodi
că după cel de al doilea 
război mondial, pregătirea 
sporitei g copiilor și junio
rilor —-’te ciuda unei mari 
experiențe'practice acumula
te tn străinătate ti la noi 
in țară — prezintă In Con
tinuare mt^țe aspecte ne- 
contr^ațe șuficieKi, «au pur 
și simplu necunoscute.

Consfătuirea organizată recent 
la Cluj de către cabinetul 
metodteo-științifia al Consi

liului regional pentru educație fi
zică și sport, Iii colaborare cu ca
binetul din Baoău și cu eențrul 
experimental „Viitorul", ca o con
tinuare a celei din anul trecut cu 
aceeași tematică, a șqjos in evi
dență, pe lingă complexitatea pro
cesului de pregătire a Juniorilor, 
liniile orientative ale activității de 
cercetare șl instruire in acest do
meniu pentru perioada Imediat 
următoare.

Cu acest prilej s-a dovedit că 
problema organizării instruirii la 
această virstă prezintă Încă ne
clarități. în acest sens : este reală 
Identificarea celor trei stadii de 
pregătire — inițial, de specializare 
Și de perfecționare, sau este vorba 
doar de o diferențiere mai mult de 
rațiune didactică neinsoțită Insă 
de realitate ? Dacă într-adevăr ele 
există, cum se încadrează în timp, 
ce diferențe de ordin cantitativ și 
calitativ le separă în general — 
pentru marile categorii de sporturi 
(individuale și colective) — și, in 
particular, pentru fiecare ramură 
și probă in care se realizează o 
astfel de pregătire 7

Este interesant, de asemenea, de 
știut care sînt limitele minime și 
maxime 
lucrului 
probele 
profilul 
fizice predominante ale sportivilor. 
De remarcat că în prezent întîl- 
nim o mare diversitate de cifre 
care reclamă ca cercetările să con
tinue, folosind în acest sens o ca
zuistică cît mal bogată.

Din punct de vedere al conținu
tului procesului, se constată o in
suficientă prelucrare teoretică a 
muncii practice realizată în acest 
domeniu. Nu putem vorbi încă 
despre existența unor programe 
de lucru, care să cuprindă structu
ra mișcărilor șl succesiunea lor 
optimă accesibilă virstei respec
tive.

întilnim o mare diversitate de 
păreri in privința metodicii de 
lucru.

Selecția, acest moment inițial — 
care înseamnă desprinderea junio
rului dotat din punct de vedere al 
capacității de efort din masa de 
copii, nu se realizează întotdeauna 
după criterii obiective. Evident, 
precizarea acestor criterii prezintă 
Încă multe dificultăți rezultata din

modificările morfo-funcțlonale pe 
care procesul pubertății le aduce 
organismului copilului. Examenul 
eomatoscopic cu reținerea Îndeo
sebi a datelor segmentelor șl a ta
liei, raportarea lor la datele pă
rinților șl unele probe de labora
tor privind viteza de reacție, in- 
demlnarea etc. coroborate cu cele 
de teren, Încadrează orientarea a- 
cestei selecții. Pentru obținerea 
unor criterii unitare și totodată 
obiective de apreciere, este indicat 
să se experimenteze, pe fiecare ra
mură tn parte, acest gen de probe 
realizate pe un număr cit mai 
mare de copil. Prelucrarea lor ar 
putea da naștere unor tabele de 
punctaj, ușor manevrabile în mo
mentul selecției, așa-zise primare.

Rămlne încă pe plan metodic 
neelucidată problema aplicării suc
cesive Sau simultane a factorilor 
de antrenament Dacă Intr-adevăr 
acceptăm ca linie orientativă reali
zarea unei varietăți crescute a mij
loacelor aplicate, Însoțită de cap
tarea emoțională a copilului in a- 
cest proces, avem de văzut dacă,

Ieri 
Victor 
cund al echipei giuleștene. Desi- 
gur, subiectul discuției pe care 
am avut-o, a fost 
tăzi după-amiază, 
komotiv Moscova, 
cadrul semifinalei 
european feroviar, i 
trenorului Valentin 
bineînțeles, intențiile rapidiștilor 
in legătură cu această partidă.

„Sper că Valentin Stănescu nu 
se va supăra pe mine dacă voi a- 
mlnti, acum, o declarație a sa, fă
cută la sfîrșitul verii trecute. El 
spunea, atunci, că obiectivele Ra
pidului, pentru sezonul pe care-I 
traversăm, cuprind și o bună com
portare in actuala ediție a campio
natului european feroviar, compe
tiție prestigioasă pentru noi fero
viarii de pe continent. Bubukin a 
declarat, la sosirea in București,

Nieu ALEXE
doctor in științe pedagogice

(Continuare tn pag. a 2-a)

dimineață, l-am intilnlt pe 
Stănculescu, antrenor se-

meciul de as- 
Rapld — Lo- 
programat în 
campionatului 

declarațiile an- 
Bubukin, șl,

ci jucătorii Iui vor să obțină aici, 
calificarea în finala intreceril. Este 
o Intenție lăudabilă, dar o avem și 
noi pe a noastră: vrem și noi să 
jucăm in finală, și, cum aceasta

Azi, de la ora 14,
în Ciulești

se va decide la București (ca să 
nu zio in Giulești), cred că nouă 
ne va fi mai ușor. Nemaivor- 
bind de faptul că avem o victorie 
(in meciul tur), obținută la Mos
cova. Cert este că această dorin
ță... comună de a juca in finală 
creează premisele unui meci dirz".

(Continuare tn pag. a 3-a)

S-AU ÎNCHEIAT finalele Nasture seu în acțiune..

Fotoi B. Teodor

LA CARE

SE BAT

i MEDALIILE... i

de virstă pentru Începerea 
specializat în ramurile și 
sportive, ținînd seama de 
solicitărilor, de calitățile

NAȚIONALELOR DE GIMNASTICA

Elena Ceampelea la birnă Foto : R. Wagner — Cluj

POIANA A LBĂ
Nici o surpriză: Elena Ceampelea 
și Gh. Tohăneanu și-au păstrat 

titlurile

In pagina a 3-a

Ultima zi de lucru
înaintea 

întîlnirii decisive
PRINTRE FOTBALIȘTII NAȚIONALEI

ceasta. în special Elena Ceampe
lea s-a prezentat într-o formă 
bună, neavînd nici o ratare. Mai 
ales exercițiile ei la bîrnă și la 
sol s-au bucurat de un succes 
deosebit. Bogata recoltă de titluri 
(4 din 5 posibile) se datorește con
stanței. manifestate de talentata 
sportivă a clubului Petrolul Plo
iești, la fiecare aparat. Elena 
Ceampelea a fost secondată de 
Lucia Chiriță, care a „smuls" un 
loc I la paralele. S-au mai re
marcat Rozalia Filipescu și Irina 
Sărăcuț la sol,Alina Goreac la 
sărituri și la bîrnă și Olga Ștefan 
la paralele.

La băieți, Gh. Tohăneanu 
reușit să tranșeze și în acest 
în favoarea sa rivalitatea cu 
versarii direcți, 
Petre Mihaiuc.

Ca o observație de ordin gene
ral trebuie să menționez că s-a 
făcut simțit un decalaj valoric în
tre exercițiile impuse și cele liber 
alese. Un nou prilej de a vorbi 
despre slaba pregătire a gimnaști- 
lor și gimnastelor noastre la „im
puse". Poate că de data aceasta 
sportivii (și antrenorii care îi 
pregătesc) vor încerca să realizeze o 
cotitură în munca lor, să nu mai 
dea ocazia să semnalăm pe viitor 
existența unei asemenea carențe...

REZULTATE TEHNICE :
Băieți. Sol :

(Steaua) 19,100 ; 2 Gh. Tohăneanu 
(Dinamo) 18,600 ;
(Dinamo) 18,450 ;--- - — —. —_—
(Dinamo) 18,700 ; 2. Gh. Tohănea
nu 18,150 ; 3. M.
17,850 ; Inele : A. Cadar 18,875

I

a 
an 

ad- 
Anton Cadar și

EVGHENI CERKASOV,
fost recordman mon-

dial și campion al
Europei Ia pistol vi'
teză, a sosit___în

București

In Poiana Brașovului, lama ,a CO- 
borît venind dinspre Postăvar, sfi
oasă ca mina unei adolescente. La 
granița dintre ele, anotimpurile se 
înfruntă mal Întotdeauna. Toamna 
se simțea Încă puternică, atunci 
cînd într-o seară a fost; surprinsă 
de Invazia fulgilor de zăpadă, re- 
vărsațl ca o puzderie de miniatu
rale parașute albe. Șl cum nu-1 șe
dea bine să se dea bătută de la În
ceput, toamna a cerut ajutorul unul

soare indiferent la farmecul deli
cti: al primei zăpezi, a mai scos 
capul — ici-colo — pe cîte o colină 
și s-a retras, abia după cîteva zile, 
Xn locul acela neștiut unde se odih
nesc anotimpurile.

Dumneata ai 
mai în aceste 
schimbarea.

Ai observat
rat cei dintîi _ . _
cărcîndu-se de nea. Nu-șl mărturi-

sese cochetăria, dar poartă cu

urcat In Poiană toc- 
zlle ca să surprinzi 

că brazii s-au bucu- 
șl cel mal tare. în-

sesc cochetăria, dar poartă cu ele
ganță plastronul Imaculat al zăpezii 
și se lasă admirați zi și noapte de 
privirile tuturor trecătorilor. Deși, 
din cînd în cînd, crengile lor troz- 
nesc de ger, ca niște degete de bă- 
trîn, stau nepăsători, adunați în 
pilcuri, gata să înfrunte viscolele, 
pregătite undeva departe tn ocea
nul cerului.

Au dispărut ridurile pămîntului 
sub această pomadă albă.

Pîrtla cea abruptă, din dreapta 
hotelului mare, așteaptă încordată 
să audă ureînd pașii primilor 
schiori.

Spre prînz, odgonul telefericului te 
poartă peste coame și văiugl. Ești 
într-o bărcuță ce va ancora curînd 
sus în Postăvar, ca InU'-un port 
suspendat șl alb. O dată ajuns, te 
îndrepți spre zgomotele și strigă
tele Iscate pe micul șantier unde 
se construiește viitorul schi-lift. 
Stîlpil Iul au fost cocoțați pînă sus 
In Kantzer, dar privirea ta nu răz
bate dincolo de jumătatea drumului. 
Te uiți spre Cristianul Mare, acope
rit de duhul ceții șl vrei să-ți spo
rești înfiorarea, închlpulndu-țl că 
acolo se săvîrșește ceva tainic șl 
vrăjitoresc.

După vreun ceas, mal îndrăzneț, 
iei drumul înapoi pe picioare. Treci 
de jumătatea drumului șl deodată, 
observi între stadion și ochiul la
cului o așezare necunoscută, adu- 
cînd din depărtare cu un conac. 
Puțin mal tîrziu pașii te poartă în- 
tr-acclo, treci pe sub un portic șl 
ajungi la -------
trecut nu 
întîlnește 
la stînga, 
de Masa 
două Încăperi, ......................
grinzi si acoperite cu solzi de lemn. 
Interiorul vrea să reconstituie, prin 
elemente de epocă, obiceiurile, de 
voie bună șl petrecere, ale strămo
șilor noștri, ce-șl cinsteau rodul 
muncii, încordîndu-șl strunele bucu
riei. Ești întîmplnat în costume ve
nite parca tocmai din Istorie, ești 
omenit după datină.

...A început să însereze. Noaptea 
lese dintre brazi șl în Poiană e li
niște ca pe fundul unei ape, Incît 
îți auzi gîndurlle izblndu-se de osul 
ttmplei. Te simți regenerat ca în 
timpul unei iubiri, dragostea ta 
pentru natură Șl-a regăsit întreaga 
ei temeinicie.

Silueta de piatră a Hotelului Sport 
se apropie. Intri. Gentilețe, curățe
nie, confort. Ființa îți este multi
plicată în zeci șl zeci de alțl turiști. 
Treci fără să remarci nimic. Fiind
că porțl pe retină atîtea frumuseți 
proaspete.

CLUJ 4 (prin telefon). Dumini
că seara, tîrziu, au fost cunoscuțl 
campionii țării la gimnastică pe 
anul 
fără 
Gh. 
lea,

Ieri a sosii, în Ca
pitală, Evgheni Cerka- 
sov, medic-antrenor 
al loturilor de pis
toale ale U.R.S.S., Ev
gheni Cerkasov a 
iost cu ani în urmă 
un sportiv vestit. El 
este deținătorul me
daliei de argint de 
la J.O. — Melbourne 
1956, recordman
mondial și campion 
al Europei (București, 
1955) la proba de 
pistol viteză. Oaspe
tele va rămîne în 
tara noastră trei săp 
tămini — timp în care 
va efectua un schimb 
de experiență cu an
trenorii români de 
tir.

Petre Mihaiuc

3. Al. Silaghi 
Cal: 1. A. Cadar

Lisovski (I.C.F)
; 2.

MOCANU
1067. Competiția s-a încheiat 
surprize, campionii pe 1966, 

Tohăneanu și Elena Ceampe- 
impunîndu-se și de data a-

Paul Radvani
corespondent

(Continuare în pag. a 3-a)

în vizită
la meșterii
tractoarelor

Șura Dacilor, care anul 
exista. In curte, privirea 
un foișor și alături, mai 
o vatră care-ți amintește 
Tăcerii. Traversezi cele 

mari, făcute din

...Din nou la Tractorul. Ulti
ma dată am vizitat uzina în
tr-o perioadă cînd colectivul ei 
se pregătea să sărbătorească o 
nouă izbîndă: la 1 decembrie 
„Scînteia" scrisese pe prima sa 
pagină : „După realizarea la 25 
noiembrie a planului la pro
ducția globală, constructorii de 
tractoare au raportat ieri înde
plinirea planului anual la pro
ducția marfă"... „Planul de be
neficii a fost depășit pe 10 luni 
cu 56 786 000 lei"... „247 de trac
toare peste plan, dintre care 
166 la export"...

...Dar sînt reporter sportiv. 
N-am uitat. Am fost la Bra
șov, în acel început de iarnă, 
să scriu despre sportivii uzinei, 
despre frezorul, strungarul sau 
controlorul tehnic de calitate, 
despre inginerul și proiectantul 
care în multe după-amieze, 
cînd soarele se ascunsese du
pă Tîmpa, își schimbau hala
tul albastru cu tricoul sportiv. 
Să scriu despre acești oameni, 
unii cu ghiocei la tîmple, care 
3—4 ore pe săptămînă aleargă 
pe gazonul stadionului prime- 
nindu-și pieptul cu aer curat. 
Și nu sînt puțini. Faceți și 
dv. socoteala pe care ne-a fă
cut-o nouă președintele clubu-

întreceri. Adă- 
ce se întîlnesc 
tablelor de șah 
tenis, pe îndră

lui sportiv Tractorul, tov. Al. 
Taus: 20 de echipe de fotbal, 
14 de handbal, 16 de volei. 
înmulțiți aceste cifre cu 11, l 
și respectiv 6. Apoi, gîndiți-vă 
și la rezervele care abia așteap
tă se intre în 
ugați-i pe cei 
la club în fața 
și a meselor de
gostiții de drumeție și veți afla 
cîte sute de oameni se întrec 
în competițiile organizate cu 
prilejul „TR ACTORI ADEl".
Așa se numește competiția de 
masă ce se organizează de 
două ori pe an în marea uzină, 
la fotbal, volei, handbal, șah, 
tenis de masă și — mai timid 
— la atletism.

In cei 12 ani de la nașterea 
sa, asociația sportivă a organi
zat zeci de concursuri. Sportul 
a început să fie tot mai îndră
git și, ca o necesitate firească, 
membrii 
din care 
asociații 
pe secții 
fruntă în Tractoriadă, întrece
re tradițională. Existența ei

clubului Tractorul, 
fac parte acum. 20 de 
sportive (organizate 
de producție), se în-

Constantin ALEXE

(Continuare în pag. a 3-a)
Romulus BALABAN

i
eri dimineață, flotila campionilor da 
caiac-canoa a navigat, pentru prima 
oară în această iarnă, spre bacul 
din șoseaua Ștefan cel Mare. A fă- 
cut-o cu discrete, ca întotdeauna, 
fârâ afișe, fără reclama și fară^ prea
labilul telefon : „Ar fi bine să vină 
cineva de la ziar. Și, neapărat, un 
fotoreporter"...

Poate tocmai de aceea, și desigur și din 
alte motive, doritul fapt divers primește 
fotoliul de orchestră al numărului nostru 
de astăzi. Chiar daca e mult de cînd frun
zarele de sălcii ale Snagovului s-au risipit 
pe malurile lacului, rămas solitar și nostal
gic, cu apele liniștite, netulburate de mo- 
rișca podelelor și pagaielor. Pentru că 
există și o asemenea actualitate.

Micro-stadionul de apă, pe care Vernescu 
et comp, abia încap, trăiește — la aceste 
ore — ceva mai mult decît ceea ce, în 
mod obișnuit, se cheamă începutul, perioa
dei da pregătire. Terminologia teh
nică încetează să devină aridă.;. îm
bracă haina poeziei, evocă amintiri, dâ 
prezentului certificate de calitate și certi
tudine, scrutează optimist viitorul — anul 
olimpic, în primul rînd.

1967 a fost anul înnoirilor tn aceste ra
muri ale sporturilor nautice aureolate de 
strălucirea recordurilor de medalii cu
cerite pe apele lacului Bertha din 
Duisburg, la camgionatele continentului și 
de cele 71 de victorii repurtate la marile 
regate internaționale din Suedia, Cehoslo
vacia, Polonia, Austria, R. D. Germană. 
Finlanda, Danemarca, Ungaria sau Bul
garia.

Medalii și titluri 1 Toate oglindind, ca 
apele cristaline ale Snagovului, .cu fideli
tate, talentul sportivilor și priceperea an
trenorilor. Și nu numai atît. Retrospectiva 
acestui sezon — poate cel mai valoros din 
cîte s-au încheiat în anul preolimpic în 
sportul românesc — ne amintește, desigur 
cu semnificație, de iarna trecută. De zilele 
cînd Radu Huța" și eminenfii iui elevi se 
luptau să depășească media celor 50 de 
suspensii la bară, a celor o sută de flotări 
zilnice sau a celor 25 de kilometri de 
cros pe schiuri. Erau atunci orele cînd se 
băteau medaliile pentru Duisburg.

Acum e, iarăși, iarnă I în oglinzile bacu
lui de la Dinamo parcă se reflectă, obse
dant dar mobilizator, apele canalului Xo- 
chimilco. Se nasc acum dorinji, se fortifică 
cele vechi. Mirajul medaliilor olimpice nu 
poate și nu trebuie să fie risipit. Mai ales, 
pentru că, de fapt, nu e un miraj...

Flotila românească de caiac-canoe, pe 
pavoazul căreia sînt prinse astăzi 38 de 
medalii de aur, 14 de argint și 17 de bronz, 
— consemnînd strălucita prezență a sporti
vilor români la Jocurile Olimpice, campio
nate mondiale și europene — a început 
(sau, poate, își continuă) cu discreție si 
modestie pregătirile pentru marea expedi
ție din țara aztecilor.

Este, ni se pare, ora cînd se bat meda
liile curselor de caiac-canoe de ia Ciudad 
de Mexico. Amintirea Melbourne-ului ne dă 
curajul să sperăm că argintul și bronzul 
de la Tokio pot fi întrecute de strălucirea 
altor medalii, de aur de această dată.

il
I

II

I

INDISPONIBIL?
In cursul zilei de 

ieri fotbalistul Mocanu 
a acuzat dureri în regiu
nea adu eterilor picio
rului drept, unde avuse 
cindva o leziune fibri- 
lară. EI urmează un 
tratament medical, iar 
mline va fi supus unei 
probe test de efort.

Tn cazul cînd nu va 
putea juca, pe postul 
de fundaș stingă 
apare Deleanu.

va

Dan GARLEȘTEANU

II

Tineri popicari, la prima evoluție peste hotare

R.F. A GERMANIEI - ROMÂNIA
Selecționatele de 

juniori și junioare ale 
României, la popice 
vor susține în această 
lună prima lor întil- 
nire internațională. 
Este vorba de partida 
cu reprezentativele si
milare ale R.F. a Ger-

FRÂȚILÂ ȘI-A RELUAT 
ANTRENAMENTELE

După cum se știe, 
talentatul fotbalist 
Frății ă de la Dina
mo București a sufe
rit, cu luni în urmă, 
un grav accident. 
După o lungă absen-

ă de pe terenurile 
de sport, ieri am 
avut bucuria să-l re
vedem la... antrena
mente. Pentru înce
put, însă, medicii 
i-au indicat bicicleta.

maniei, ce va avea 
loc in ziua de 16 de
cembrie in orașul 
Virheim. Din echipele 
noastre vor face par
te, printre alții, Gh. 
Silvestru, care la re
centa reuniune inter
națională cu repre
zentativa orașului 
Zrenjanin (seniori) a 
obținut rezultate va-l 
loroase - 
respectiv 
Bătiașu, 
buțiu și

- 930 p.d.,
920 p.d.. I. 

Voichița Ba- 
Ana Marcu.

STEAUA
ORGANIZEAZĂ

„CUPA
30 DECEMBRIE '

Azi, la ora 19.30. 
in sala liceului „Gh. 
I.azăr" din Capitală, 
se desfășoară meciul 
Dinamo — Steaua, 
primul din cadrul 
competiției de volei 
„Cupa 30 Decembrie", 
organizată de clubul 
sportiv Steaua, cu* 
participarea a 4 echi
pe bucureștene de ju
niori : Școala spor
tivă nr. 1, 
școlar „23 
Dinamo și 
Următoarele 
ale turneului
miine, la 12. 13. 19 și 
20 decembrie, tot de 
Ia ora 19,30, alterna
tiv in sălile liceelor 
„N. Bălcescu" șl „Gh, 
Lazăr",

Grupul 
August", 
Steaua- 
partide 
au loc
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delegația (alcătuită din d-nll Per- 
fetta — Elveția, și Moysan — Bel
gia) la fața locului, pentru a con
stata dacă sînt sau nu condiții 
optime de organizare a campio
natelor lumii. In cazul cind cei 
doi specialiști vor considera că fe
derația din Uruguay nu ara forța 
necesară pentru a asigura buna

treceri din țara noastră. De curind 
a luat ființă la Voința Iași o sec
ție de ciclism.
doar 4 rutieri — 
prii — care vor 
cestul sport. Vor
N-au însă un antrenor care să le 
îndrume pregătirea. Ce se poate 
face T ne întreabă acest pasionat

Deocamdată sînt 
cu biciclete pro- 
să se dedice a- 

mai veni și alții-

PRINTRE ROTI ȘI PEDALE

sînt necesare pentru aceasta și ce 
timp li pretindem pentru... acope
rirea traseului. Ne-ați informat că 
«înteți însurat, tov. Pica* In acest 
caz, singura formalitate este acor
dul... soției. In ce privește timpul 
de parcurgere a traseului, n-o să 
vă cerem in nici un caz s& reali
zați performanța Iul Emil Rusu. 
Este de-ajuns ca in timpul conce
diului dv. de odihnă să ajungeți 
la capătul ccior 1 600 km. Va 
o

a început
■ n ta o rla îon

fi
performanți 1

CAMPIONATELE
MONDIALE DIN 1968 - 

SUB SEMNUL INCERTITU 
DINII I

I
La cererea federației de specia

litate din Uruguay, Uniunea Ci- 
clistă Internațională a aprobat ca 
ediția pe anul 1968 a campionate
lor mondiale de ciclism amator să 
se desfășoare la Montevideo. La 
Congresul U.C.L — care a avut 
Ioc la sfirșitul lunii noiembrie la 
Geneva — delegatul Uruguayului 
a strălucit prin-., absență. In a- 
ceastă situație neobișnuită, U.C.I. 
a luat hotărîrea de a trimite o

organizare a întrecerilor, ediția 
1968 a campionatelor mondiale va 
fi anulată. Această măsură ar îm
plini, do altfel, un deziderat al 
C.I.O., acela de a nu se organiza 
campionate mondiale In anul 
olimpic-»

NOI ADEZIUNI PENTRU 
CICLISM

„Turul României* din anul 1067 
avut un puternic răsunet In rln- 

lubitorllor sportului din 
noastră

(Urmare din pag. 1)
pentru jocurile sportive, putem 
folosi In proporție de 90 la sută, 
pregătirea fizică multilaterală o 
anumită perioadă de timp.

Prin urmare, cît de mult apro
piem procesul de instruire de rea
litățile și esența jocului, fără a în
lătura sau diminua lucrul anali
tic 7 Iată o altă problemă care re
clamă răspunsul cuvenit. Parale
lismele, posibilitățile de interferen
ță sau risipa de timp pot fi evitate 
în planificarea mijloacelor, pentru 
a obține mai repede și mai exact 
măiestria sportivă 7 Așadar, încă o 
sarcină pentru munca de cercetare 
științifică a acestui domeniu.

Dar problematica cea mai a- 
cută în jurul căreia pivotează de 
fapt întregul proces de instruire 
a juniorilor o constituie dimensiu
nile volumului și intensității efor
tului și relația dintre aceste două 
elemente de bază. Concret, care 
este cantitatea optimă de repetare 
și distanțele ce trebuie parcurse 
intr-o anumită unitate de timp, nu
mărul șl durata lecțiilor în ciclul 
săptămînal al concursurilor, dife
rența de timp dintre ele și grada
rea lor, regulamentele respective,

TENDINȚE

(O. M. Babek, 1959). 
de inervație ale mus- 
articulațiilor la micii 
un înalt grad de per-

inventarul și echipamentul adec
vat tămînînd subiecte de studiu 
atit pentru științele biologice cit 
și pentru cele pedagogice.

Convingerea noastră, întărită de 
lucrările prezentate, ne îndeamnă 
să recomandăm o mai bună valo
rificare a aparatului motric al co
piilor viratei școlare mici (7—11 
ani) care prezintă deja semnele 
unei dezvoltări intense. Astfel, la 
7 ani Timpurile 4 și 4 ale scoarței 
cerebrale, care constituie termina
țiile corticale ale analizorului mo
tric sînt asemănătoare ca structură 
cu cele ale adultului. La 13—14 
ani se realizează restructurarea lor 
morfologică 
Mecanismele 
culaturii și 
școlari ating
fecționare. Toate aceste caracteris
tici dovedesc că virsta școlară mică 
este favorabilă dezvoltării capaci
tății de analiză a mișcărilor pro
prii, copilul avlnd posibilitatea să 
efectueze o mare diversitate de 
mișcări, in toate planurile, să di
ferențieze tempoul, să obțină o 
mare amplitudine, să stăpînească 
macanismele de contractare și re
laxare musculară.

După 12—13 ani insă, aparatul 
locomotor progresează mai lent și 
numai pe seama dezvoltării calită
ților fizice (forță și rezistență) și a 
funcțiilor vegetative. (Z. Kuznețo- 
va, 1966).

Dar problema cheie o constituie 
tocmai modalitatea de abordare a 
acestor calități. Dacă asupra vite
zei, părerile converg că la 13—14 
ani toate formele ei de manifesta
re ating valorile specifice adultu
lui, în privința forței și rezistenței 
există o întreagă controversă în 
special între oamenii de știință și 
practicieni. Antrenorii neozeelan
dezi apreciază că lucrul pină la 
refuz realizat în tempou uniform 
este perfect accesibil. Pentru un 
copil de 9 ani, alergarea continuă 
citeva mile într-o singură zi, nu 
poate fi apreciată ca o sarcină mo- 
trică de neconceput. Posibilitățile 
aparatelor circulator și respirator 
sînt mult mai mart față de greu
tatea corpului copilului la această 
virstă. în schimb, cercetătorii pri
vesc cu multă rezervă antrenamen
tul de forță și rezistență 
stă precoce.

Deci, problema rămîne deschisă. 
Practica, însă, forțează 
unor ipoteze pentru lucrătorii la
boratoarelor de fiziologie și bio
chimie. In scopul valorificării op
time a potențialului vîrstei școlare 
mici și mijlocii (12—14 ani) este 
important de găsit cele mai cores
punzătoare încărcături pentru ca 
efectul igienic al îmbunătățirii să
nătății să fie realizat cu prioritate, 
urmat de cel al realizării integrale 
pe plan sportiv.

în sfirșit, consfătuirea de la 
Cluj a mai ridicat încă o problemă 
nouă în inventarul pregătirii spor
tivilor juniori. Seriozitatea și con
tinuitatea pe care procesul de in
struire le reclamă, cer copilului 
manifestarea unui interes deose
bit. Revine așadar, sociologiei 
sportive datoria să studieze cauzele 
și dinamica interesului față de a- 
ceastă pregătire. Totodată, pentru 
că se realizează în timp și spa
țiu, trebuie văzut care este locul 
pregătirii sportive în ansamblul 
timpului liber al copilului și mo
dul cum această preocupare se 
imbină armonios cu celelalte acti
vități în cadrul aceleiași zile.

Nevoile imediate reclamă ca e- 
forturile oamenilor de știință și ale 
antrenorilor să se îndrepte cu pre
cădere către rezolvarea globală a 
acestor semne de întrebare care 
împiedică procesul de instruire 
să-și atingă efectele educative și 
sportive scontate.

la o vîr-

emiterea

referire la desfâșu- 
competiții. Una din- 
recente — semnată, 

doar I.T. — ne par-

a 
durila 
țara noastră. Afirmația 
este susținută de marele număr
de scrisori pe care-1 primim la 
redacție cu 
rarea acestei 
tre cele mai 
cu modestie,
vine din Iași. Ni se scrie că șl în 
vechea capitală a Moldovei ciclis
mul are pasionați care vor să a- 
jungă la startul celei mai mari ln-

al sportului cu pedale. Desigur, 
este greu să fie transferat kde 
urgență* un antrenor din Bucu
rești la Iași. Dar, pentru Început, 
n-ar putea oare unul dintre pro
fesorii de educație fizică ieșeni 
să-și asume responsabilitatea con
ducerii antrenamentelor ? Noi cre
dem că da. Sugerăm deci celor de 
la Voința Iași să ceară sprijinul 
forului sportiv local pentru a găsi 
un entuziast care să-l sprijine 
cel 4 entuziaști.»

PE TRASEUL „TURULUI 
ROMÂNIEI"

Tov. Constantin Pica din Galați 
(str. Aurel Vlalcu 59) ne scrie că 
a urmărit cu Interes desfășurarea 
„Turului României*, la radio și in 
ziare. De aici, i-a venit Ideea de 
a parcurge Întregul traseu intr-o 
lungi excursie pe bicicletă de 
oraș. Se interesează ce formalități

EROUL FILMULUI 
CICLISMUL I

i

pe

Impreslonat do frumusețea spor
tului cu pedale, tov- Marin Bănuț 
din București (str. Flntînii nr. 21) 
s-a decis să scria un scenariu de 
film, in care eroul principal să 
fie.» ciclismul. Pornind de la ideea 
că — în ceea ca privește frumu
sețea și utilitatea — ciclismul esto 
al doilea sport în Ierarhia mon
dială, tov. Bănuț ișl dedică orele 
libere pentru a concepe într-un 
mod cît mai plăcut acest scenariu 
închinat sportului celor curajoși 
și dlrzl. Vă urăm succes șl aștep
tăm să vedem cît mal repede pe 
ecrane acest film, tovarășe Bănuț! 
De altfel, „pîrtia* a fost deschisă 
de »6-|-4“ — film care se ocupă 
tot de ciclism șl care se află 
la ultimele secvențe.

De mai bine de o săptămînă, 
atît în Capitală cît și în alte cen
tre din țară, au .început între
cerile din cadrul unei tradițio
nale competiții, organizată anual 
în pauza dintre turul și returul 
campionatelor republicane. Este 
vorba de „Cupa de iarnă*, din 
desfășurarea căreia vă prezen
tăm primele vești primite de 
corespondenți.

55Cupa de iarnă"

la

lo-
25

LUPENI. Sala de «port din 
calitate a găzduit în zilele de 
și 26 noiembrie jocurile progra
mate în prima etapă a „Cupei 
de iarnă*. Iotă rezultatele înre-

gistrate: FEMININ: Liceul Lu- 
peni—Șc. sportivă (anulV) 3—26, 
Șc. sportivă (anul IV)—Utilajul 
Petroșeni 16—6, Șc. sportivă 
(anul V)—Șc. sportivă (anul IV) 
15—11 i Utilajul Petroșeni—Li
ceul Lupeni 13—10 , MASCULIN: 
U tilajul Petroșeni—Minerul Lu
peni 33—21 i Știința I—Știința II 
27—21, Utilajul Petroșeni—Știin
ța II 22—111 Minerul Lupeni— 
Știința I 24—27. întrecerile con
tinuă în zilele de 17 decembrie 
și 7 ianuarie 1968 cu meciurile 
din etapele a II-a și a IlI-a.

BACĂU. De curînd s-a dispu
tat prima etapă a „Cupei de iar
nă", care a furnizat întreceri de 
bun nivel tehnic. Iată rezultatele 
înregistrate : FEMININ : Liceul
Pedagogic—Știința I.P. 11—21 
(3—11),- Voința Bacău—Șc. spor
tivă Piatra Neamț 2—17 (0—7), 
Textila Buhuși I—Textila Buhuși 
II 19—12 (11—4), MASCULIN: 
Șc. sportivă Bacău—Știința I.P. 
15—38 (9—21), Dinamo Bacău— 
Șc. sportivă Piatra Neamț 44—12 
(23—4), Voința Bacău—Textila Bu
huși 28—22 (12—10).

Rubrică redactată de
Hristache NAUM

Foto : R- Teodor
Ieri, 4 decembrie, s-a dat startul în „cursa pregătirilor" pentru sezonul competițlonal 1968. Antrenorul N. Volei; 
și „șeful promoției" speranțelor. Emil Rusu, sînt, deocamdată, la detalii tehnice.

■-< .

p
Hl« Iancu, coresp. principal*. Bălol, corssp.

si Politehnica,
7 7

In ajunul meciurilor cu

SI»

Onestă
M.T.K.
București pleacă 
zilei de azi, cu 
Milano, unde va

Dinamo 
în cursul 
avionul, la 
susține primul meci cu AII* 
Onesta, în cadrul „Cupei 
cupelor". Fac deplasarea 
Albu, Viciu, Visner, Giur
giu, Novac, Dragomirescu, 
Cernea, Diaconescu, Cîm- 
peanu, Andreescu și Roșu.

întrebat dacă Novac va 
evolua la Milano (după cum 
se știe, pivotul dinamoviști- 
lor nu a jucat duminică 
in campionat, suferind o u- 
șoară entorsă), antrenorul 
Dan Niculescu ne-a răspuns 
că talentatul baschetbalist 
a fost menajat tocmai pen
tru a putea fi folosit în par
tida cu formația italiană. 
Deci, Gică Novac va juca 
și sintem convinși că va a- 
duce un aport consistent, 
întrecerea va fi condusă de 
arbitrii K. Uberall (Ceho
slovacia) și Gh. Gillard (El
veția). în retur, peste o 
săptămînă la București, vor 
arbitra I. Uiguci (Turcia) șl 
I. Petrovici (Iugoslavia).

Tot astăzi, pleacă dinspre 
Budapesta spre București 
campioana Ungariei, redu
tabila formație M.T.K., care 
va intiini, joi seară la Flo- 
reasca, pe Politehnica Bucu
rești, in cadrul „Cupei cam
pionilor europeni". Oaspe
tele sînt așteptate să soseas
că in Capitală in cursul di
mineții de miine, urmi nd ca 
seara si efectueze un antre
nament de acomodare în 
sala Floreasca. Jucătoarele 
de la Politehnica au făcut 
ieri un ușor antrenament.

0 uminică, la 
mare bucurie, 
feminină de 
Crișul a obținut prima sa 
victorie în campionatul 
national. Și nu a între
cut o formație oarecare, 
ci chiar pe deținătoarea 

titlului, Politehnica București I
Cum de s-a întîmplat surpriza? 

Pentru aceasta, să cercetăm în 
primul rînd foaia de arbitraj. Ofi
cialii (V. Chioreanu și Z. DyC- 
segy), delegați de federație să 
conducă partida Crișul Oradea — 
Politehnica București, au trecui 
în foaia de arbitraj 
două consemnări, 
în prima se 
spune: „Echipa
Politehnica nu s-a 
prezentat 
nici după 
minute 
mentare.
era programat la 
ora 9,45 " ; în a 
doua : „Echipa
Politehnica s-a 
prezentat în sală 
la ora 11,30. Or
ganizatorii (dele
gatul echipei Cri
șul și președintele C.R.E.F.S.) 
nu au fost de acord ca întîlnirea 
să se dispute astăzi, 
brie".

Ce s-a petrecut, de 
puțind veni cu o zi 
neavînd alt tren mai 
litehnica a solicitat ca jocul să 
fie programat la ora prînzului. 
F.R. Baschet a fost de acord cu 
această cerere și, ca urmare, a 
expediat o telegramă C.R.E.F.S. 
Crișana (la 28 noiembrie), trans- 
mițind doleanța clubului studen
țesc. Fără nici un rezultat însă

la joc 
cele 15 
regula- 
Meciul

Oradea,
Echipa 

baschet

deoarece clubul Crișul nu a mo
dificat programarea inițială.

Normal ar fi fost ca, ținîndu-se 
seama de condițiile în care s a 
făcut deplasarea și că pentru 
aceasta s-au cheltuit aproape 
5 000 de lei, organizatorii să ac
cepte disputarea partidei, chiar și 
cu o întîrziere de două-trei ore. 
Dar, deși cei doi arbitri au fost 
dispuși să conducă meciul, deși 
antrenorul Traian Constantinescu 
era de acord ca formația Crișul 
să renunțe la contestație, deși 
etc. etc., președintele C.R.E.F.S. 
Crișana, tov. C. Rusu, și preșe-

8, 9, 10... oul
în «ala uzinei „1 Mai* din Plo

iești «-a disputat duminică seara 
finala etapei ds zonă din cadrul 
„Cupei U.G.S-R.". Numeroși spec
tatori au asistat la citeva partide 
da bună valoare tehnică, la care 
au contribuit in special tinerii 
pugiliști- C. Ștefan (București), 
Fr. Molnar (Brașov), Mihai Cornel 
(Ploiești), și N. Sima (Brașov). Ca 
judecători șl arbitri de ring au 
funcționat: B. Robert (București), 
Teodor (Brăila), Enescu, Popovicl 
și Petre Mihai (Ploiești). Din cau
za erorilor comise, arbitrul Petre 
Mihai a fost exclus din juriu 1 
Iată ctștigătorii care se vor prezen
ta la finalele de Ia Reșița: C. Ste
fan (Buc.), I. Lungu (Buc ), D. 
Șerban (Ploiești), Cr. Rotaru (Plo
iești), C. Stanciu (Buc.), Mihai 
Cornel (Ploiești), V. Deșliu (Plo
iești).

Navetiștii 
de la Ploiești

După restanțele 
de duminică din „B“

Gh. Apostolescu, coresp.

• Recant 8-a disputat, la Ora
dea, Întîlnirea de box dintre for
mațiile Crișul Oradea și Progresul 
Salonta. Evoluția peste așteptări 
a unor tineri boxeri a făcut ca 
gala să fie de un bun nivel teh
nic. In mod deosebit s-au remar
cat 1 L Forian, L. Horvath, St. 
Toth, și L Nica (Crișul), AL Ba- 
koș, L K atona, Fr. Herdelo (Pro
gresul). Dacă boxerilor respectivi 
li se vor asigura, In continuare, 
condiții bune de pregătire, ei au 
toate șansele să devină puglliști 
valoroși. Iată rezultatele In ordi
nea categoriilor: L- Ban b.p. S, 
Oprea; L Fărcaș meci nul cu Al. 
Vădan; FI. Borzuș p.p. Al. Borbe- 
ly; L Nice b.p. M. Vaș; L. Varga 
învinge ab. I V. Csarkoș; L. Hor
vath Înv. ab. II Gh. Vancea; A« 
Muțiu b.p. I. Katona; D. Sas p.p- 
Fr. Herdelo; M. Puiu Înv. ab. II 
Gh. Culița; I. Forlan p.p. Ab Ba
ku?; St. Toth Înv- ab. II Gh. Olah. 
Primii slnt boxerii de la Crișul 
Oradea.

De necrezut, dar lucrurile stau 
așa...

Sportivii Valeria Dumitrescu și 
Alexandru Vrînceanu locuiesc cu 
familiile lor la Ploiești. Tot aici 
lucrează : ea la cooperativa Deser
virea, el la Depoul C.F.R. Acum 
cițiva ani, cind i-am cunoscut, 
Valeria Dumitrescu juca la Voin
ța, iar Alexandru Vrînceanu era 
om de bază în „sextetul" Petro
lului, echipe care și in prezent se 
numără printre cele mai bune din 
țară. In orașul Ploiești există a- 
rene, există cadre tehnice pricepu
te, (care au crescut pe Cristu 
Vînătoru, Dumitru C. Dumitru și 
pe alți popicari de valoare), iar 
cele mai bune formații ploieștene 
sînt angrenate, duminică de dumi
nică, într-un campionat direct re
gional. Este absurd să crezi că, 
avînd la dispoziție astfel de con
diții, un jucător ploieștean ar pu
tea părăsi echipa din localitatea 
unde trăiește și muncește, Prao- 
tic, însă...

La ultimul concurs de verificare 
a loturilor republicane, desfășurat 
in Capitală, ni s-a atras atenția 
cd sportivii menționați aparțin o- 
rașului București, cu acte in re
gulă : Valeria Dumitrescu s-a 
transferat la clubul Voința, iar 
Alexandru Vrînceanu la Rapid. 
Vd veți întrebat cind și cum se 
antrenează ? Răspunsul l-am pri
mit chiar de la antrenorii celor 
două cluburi, Alexandru Andrei 
(Voința) și Tudor Buzea (Rapid); 
fac naveta de 3—4 ori pc săptă
mînă.

O navetă care trebuie si ne 
pună pe gînduri. Cei care le-au 
aprobat transferul la București 
vor spune poate: ce ne privește 
pe noi cum se antrenetizd șl cum 
joacă T Treaba lor I Este vorba, in 
esență, de un act de racolaf, care 
a dus la slăbirea unor echipe pro
vinciale. Constatăm, totodată, și 
un dezinteres pentru creșterea 
drelor tinere, in locul cărora 
trenorii respectivi preferi si 
porte popicari gata formați.

Dumlnică s-au disputat 5 din ceia 
7 restanțe în Divizia B. Iată rezulta
tele : MASCULIN, seria a n-a: Crea
ția Brașov — Politehnica Timișoa
ra 0—3 (—10, —7, —11); «oria a HI-a; 
Medicina Buc, — Construcții Buc. 
3—2 (8, 11, —4, —12, 11); FEMININ 
seria I: Sănătatea Arad — C.S.U. 
Oradea 3—0 (14, 4, S), «erta a II-a: 
Flacăra roșie Buc. — I.C.F. 
0—3 (—2, —8, —7), seria a 
A.S.E. Buc. — Viitorul Buc. 
(14, 0, 13). Clasamentel», după 
restanțe, arată astfel;

MASCULIN

Mria a n-a

Universitatea Tlm. 
Electroputers CV. 
Înainte Tlm.
LC. Arad 
Univ. Craiova 
Politehnica Tlm. 
Creația Brașov 
Știința Pstroșeoi

■aria a i
Progresul Buc. 
Semănătoarea Buc.
Politehnica Bv. 
Medicina Buc.

5. Politehnica Iași
6. Universitatea Buc.
1. .................. ......
3.

Buc. Ul-a ;
3—0 I 

aceste

I. Gbișa șl A. Jllău — coresp.

garea sau pierderea unei partide 
ca urmare a unor speculații du
bioase.

AȘA SE OBȚINE
0 VICTORIE?

3 decem-

fapt ? Ne- 
înainte și 
bun, Po-

Clasamentele la

ca- 
an- 
im-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.

Construcții B1M. 
Dacda Brăila

2
2
1
4

7 
7
0
7
7
5 3
7 1
8 1

5
5
5
3
3 4

2
6
8

18: « 12 
16:15 12 
17: 4 11 
12:15 10 
12:18
12: 9 

6:20
7:15

10
8
8
7

in-a

feminin

■orla I

Universitatea Tlm. 
Sănătatea Arad 
Corvinul Deva 
Medicina Tg. Mureș 
14c, N. Bălcescu Cluj 
Șc. tp. Oradea 
Medicina Cluj

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. - _
8. C.S.U Oradea

Seda a n-«
1.1.C.F.
2. Voința M. Cluc
3. Sănătatea Tlrgoviște

21: 5 
20:12

7
6
5
3

0
1
2 18: 8
4

7
7
7
7

14
13
12
1013>17

5 12
7 7 0 21: 2 14
7 2 16: 7

7 0
5 2

14
12
12
11
11

9
8
7

21: 3
17: 7

7
7 ._____
7 5 2 18:11
7 6 3 14:13
7 4 3 15:15
7 2 5
7 16
7 6 7

4. Tricotajul Brașov
5. Șc. «p. Constanța
6. Știința Găeștl
7. Politehnica Brașov
6. Flacăra roși» Buc.

Serie a m-a

1. Ceahlăul P. Neam;
2. Progresul Buc.
* Universitatea Bue. 

Viitorul Buc. 
Șc. sp. Bacău 
Univ. iași 
Politehnica Galați

6. A.8.X. București

3.
4.
5.
6.
7.

9:17 
4:20 
9:21

20: 5 13

douădisputat „
H-a masculină.

Au mal rămas de 
partide din seria a___ ___________
Prima (Politehnica Timișoara — Ști
ința Petroșani) va avea loc azi, iar 
cea de a doua (înainte Timișoara — 
Politehnica Timișoara) se va disputa 
Vineri 8 dooeonbrle.

dintele clubului Crișul, tov. B. 
Mera, s-au arătat de neînduple
cat (raportul arbitrilor este mai 
mult decît clar). Ca un „amă
nunt", același procedeu (specula- 
rea unor situații delicate) a fost 
folosit la Oradea și în anii tre- 
cuți (să ne amintim de. meciurile 
feminine Crișul—Progresul Bucu
rești și Crișul—Voința București)

Că întîlnirea Crișul—Politehnica 
va fi reprogramată, nu 
nici o 
trebuie 
practici

★
Un fenomen îmbucurător 

echipele noastre fruntașe: pro
movarea curajoasă a tinerilor 
jucători. Duminică, Dinamo Bucu
rești a început meciul cu Poli
tehnica Galați cu Cîmpeanu în 
prima formație. La Farul Con
stanța, evoluția talentatului Do
rin Dumitru devine tot mai sim
țită, și în atac și în apărare, La 
Rapid, Gabriela Nicola 
duiește, cu succes, să 

streze că 
narea ei 
național 
deplin meritată și 
că va munci și de 
acum înainte cu 
aceeași rîvnă 
pentru a deveni 
o jucătoare cu a- 
devărat valoroasă. 
Cuvinte frumoase 
se cuvin și Oc- 
taviei Bițu, des
pre care sperăm 
să rezolve, în 
sfîrșit, problema 
pivotului repre- 

țării.
că tineretul a desco- 
bine mai tîrziu decît 
„secretul" datorită că-

A

avem 
îndoială. Federația nu 
să tolereze astfel de 
și nu poate admite cîști-

zentativei
Se pare 

perit (mai 
niciodată)
rula baschetbaliștii fruntași din 
generațiile mai vechi ajunseseră 
la virtuozitate : munca dusă cu 
conștiinciozitate, disciplină, res
pect față de antrenori, coechi
pieri șl adversari șl, mai ales, 
PASIUNE. Sperăm.»

D. STANCULESCU

Rezultatele din B
MASCULIN

1. Steaua 6 6 0 468—405 12
2. Dinamo București 5 5 0 406—335 10
3. Politehnica București 6 4^2 440—375 10
4. Universitatea Timișoara 6 3 3 434—422 9
5. I.C.F. 6 3 3 376—385 9
6. Universitatea Cluj 6 2 4 420—390 8
7. Rapid București 6 2 4 395—415 8
8. Farul Constanța 6 2 4 355—395 8
9. Politehnica lași 6 2 4 401—476 8

10. Politehnica Galați 5 2 3 310—344 7
11. Comerțul Ta. Mureș 6 1 5 394—452 7
12. Crișul Oradea 4 2 2 250—255 6

FEMININ
1. Rapid București 7 6 1 427—321 13
2. Politehnica București 6 6 0 321—245 12
3. Voința Brașov 7 4 3 336—308 11
4. I.C.F. 7 4 3 347—353 11
5. Mureșul Tg. Mureș 7 4 3 343—381 11
6. Voința București 7 3 4 332—358 10
7 Universitatea Cluj 7 3 4 347—336 10
8. Constructorul București 7 3 4 316—350 10
9 Progresul București 7 1 6 306—345 8

10 Crișul Oradea 6 0 6 267—345 6

MASCULIN
Petrolul Ploiești — Voința București 62—57 

(27-—31), Universitatea București — I.C.F. II 55—56 
(25—25), Construcții București — Academia militară 
65—49 (40—19), Unio Satu Mare — Steagul roșu 
Brașov 57-—50 (39—26), Politehnica Brașov — Uni
versitatea Craiova 73—51 (37—13), Politehnica Cluj
— Știința Petroșeni 73—44 (34—19), Constructorul 
Arad — Pedagogic Oradea 76—65 (39—28), Progre
sul București — Armata Bacău 79—65 (32—28), Uni
versitatea Iași — ICHF București 50—84 (23—38).

FEMININ
Olimpia T. V. București — Viitorul Dorohoi 46—72 

(20—42), Școlarul București — Pedagogic Bacău 
59—48 (25—26), Arhitectura București — Universi
tatea București 40—42 (19—18), Pedagogic Constanta
— I.C.F. II 42—37 (19—17), Armata Cluj — Voința 
Tg. Mureș 62—19 (27—5), Foresta Arad — Spartac 
Salonta 39—48 (17—23), Politehnica Brașov — Me
dicina Tg. Mureș 42—27 (19—6), Școala sportivă 
Brașov — Medicina Cluj 50—30 (26—12). Universi
tatea Timișoara — Școala sportivă Craiova 55-45 
(32—24), Universitatea Iași — Școala sportivă nr. 1 
București 73—69 (29—35, 64—64).

se stră- 
demon- 

selecțio- 
în lotul 
este pe

Tr. IOANIȚESCU

Luptă la nivel înalt. Protagoniști Cernea (Dinamo Bucurați) 
fi Zoned (Politehnica Galați;

Foto: T. Roibu



sportul a 3-a

Fot baI Cele două
TRICOURI

ULTIMA ZI DE LUCRU 
ÎNAINTEA INTILNIRII DECISIVE

K

curge 
că doar 
fi mai

mingile, 
un sim-

Printre fotbaliștii naționalei

Sasu (stingă), Coman și Kallo citesc utimele vești din tabăra 
adversă Foto : Teodor Roibu

B ece șl singuratec — ova
lul de beton al stadionu
lui „23 August" in a- 
ceastă dimineață de În
ceput de decembrie. Sîn- 
tem aici in căutarea fot
baliștilor din lotul re
prezentativ și privirea ne 
este atrasă de un ziar 

din treaptă în 
la peluza dinspre

repede clipei de 
poate de joaca

pun la curent cu 
care-1 efectuează 

conducerea antre- 
Onisie. „Abia la

uitat, ce zboară 
treaptă, undeva 
„Iancului".

Ne smulgem 
reverie, stîrnită
petecului de hîrtie prins in rafala 
de vînt, și pornim după... Con
stantin, C. Dan, Coman, Ion Io- 
ncscu și ceilalți. îi găsim pe te
renul atleților, situat nu departe 
de stadionul central. Cei de pe 
margine, Dobrin (cu piciorul în 
ghips) și Barbu (ușoară întindere 
musculară) ne 
programul pe 
colegii lor sub 
norului Ștefan
sfîrșit va fi mai interesant de ur
mărit și pentru dv. — ne asigură 
cei doi coechipieri al formației 
F.C. Argeș. Sint prevăzute 15 mi
nute pentru joc la două portițe". 
Și, in timp ce noi Încercăm o în
călzire pe margine, sub forma 
unei bătute pe loc, cei din teren 
au tricourile umede- Cu gtndul 
la travaliul de miercuri, cînd han
dicapul de un gol va trebui recu
perat ți apoi depășit, nimeni nu-șl

RAPID LOKOMOTIV MOSCOVA
(Urmare din pag.

ln Glu-Așadar, după-amiază, 
Iești, avem toate șansele (noi, spec
tatorii) să asistăm la o partidă 
interesantă, atractivă.

Și, acum, îndeplinirea unei fă
găduieli făcute ln darul nostru 
de ieri: amănunte privind regu
lamentul competiției și formațiile-

Dacă după disputarea celui de 
al doilea meci (cel de astăzi) sco
rul general ar deveni egal (pre- 
supuntnd că Lokomotiv Moscova 
ar obține victoria cu 2—1) se vor 
executa cite B lovituri de la 11 m

prevede ca aceste lovituri 
executate de către același 
și apărate de către același 
Aceste suite de lovituri 
vor fi acordate pînă cînd

de către fiecare echipă. Regula
mentul 
să fie 
jucător 
portar.
(cile 5)
se va obține departajarea, cu un 
gol, a Învingătorului.

O altă prevedere Îngăduie 
schimbarea a doi jucători de cimp 
și a portarului, pe întreaga durată 
a partidei.

Iată formațiile anunțate de că
tre conducerile tehnice ale celor 
două echipe :

RAPID i RADUCANU - ȘTE-

FAN, MOTROC, LUPESCU. 
GREAVU — DINU, JAMAISCHI 
— NASTURESCU, DUMITRIU II, 
NEAGU, CODKEANU.

LOKOMOTIV MOSCOVA: SE- 
HOV — JITCUS, USATOR, RO
DIONOV, ZAIȚEV - ALEXAN
DROV, PETROV - KOROTKOV, 
MIHAILOV, COH, SELUTKO.

Îngăduie nici o clipă de odihnă. 
Și, fețele lui Ghergheli, Dan, Con
stantin, Dumitru Nicolae, Mocanu, 
Koszka, pe care sudoarea 
țiroaie, par să ne spună 
astfel miercuri le poate 
ușor...

Intr-un tlrziu apar și 
Sarea șl piperul. Chiar la
piu antrenament. Se alcătuiesc re
pede patru mlcro-formații pentru 
două partide de mini-fotbal. într-o 
latură a terenului se Înfruntă: 
Constantin, Pîrcălab, Sasu și De- 
leanu (de o parte), Kallo, Dumitru 
Nicolae, S&lmăreanu și Radu Nun- 
weiller (de cealaltă). Pe o altă 
porțiune de teren se Întrec Co- 
man, Adamache (ambii portari 
acționează ca jucători de cîmp), 
Ivăncescu, Lucescu și respectiv — 
Koszka, C. Dan, Ion Ionescu, 
Ghergheli. Echipa „profesorului" 
leagă mai mult, se descurcă mal 
ușor pe spații restrînse dar, cînd 
se găsește în apropierea portiței 
(nu mai mare de un metru) Pir- 
călab și cu Sasu acuză 
cu fundașii de meserie, 
Nicolae și Sătmăreanu.

★
De aici, de pe terenul 

tism, întregul lot este 
în sala de proiecție, la o ședință 
de pregătire cu caracter teoretic, 
dar cu exemplificări concrete. 
Profesorul Nicolae Petrescu și 
Mircea Ionescu au închegat un 
film de 50 de minute, cuprinzînd 
faze din meciul cu echipa R.F. a 
Germaniei. (Ultima evoluție a tri
colorilor noștri). Din cînd în cînd, 
operatorul este 
pentru a lăsa loc comentariului 
critic făcut de 
Niculescu.

„Uite Mocanu — spune acesta. 
Aici te-ai 
pe aceeași 
chiar ceva 
la timp și 
rect, aflat 
pierde pe drum".

Sau la o altă fază, în care Săt
măreanu Înaintează cu mingea la 
picior in terenul oaspeților:

„Pîrcălab ! Constantin ! Kallo ! 
Fiți, vă rog, atcnți : Sătmăreanu 
nu are cui să trimită balonul, de
oarece nu Încercați să vă demar- 
cați. Dacă nu țîșnea Ghergheli, pe 
spațiul liber din spatele lui Vogts, 
Sătmăreanu ar fi fost nevoit să 
paseze lateral sau chiar inapoi...".

După alte cîteva secvențe vine 
rîndul lui Sătmăreanu să primeas
că observațiile critice ale antre
norului :

„Spune-mi, te rog, ee al reali
zat dumneata cu centrarea efec-

contactul 
Dumitru

de atle- 
convocat

nevoit să oprească

antrenorul Angelo

plasat defectuos. Ești 
linie cu Libuda, ba nu, 
mai Înainte. O lansare 
adversarul dumitale di- 
cu fața la poartă, te

tuată tn grămada alcătuită din 
patru-cinci jucători, printre care 
Schultz, Weber șl Wolter ? Min
gea a fost respinsă cu ușurință, 
iar echipa noastră care se afla in 
atac a trebuit să treacă în apă
rare".

★
Momente de respiro, in camere. 

La 804, Koszka se destinde ascul- 
tînd muzică. Ii smulgem, totuși, 
citeva 
trebuit 
dașilor 
nevoie

mărturisiri: „La Berlin a 
să joc retras in fața fun- 
centrall. De astă-dată avem 
de goluri. Voi incerca și eu

Ghete „Adidas", crampoane 
marca... Dan Coe. „N-aveți idee 
cît de mult contează să știi să-ți 
alegi cramponul cel mai potri
vit...'

pentru a-mi sprijini 
din prima linie", 
altă cameră, ii gă- 
și Ionescu : , „Meci

să avanseze 
coechipierii 
Vizavi, într-o 
sesc pe Dan
specific de calificare — spune Dan. 
Va ciștlga echipa cu nervii mai 
tari și care va acționa mai lucid".

„Și echipa aceasta sper să fie a 
noastră" — completează Puiu Io- 
nescu.

★
La înapoiere, trecem din nou pe 

lîngă ovalul de beton, rece și sin
guratec, al stadionului „23 Au
gust". Cum va arăta mîina ? Miine, 
zecile de mii de iubitori ai fotba
lului îl vor Însufleți.

G. NICOLAESCU

fotbaliștii dinNu 
mai 
tească 
moment oarecare al vieții, 
o fărîmă din munca și eforturile 
tale au contribuit — fie și numai 
cu o infimă parte — la afirmarea 
în lume a patriei tale. Alături de 
străluciți reprezentanți ai științei, 
arfei și culturii românești, alături 
de alți purtători ai virtuțillor 
noastre, sportivii au adus adese
ori faimă țării, trăind ei înșiși 
momente de supremă satisfacție. 
Pe numeroase stadioane ale lumii, 
tricolorii noștri și-au dovedit, nu 
o dată, cu talentul și înalta lor 
pregătire, marea și profunda do
rință de a contribui la creșterea 
gloriei patriei. De-a lungul anilor, 
cu o covîrșitoare pondere în ulti
mele două decenii, cele ale Repu
blicii, sportul românesc a primit 
strălucirea unei multilaterale afir
mări internaționale. Se vorbește 
astăzi cu prețuire, pe toate meri
dianele, despre școala sportivă 
românească creată la handbal, 
caiac-canoe. rugbi sau lupte.

Zilele care ne mai despart de 
sfîrșitul anului cer continuarea e- 
forturilor de autodepășire, a unor 
sportivi fruntași, mobilizarea tu
turor resurselor lor fizice și mo
rale, deoarece sezonul competițio- 
nal nu s-a încheiat încă. Panora
micul sportiv intern și, mai ales, 
cel internațional includ importan
te examene, confruntări de pres
tigiu, la care reprezentanții țării 
noastre pot și trebuie să aibă e- 
voluții la nivelul condițiilor create, 
pe măsura dragostei cu care sînt 
înconjurați de milioane de cetă
țeni ai patriei, la înălțimea misi
unii de cinste de a fi solii spor
tului românesc, în necontenită în
noire și permanent progres. Ne 
gîndim la apropiatele întîlniri in
ternaționale ale rupbiștilor, bas- 
chetbaliștilor, boxerilor, jucătoare
lor de tenis de masă, handbaliști- 
lor și ale unor echipe de fotbal 
angajate tn diferite competiții im
portante. Cu multă nerăbdare este 
așteptat meciul-decisiv cu echipa 
reprezentativă da fotbal a R.D. 
Germane. Este poate un moment 
potrivit să reamintim sportivilor 
noștri răspunderea pe care O in
cumbă imbricarea tricoului echi
pei naționale, răspundere infinit 
mal mare decît aceea de a purta 
tricoul echipei de club, tn obiș
nuitele Jocuri de campionat. A 
îmbrăca tricoul național nu în
seamnă doar recunoașterea unei 
mai bune comportări decît a co
legilor de echipă, într-o competi
ție sau alta, o investituri care 
presupune — tn primul rind — 
răspunderea față de culorile pa
triei, obligația morali de a con
firma nu numai speranțele cttorva 
mii de suporteri ai echipei tale de 
club, ci ale unei țări întregi. Pe 
tricoul, îmbrăcat cu emoție, scrie 
acum nu Farul sau Argeșul nu 
Steaua ori Dinamo, ci: ROMÂNIA, 
numele patriei de la care al pri
mit marea încredere de a o repre
zenta într-o întrecere internațio
nală importantă. Acesta este acum 

trebuie s-o mai spunem? —

cred că poate exista o 
mare împlinire sufle- 

decît să simți tntr-un 
I, că

la purtătorii 
Să răspundă

jocul de mîine cu
R.D. Germană.

Ce așteptăm de 
tricoului național ? 
cu toată ființa lor acestei misiuni
de cinste. Să joace un fotbal de 
calitate. Să dăruiască sportului 
îndrăgit — tn cele 90 de minute 
— talentul, ambiția lor. Să dove
dească hotărîrea fermă de a face 
totul pentru victoria culorilor pe 
care le reprezintă. Aceasta în
seamnă că cei 11 componenți ai 
naționalei trebuie să alcătuiască, 
din primul pînă tn ultimul minut, 
o ECHIPĂ, puternic sudată, nu 
numai prin scheme tactice ci, 
înainte de toate, prin puternice și 
nobile legături sufletești. Să mai 
spunem, dare, că trebuie lăsate 

animozitățile ce s-au 
pentru 
jocurile

de o 
putut 
între 
nat ?

Am
rea de mobilizare

parte 
crea, 
ei tn

un moment, 
de camplo-

consemnat nu o 
a

noștri, deseori chiar spiritul lor 
de sacrificiu, pe care l-au dove
dit concurînd, uneori cu prețul 
unor inimaginabile eforturi, și 
reușind — în aceste condiții — 
să obțină victorii a căror valoare 
sportivă era dublată de aceea a 
unei înalte conștiințe și răspun
deri patriotice. Nu o dată, printre 
acești sportivi s-au numărat și 
jucători ai echipei naționale de 
fotbal. Ce oare altceva decît dra
gostea față de culorile patriei i-a 
făcut pe ei, ca și pe mulți alții, 
să găsească resurse nebănuite, să 
descopere energii de care poate 
nici nu credeau că sînt capabili ?

Meciurile de fotbal au în cursul 
lor momente grele, în cart te 
simți uneori copleșit, tentat să ce
dezi. Iți consideri adversarul mai 
bine pregătit, cu reflexe mai 
prompte, și spectrul înfrîngerii 
îți apare inevitabil.

dată pute- 
sportivilor

îți apare inevitabil. * Se găsește 
atunci un coleg de ewiipă care dă 
tonul mobilizării ultimelor resur
se, dăruindu-se el mai întîi, altul 
urmîndu-i exemplul și apoi un 
altul și din efortul colectiv răsare 
victoria. Victorie pe care o dorim, 
din toată inima, tricolorilor noștri 
în meciul de mîine.

Dragoș COJOCARII

NOU!
MARI AVANTAJE
LA PRONOSPORT

SPORT LAIn vizită la meșterii
tractoarelor

(Urmare din pag- 1)

de metri de

o are clubul, 
eale cores- „Camera 315 ? Poftiți...

rău a ac- 
pe timpul 
intri a-
Sala da

s-a datorat la început entu
ziasmului unor oameni și mai 
apoi bazei materiale dintre cele 
mai bune pe care 
ca și organizării 
punzătoara.

★
La citeva zeci

uzină se află Stadionul Trac
torul, Denumirea ni . se pare 
improprie. JE vorba de un com
plex. Ungă stadionul de 15— 
20 000 de locuri se află sala de 
sport, un teren de fotbal (cu 
zgură), două terenuri de volei, 
unul de handbal, o sală de box 
și una de forță, ultimele două 
amenajate sub tribuna stadio
nului, unde, de altfel, se află 
și sediul clubului și magazia 
cu echipament.

încheiem aceste rînduri con- 
semnînd părerea de 
tiviștilor sportivi că 
iernii, „Tractoriada“ 
proape In anonimat.
sport a clubului e suprasolici
tată, fiind folosită zilnic (de la 
orele 15 pînă aproape de mie
zul nopții) de toate echipele de 
volei, handbal, baschet din oraș 
care participă în campionatele 
țării și, printre picături, de cele 
39 de clase ale școlii profesio
nale, adică de peste 1000 de 
elevi. In aceste condiții, orga
nizarea competițiilor sportive 
dedicate neclasificaților și ne- 
legitimaților, celor care iubesc 
totuși mișcarea, exercițiul fizic, 
este imposibilă. Trei-patru luni 
totul se va rezuma doar la șah 
și la schi. Dar cum schiurile 
sînt deocamdată puține și 
scumpe, vă închipuiți cum stau 
lucrurile...

★
Să ne oprim puțin în sec

țiile de performanță ale clubu
lui Tractorul: la atletism, 
handbal, box, ciclism, volei, 
turism, lupte (cea mai tînără 
secție) și, bineînțeles, la fotbal, 
printre băieții și fetele care-i 
reprezintă pe 
Tractorul în 
publicam. Să 
echipele în 
handbalistele

muncitorii de la 
competițiile re- 
trecem în revistă 
care au crescut 
Mora Windt și

fuliana Neaco, voleibalistul 
Gheorghe Fieraru, azi maeștri 
emeriți ai sportului, atleta Ana 
Sălăgean, fotbalistul Vasile Se- 
redai (maeștri ai sportului), 
cart au purtat de multe ori 
tricourile cu stema Republicii 
noastre a cărei sărbătoare se 
va face, tn curînd, pentru a 
tO-a oară.

In anii din urmă, sportivii 
Tractorului au obținut unele 
succese. Dar oamenii din uzină 
așteaptă mai mult de la ei. De 
la fotbaliști în primul rînd, (ei 
se luptă de doi ani să revină 
în divizia B), de la atleți și bo
xeri pentru că Ana Sălăgean 
și tinerii N. Pița și P. Gabor 
— (atletism), N. Streașină, (cam
pion republican de box la ju
niori), înseamnă totuși prea 
puțin. Iubitorii de sport de la 
Tractorul îi îndeamnă la per
formanțe mai bune și pe ci
cliști, luptători și handbaliști. 
Să nu uităm că la Tractorul 
s-a jucat cîndva un handbal 
de valoare. Dar acum echipa 
de fete s-a desființat (din trei 
formații — Tractorul, Rulmen
tul și Partizanul roșu — s-a 
făcut una singură mai slabă 
decît ce avea Brașovul acum 
cîțiva ani), iar echipa mascu
lină e și ea sub valoarea de 
altădată. Și cum Tractorul își 
are „casa" în inima munților 
să-i amintim și pe schiori. 
Cîțiva tineri, îndeosebi Bîrsan, 
promit. Dar de la speranțe 
antrenorii trebuie să treacă la 
o muncă temeinică cu seniorii 
care să se bată direct pentru 
titlurile de campioni.

Sportivii de la Tractorul 
așteaptă acest lucru. II con
semnăm tn locul unui angaja
ment, cu siguranța că mîine 
performanțele vor fi mai bune 
decît cele de azi, că simbioza 
sport de masă-sport de per
formanță se va realiza pe mă
sura dorințelor și a bunelor 
condiții materiale pe care le au 
sportivii de la Tractorul. Con
structorii de tractoare sînt oa
meni de ispravă. Iată de ce la 
succesele din producție ei le 
vor adăuga și pe cele de pe 
stadion.

Portarul (de astă-dată improvizat) Coman își servește un coechipier...

ret (născuți în 1948): 100 m: 11,1 
s — 12,6 s I 200 m : 22,5 s — 
26,3 S;
800 m : 
4’05,0 î 
marș: 
4:28,0 î

Ora 13,55 — transmisie__ _____  _____ de 
la stadionul Giuleșii, meciul 
de fotbal Rapid — Lokomotiv 
Moscova (semifinala campiona
tului feroviar european).

începind cu concursul nr. 1 din 
ianuarie 1968, se introduce la 

PRONOSPORT trierea

seniori și 
baza rea- 
unor per- 
lista aces-

12,6 S;
400 m: 51,0 s — 60,0 s; 
1:57,5 — 2:20,0 ,- 1500 m : 

3000 m : 
50:30,0 ;
110 mg (80 mg): 14,8 s 

(91,44 cm) și 16,0 s (106 cm) — 
11,9 s; 400 mg: 58,0 S; lungime: 
6,75 m — 5,40 m ; triplu : 14,00 tn ; 
înălțime: 1,85 m — 1,50 m;
prăjină : 3,90 m ; greutate : 13,70 
m (6 
12,00 
39,00 
iiță:
50,00 (6 kg) și 44,00 m (7,257 kg 
decatlon (pentatlon) : 5 200 p ■ 
3600 p; cros: primii 10 clasați, 
respectiv, primele 8, la campiona
tul republican sau la concursul de 
selecție.

9:07,0; 10 km
1500 m obst.:

kg) și 12,30 m (7,257 kg) — 
m ; disc : 46,50 m (1,5 kg) și 
m (2 kg) — 39,00 m; su- 

56,00 m — 40,00 m ; ciocan:
i

Existența de mai multă vreme 
a loturilor republicane de atle
tism a contribuit la formarea unei 
bogate experiențe în ceea ce pri
vește activitatea acestora. Și, to
tuși, în ciuda faptului că există 
o asemenea experiență, pînă acum 
includerea atleților în lot nu avea 
la bază un criteriu obiectiv, sti
mulativ.

Pentru viitor selecționarea în 
loturile republicane de 
juniori se va face pe 
lizării de către atleti a 
formanțe standard. Iată 
tora :

SENIORI (bărbați și femei) : 
100 m: 10,8 s — 12,4 s; 200 m: 
22,0 s — 25,4 s ; 400 m : 49,2 s — 
58,5 S; 800 m: 1:54,0 — 2:15,0; 
1500 m: 3:55,0; 5000 m: 15:00,0; 
10 000: 31:30,0; maraton:
2.38:00,0; 20 km marș: 1.40:00,0; 
50 km marș: 
obst-: 9:15,0; 
15,0 s — 11,4 
lungime: 7,25 
piu : 15,25 m ;
1,60 m; prăjină: 4,25 m; greu
tate: 15,00 m — 13,00 m; disc: 
45,00 m — 43,00 m ; suliță: 63,00 
m — 44,00 m ; ciocan : 55,00 m ; 
decatlon (pentatlon) : 6000 p — 
3800 p; cros: primii 10 clasați, 
respectiv, primele 8, la campiona
tul republican sau la concursul 
de selecție.

JUNIORI (băieți și fete) și tlne-

4.45:00,0; 3000 m 
110 mg (80 mg) : 
s ; 400 mg : 55,5 s ; 
m — 5,70 m ; trl- 
înălțime : 1,98 m—

Intră în vederile antrenorilor 
pentru lotul republican toti acei 
atleți care au Iniegistrat în acest 
an standardurile cerute sau le vor 
realiza în concursurile sezonului 
competitional 1968. Secțiile de 
atletism din cluburi și asociații 
vor putea face propuneri F.R.A. 
pentru scoaterea din loturile re
publicane ea acelor atleti care nu 
dovedesc conștiinciozitate în pre
gătire sau care au atitudini neco
respunzătoare. De asemenea vor 
li scoși din lot acei sportivi care 
deși îndeplinesc cerințele stan- 
dardurilor nu realizează perfor
mante care să certifice posibi
litatea unui progres în continuare.

★
F.R.A a stabilit, de asemenea, 

criteriile de formare a echipelor 
reprezentative ale tării. In mod 
obișnuit acestea vor fi alcătuite 
din primii clasați la fiecare pro-

bă Ia concursurile de selecție, 
conform protocolului întîlnirilor 
respective. Aceste concursuri vor 
fi programate cu 3—4 săptămîni 
înaintea întîlnirilor internaționale 
și vor fi menționate în planul de 
pregătire a Ioturilor republicane, 
în cazul în care, din motive de 
forță majoră (constatată), unii 
atleți nu vor putea lua parte la 
aceste concursuri selecționarea 
lor poate fi totuși făcută pe baza 
unei verificări serioase executate 
în prezenta antrenorului federal.

Nu vor fi incluși în echipa re
prezentativă, chiar dacă au înre
gistrat rezultate bune la con
cursurile de selecție, acei atleți 
care, în perioada premergătoare 
competiției respective, vor fi ac
cidentați, care vor arăta prin per
formanțele lor o scădere a formei 
sportive (constatată de antrenorii 
lor, medicul lotului și antrenorul 
federal), ca și cei care vor să- 
vîrși abateri.

în ceea ce privește participă
rile atleților fruntași la diferitele 
concursuri internaționale cu ca
racter individual, F.R.A. a hotărît 
ca pentru sportivii din lotul olim
pic să acorde, în funcție de cerin-

țele planurilor individuale de pie- 
gătire, un număr nelimitat de în
treceri ; pentru cei clasați pe 
locurile 7—20 în lume, cîte 4 
participări, pentru cei de pe locu
rile 21—50, cîte 3 participări, iar 
pentru ceilalți atleti fruntași, 
cîte 2.

Participarea la aceste con
cursuri va fi condiționată de re
zultatele pe care respectivii atleti 
le vor obține cu 7—21 de zile 
înaintea competiției și care tre
buie să confirme cifiele prevă
zute in planurile individuale de 
pregătire. De fiecare dală, antre
norul federal va aviza asupra 
oportunității participării la con
curs ținînd seamă de starea sănă
tății atletului respectiv, de forma 
lui sportivă. i

ir
Apreciem că aceste măsuri ale 

Federației de atletism, care pun, 
In sfîrșit, ordine intr-o serie de 
probleme atît de mult discutate, 
vor fi respectate cu toată hotărî
rea și principialitatea. Și sîntem 
convinși că nu peste multă vre
me roadele acestora se vor vedea.

7 
sistemul 
centralizată, cars va înlocui auto- 
trierea actuală.

Atribuirea premiilor se va face 
cu respectarea următoarelor prin
cipii tehnice de bază :

a) — La fiecare concurs se vor 
atribui premii de 3 categorii (va
riabile ca număr de pronosticuri 
exacte);

— categoria I pentru variantele 
cu cel mai mare număr de rezul
tate exacte;

— categoria a H-a pentru va
riantele cu numărul de rezultate 
exacte imediat inferior celui de la 
categoria I;

— categoria a III-a pentru va
riantele cu numărul de rezultate 
exacte imediat inferior celui de la 
categoria a II-a ;

b) 
tate 
ține

c) 
încasări Ia concursurile obișnuite 
și 40% din Încasări la concursurile 
speciale) considerat 100%, se va 
repartiza pe categorii după cum 
urmează: in cazul cînd se atri
buie premii pe 3 categorii: cate
goria I: 25%, categoria a II-a: 30%, 
categoria a III-a: 45o/o; în cazul 
cînd se atribuie premii pe 2 cate
gorii: categoria I: 30%; categoria 
a II-a: 70%; în cazul cînd se atri
buie premii pe o 
aceasta va primi 
premii de 100%.

d) — Premiul 
desființează.

e) — Se mențin toate prevede
rile privind dreptul la premiere 
a variantelor 50o/„.

• Tragerea 
LOTO de astăzi 
București în sala 
din calea Șetban 
începere de la ora 18,00.

— Numărul minim de rezul- 
exacte cu care se poate ob- 
un premiu este de 8 ;
— Fondul de premii (45% din

singură categorie, 
întreg fondul de

excepțional se

autoturismelor 
va avea 
Clubului 
Vodă nr.

loc la 
Adesgo
209 cu

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRE3 NR. 48 
DIN 23 NOIEMBRIE 1367

EXTRAGEREA I: categoria I : 
variantă a 57176 Iei; a n-a : 4,5 
13 764 Ici; a IH-a: 35 a 1305 lei; 
IV-a: 137,5 a 434 Iei. a V-a: 702,5 
122 lei; a Vl-a: 3 719 a 32 lei.

EXTRAGEREA a II-a : categoria 
II-a: 1 variantă a 36 069 lei șl 3

1 
a 
a 
a
a

11 069 leis a iri-ă: 35 ă l 362 lei; a ÎV-a 
181,5 a 337 lei; a V-a: 813 a 74 lei; a 
Vl-a: 3 177 a 26 Iei.

Report categoria I, extragerea a 
n-a: 75 838 lei.

S-AU ÎNCHEIAT finalele naționalelor de gimnastica
(Urmare din pag. 1)

Gh. Tohăneanu 18,800 ; 3. I. Zam
fir (Dinamo) 18,700 ; Sărituri: 1.
P. Mihaiuc 18,750 ; 2. Gh. Tohănea
nu 18,500 ; 3. N. Bercă (Dinamo) 
18,475; Paralele: 1. A. Cadar
18,875 ; 2. P. Mihaiuc 18,700 ; 3. Al. 
Silaghi 18,525 ; Bară : 1. Gh. To
hăneanu 18,950 ; 2. A, Cadar 18,600; 
ț I. Zamfir 17,975.

INDIVIDUAL COMPUS : 1. Gh. 
Tohăneanu (Dinamo) 112,15 p. — 
campion național pe anul 1967 ; 2. 
Anton Cadar (Dinamo) 111,55 p.;
3. Petre Mihaiuc (Steaua) 111,25 p ;
4. Vasile Coșariu (Politehnica Ti
mișoara) 107,50 p. ; 5. Ladislau Buh 
(Dinamo) 107,20 p ; 6. Ion Zamfir 
(Dinamo) 107,20 p.

Fete. Sărituri : 1 Elena Ceam
pelea (Petrolul PI.) 18,783 ; 2. Alina

Goreac (Șc sp. Lugoj) 18,609 ; 3 
Rodica Apăteanu (Dinamo) 
Paralele: 1 Lucia Chiriță 
18,732 ; 2. Elena Ceampelea 
3. Olga Ștefan (Dinamo) 
Bîrnă : 1. Elena Ceampelea 
2. Rozalia Filipescu
18,232; 3 Lucia Chiriță 17,965 ; Sol: 
1 Elena Ceampelea 19,032 ; 2 Ro
zalia Filipescu 18,916 ; 3 Claudia 
Pandelescu (Șc sp. 2 Buc.) 18,483

18,509,
(I.C.F.)
18,667;
18,616;
18,666;

(Dinamo)

r. vil. —

'Școala sportivă Bacău) a obținut in acest an 1,65 m la înălțime, la un 
centimetru de norma de maestru al sportului fotoi H ViLar*

INDIVIDUAL COMPUS : 
lena Ceampelea (Petrolul Ploiești) 
74,764 p. — campioană națională 
pe anul 1967; 2. Lucia Chiriță 
(I.C.F.) 72,629 p. ; 3 Rozalia Fili
pescu (Dinamo București) 72,330 
p. : 4 Rodica Apăteanu (Dinamo 
București) 71.865 p ; 5 Irina Să
răcuț (CS.M. Cluj) 71,397 p. ; 6. 
Alina Goreac (Școala sportivă Lu
goj) 70,131 p.



Cu cîtva timp în urmă, răsfoind 
o colecție de reviste din 1953, pri
virile mi «-au oprit asupra unei 
fotografii: un tînăr puternic, 
xînd deasupra capului o bară 
haltere. Alexei Medvediev, pe 
tunci student al Institutului de cul
tură fizică din Moscova, ocupase 
primul loc Ia categoria grea (cu 
performanța de 440 kg) în cadrul 
întrecerilor de 
de-al IV-Iea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților, de la 
București. Trei ani mai tîrziu 
(1956), el reușea să cucerească și 
titlul de campion al Europei, per
formanță repetată în 1958. în 1957 
la Teheran și în 1958 Stockholm, 
Medvediev s-a urcat pe treapta cea 
mai înaltă a podiumului medalia- 
ților la campionatele mondiale.

Recent, Alexei Medvediev a vi
zitat din nou Bucureștiul, în calitate 
de antrenor principal al grupului 
halterofililor sovietici, care au efec
tuat un schimb de experiență cu 
sportivii români. Am profitat de 
acest prilej pentru a-i solicita un 
scurt interviu.

— Ce valoare are lotul pe care 
îl conduceți?

— Am sosit în capitala dv. cu 11 
halterofili, în fruntea cărora se si
tuează Alexei Vahonin, Vladimir 
Beleaev, Jan Talts și Anatoli Ka- 
linicenko. Vahonin (cat. cocoș) a 
cucerit la Tokio, în 1964, titlurile 
de campion olimpic și mondial, fi
ind de asemenea campion mondial 
în 1963 și 1966. Beleaev a obținut 
medalia de aur a categoriei mij
locii la ultima ediție a C.M. (Ber
lin,1966). Talts și Kalinicenko dețin 
recorduri mondiale la categoria 
semigrea: primul — 502,5 kg la 
triatlon și 194 kg la aruncat, cel 
de al doilea — 151,5 kg la smuls.

— Care sînt principiile meto
dice de bază ale tehnicienilor so
vietici?

— în pregătirea halterofililor

fi
de 
a-

haltere ale celui

noștri ne axăm în permanență 
pe trei componente esențiale: 1. 
dezvoltarea forței; 2. perfecționa
rea tehnicii; 3. individualizarea. 
Referitor la importanța pe care 
noi o acordăm forței generale, 
vreau să arăt că Talts aruncă peste 
16 metri la greutate, iar Ditto Șa- 
nidze (care este și fotbalist de cate
goria I), deși măsoară 1,59 m, sare 
în înălțime 1,70 m! în antrenamen
tul de forță trebuie să se urmă
rească și menținerea vitezei, fără 
care nu se pot realiza performan
țe înalte. îmi amintesc că eu cîn- 
tăream 120 kg și alergam 11,6 sec. 
pe 100 metri.

— La ce aspiră elevii dv. în 
anul olimpic 1968 și cînd au în
ceput pregătirile în vederea J. O. 
de Ia Ciudad de Mexico?

— La unele categorii au apărut 
— în ultimii ani — halterofili de 
valoare foarte ridicată (japonezi, 
maghiari și alții). întrecerile de 
haltere ale viitoarei Olimpiade se 
vor desfășura sub semnul unui 
mare echilibru, astfel că este di
ficil de dat un pronostic asupra 
clasamentelor individuale. în 
schimb, pe echipe, sperăm ca, da
torită omogenității formației noas
tre, să ne dlasăm din nou pe 
primul loc, ca și la Tokio.

— Ce părere aveți despre hal
terofilii români?

— Am remarcat cîțiva tineri că
rora le întrevăd frumoase perspec
tive: Zoro Fiat, Fiți Balaș, Gheor 
ghe Mincu. Pentru a-și îmbună
tăți performanțele, cred însă că va 
fi necesar să se opereze cîteva mo
dificări în metodica de antrena
ment, privind perfecționarea teh
nicii și dezvoltarea forței. în acest 
fel, ei vor avea șanse ca — peste 
doi-trei ani — să se numere prin
tre cei mai buni performeri ai 
lumii.

Adrian IONESCU

LA BOGOTA PROPUNERI DE „UNIFICAREu

TUR DE ORIZONT

la Hațduk Split, reține balonul printr-o săritură spectaculoasă

excelent, conducerea clubului a 
hotărît să prelungească contrac
tul antrenorului Max Market pen
tru încă patru ani ! Alte 
rezultate: Eintracht Braunsch
weig—Borussia Monchengladbach 
2—1, Werder Bremen—S. C. 
Karlsruhe 6—1, Duisburg—Han
nover 96 1—2, Schalke 04—Ham
burger S. V- 3—0, Miinchen 
1860—Eintracht Franlriurt 5—0, 

F.C. Kaiserslautern—Borussia
Dortmund 2—2, VfB Stuttgart — 
Borussia Neunkirchen (întrerupt 
în min.53 din cauza ceții, la sco
rul de 0—0), Allmania Aachen— 
F. C. Koln 4—2. In fruntea cla
samentului se află F. C. Niirnberg 
cu 25 p, urmată de Bayern Miin- 
chen 20 p, Borussia Monchenglad
bach 19 p, Miinchen 1860 19 p, 
Eintracht Braunschweig 19 p etc.

URUGUAY: PENAROL 
MONTEVIDEO, 
CAMPIOANĂ

Campionatul
european 
de șah 

pe echipe

UNGARIA B, 
EGALĂ CU 

„OLIMPICII" 
CEHOSLOVACI

în cadrul unui turneu inter
național care se desfășoară Ia 
Bogota, capitala Columbiei, 
s-au întîlnit Ungaria (B) și 
o selecționată olimpică a 
Cehoslovaciei. Întîlnirea a fost 
urmărită de 50 000 de specta
tori și a luat sfîrșit cu un re
zultat de egalitate : 3—3. Go
lurile au fost înscrise de Puș- 
kaș, Katona și Csernay (Un
garia), respectiv Stratil (2)- șl 
Bartalski.

• La Havana, în meci re
tur pentru preliminariile tur
neului olimpic de fotbal, re
prezentativa de fotbal a Cu
bei a întrecut cu scorul de
2— 1 (1—1) echipa Salvador.
Pentru turul următor al com
petiției s-a calificat Salvador, 
care cîștigase primul joc cu
3— 0.

A TENISULUI
a

înaintea ultimei etape, Penarol 
Montevideo conduce în campio
natul Uruguayului, avînd un a- 
vans de 5 puncte față de cea 
de-a doua clasată, Nacional Mon
tevideo. Astfel, cunoscuta

I»

PARIS 4 (Agerpres). — Comitetul 
de direcție al Federației internațio
nale de tenis de cîmp (F.I.L.T.) 
Întrunit la Paris pentru a lua 
discuție problema organizării — 
neelor „open“ (deschise atit amato
rilor cit șl profesioniștilor).

In comunicatul publicat la sfîrși- 
tul reuniunii, comitetul ișl exprimă 
regretul fată de hotărîrea federației 
britanice de a supune adunării ge
nerale a F.I.L.T. (programată la 14 
decembrie la Londra) unele propuneri 
care se află in opoziție cu statutul 
Federației internaționale. ESTE VOR
BA DE DESFIINȚAREA ORICĂROR 
DEOSEBIRI INTRE JUCĂTORII A- 
MATORI și PROFESIONIȘTI. Comi
tetul de direcție consideră că accep
tarea propunerii federației britanice 
ar fl ilegală ți dorește ca forul bri
tanic să-țl reconsidere poziția sa.

C mite tul de direcție recunoaște 
că există anomalii in ce privește 
„Spezele de deplasare» ale partici- 
panților la diferite turnee internațio
nale ți alte oiteva probleme mal de
licate pentru remedierea cărora vor 
ti prezentate propuneri la apropiata 
adunare generală a F.I.L.T.

s-a 
în 

tur-

Portarul Vukcevici, de

SPANIA : VALENCIA - 
SARAGOSSA 3-1

în campionatul Spaniei, etapa
11-a nu a adus mari modificări

în clasament. Atletico Madrid a 
jucat pe teren propriu cu Espa- 
nol Barcelona terminînd 
scor 
Real 
sare 
meci 
0—0. 
Uzat 
teren propriu, cu 3—1, formația 
Saragossa. Alte rezultate: F. C. 
Barcelona — Pontevedra 4—0, 
Betis Sevilla—Real Sociedad 4—1, 
Sabadell—Sevilla 2—2, Cordoba— 
Malaga 2—3, Las Palmas—Atle
tico Bilbao 1—0. în clasament 
conduce Atletico Madrid cu 18 p, 
urmată de Real Madrid cu 16 p. 
Valencia totalizează 11 p — ca 
și Atletico Bilbao — și împarte 
locurile 7—8 cu aceasta.

cu un 
alb (0—0). A doua clasată, 
Madrid, a susținut în depla- 
partida cu Elche. Și acest 
s-a încheiat cu scorul de 
O prețioasă victorie a rea- 

Valencia, care a întrecut pe

cu 21 p (din 16, respectiv 
jocuri).
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AUSTRIA : RAPID VIENA - 
CAMPIOANĂ DE TOAMNĂ

1—0,
2—0,
Tot-

West
3—0,

jucat în deplasare, cu Fulham, 
terminînd la egalitate (0—0). Și 
a treia clasată, Manchester City 
a obținut un prețios punct la 
Sheffield (I—1, cu Wednesday). 
Alte rezultate : Burnley—Arsenal
1— 0, Everton—Nottingham 
Leeds United—Stoke City 
Sunderland—Chelsea 2—3, 
tenham—Newcastle 1—1, 
Ham — Sheffield United
Wolverhampton — Southampton
2— 0. în clasament conduce Man
chester United cu 27 p, urmată 
de Liverpool și Manchester City 
cu cite 25 p.

FRANȚA: ST. ETIENNE SE 
DISTANȚEAZĂ

în etapa de duminică a cam
pionatului francez, St. Etienne a 
obținut o nouă victorie. Liderii 
au învins formația corsicană 
Ajaccio cu 4—0. Celelalte rezul
tate : Bordeaux—Rouen 1—0, Va
lenciennes—Rennes

Prima parte a campionatului 
austriac s-a încheiat duminică. 
Echipa Rapid Viena a ciștigat 
partida cu Wacker Innsbruck cu 
3—1, terminînd pe primul loc in 
clasament cu 22 p. Ea este ur
mată de F.C. Austria cu 19 p, 
care a terminat duminică la ega
litate (2—2) cu Sturm Graz, lată 
rezultatele celorlalte partide: 
Grazer A. K.—Viena 1—0, Aus
tria Salzburg—Bregenz 3—1. 
Austria Klagenfurt—L.A.S.K. 
1—1, Admira — Wiener S. K. 1—1.

IUGOSLAVIA: ÎN CELE 7 
PARTIDE...

SOFIA (prin telefon, de la cores
pondentul nostru). în runda a 2-a 
a semifinalei campionatului euro
pean de șah pe echipe, formația 
României a întîlnit puternica echi
pă a gazdelor. Aproape de necre
zut, de data aceasta reprezentanții 
României, altminteri foarte bine 
cotați, n-au reușit nici o victorie. 
După consumarea a șapte partide 
scorul este de 5—2 în favoarea 
Bulgariei.

La prima masă, Florin Gheor
ghiu l-a întîlnit pe vechiul său ri
val M. Boboțov. Campionul român 
urmărea, desigur o revanșă după 
partida pierdută în turneul de 
la Moscova din acest an și a de
pus toate eforturile ca s-o obțină. 
El a avut inițiativa din deschidere, 
a sacrificat o calitate, creînd a- 
meniuțări care păreau imparabile. 
Dar Boboțov s-a apărat cu un ad
mirabil sînge rece, a găsit mutări 
unice de defensivă și, provocînd 
un schimb general, a reușit să obți
nă egalitatea. La sfîrșit, după ce 
rezultatul fusese consemnat, l-am 
auzit spunîndu-i soției sale, cam
pioana Bulgariei, Antonina Ivano
va:

— A fost o partidă teribil de 
grea!

în timp ce Florin Gheorghiu nc 
declara:

— Am încercat totul, dar nu s-a 
putut obține nimic mai mult decît 
o jumătate de punct.

Tringov și Ciocîltea au expediat 
repede întîlnirea lor (22 de mu
tări) consemnînd remiza într-un fi
nal egal de piese ușoare. Cu ace
lași rezultat, după jocuri liniștite 
(și incolore) s-au încheiat partidele 
Radovici — Peev și Kolarov — 
Partos. în întîlnirile Radulov — 
Soos, Buza — L. Popov și Daska- 
lov — Troianescu, echipierii ro
mâni au comis o suită de greșeli 
și au pierdut, permițînd formației 
bulgare să conducă cu trei puncte.

în partidele întrerupte, Ghițescu 
are un pion mai puțin Ia Pîdevski 
(final de turnuri), Drimer două 
turnuri pentru damă Ia Spirido
nov (ușoare șanse de cîștig), iar 
Ungureanu o poziție egală cu Mi- 
nev.

Ungureanu a remizat întrerupta 
din prima rundă cu Schonberg, ast
fel că scorul întîlnirii R.D.G. — 
România este de 6—4.

Echipa R.D. Germane conduce 
cu 81/2—‘/z (1) în fața Greciei.

Aseară s-a jucat runda a 3-a.
Din cauza unei pene de lumină, 

partidele au început cu 45 de mi
nute întîrziere. După 4 ore de 
joc, rezultatele înregistrate erau 
următoarele : România — Grecia 
a'/z-'/z (7), Bulgaria — R. D. 
Germană 3—3 (4).

în clasament : Bulgaria 177/2 (7). 
p, R. D. Germană lîVz (5) p, 
România &l/2 (10) p, Grecia l1/» 
(8) P-

Astăzi se joacă ultima rundă 
a primului tur.

ALBERTO SPENCER
(Penarol)

.. ale etapei a 14-a s-au înscris 
17 goluri. Cele mai multe au 
fost marcate în partida dintre Pro- 
leter și Zagreb, terminată cu un 
scor egal: 3—3. Fruntașele clasa
mentului nu au reușit să acu
muleze decît un punct, pe teren 
propriu. Zelejnicear a jucat cu 
Maribor (0—0), iar Dinamo Za
greb cu Vojvodina iNovisad. Și 
acest meci s-a încheiat cu un 
scor alb (0—0). Alte rezultate : 
Steaua roșie Belgrad—Rjeka 2—0, 
Hajduk Split—Radnicki 4—1, 
Velej—O.F.K. Beograd 2—1, Var- 
dar—Partizan Belgrad 1—0. în 
urma acestor rezultate situația 
primelor clasate este următoarea :

Zelejnicear 14 7 6 1 26—12
Dinamo Zagreb

14 6 6 2 22—14

,,Sportul“

ANGLIA: MANCHESTER 
UNITED DIN NOU 

ÎNVINGĂTOARE
etapa a 19-a a campionatu-In

lui englez, fruntașa clasamentu
lui, Manchester United, a obți
nut o nouă victorie. Echipa lui 
Matt Busby a dispus de West 
Bromwich Albion cu 2—1. A 
doua clasată, F.C. Liverpool a

Corespondentă specială de la Ivan Andreadis
pentru ziarul

VOINȚA ARAD RACHID MEKLOUFl
(St. Etienne)

mație Penarol este noua cam
pioană a țării.

ALTE CAMPIONATE

20

13

R. F. A GERMANIEI:
C. NURNBERG-BAYERN 

MUNCHEN 7-3!

• în Elveția, Grasshoppers
are 4 puncte avans față de Lu
gano. In etapa de duminică, lide
rul a dispus cu 3—V ' ~
chen, iar Lugano cu 
Young Boys Berna.

• în campionatul 
Anderlecht — F. C. Bruges 1—1, 
Standard Liege—Beerschot 2—1.

9 Intr-un meci restanță din 
campionatul U.R.S.S., campioana 
tării, Dinamo Kiev, a fost învinsă 
pe teren propriu 
Dinamo Minsk.

de Gren-
2—1 de

Belgiei :

Inlilnirca va ti diiicilâ** declară Harta Luzove
Vineri, 

va susține 
contînd pentru cel de al doilea tur al celei de a V-a ediții a 
„C.C.E.". Știm că întîlnirea suscită un interes deosebit în ora
șul de pe malurile Mureșului și, în general, printre iubitorii 
acestui sport de la noi. De aceea, pentru o cit mai completă 
informare a cititorilor, ne-am adresat redacției ziarului „Ces- 
koslovenky Sport" din Praga, pentru a ne furniza o serie de 
date privind echipa oaspe. Solicitarea noastră a găsit ecoul cu
venit și iată articolul scris special pentru „SPORTUb" — de 
fostul campion al lumii, Ivan Andreadis, actualmente redactor 
al cunoscutei publicații sportive pragheze și totodată — antre
nor al formației care ne va vizita săptămîna viitoare.

la Arad, formația feminină de tenis de masă 
partida cu campioana Cehoslovaciei, Sparta

Voința 
Fraga,

Dc 32 ori campioana a Cehoslovaciei
Sparta Praga este cel mal popu

lar club din Cehoslovacia. Dar cel 
care vorbesc de Sparta nu se cjîn- 
desc numai la echipa de 
ci, înaintea tuturor 1 
la secția de tenis de 
ce ?

SPARTA A CUCERIT 
ORI CAMPIONATUL 
SLOVACIEI, în acest sport clu
bul avînd o veche tradiție. Prin
tre marii ași nu putem să nu a- 
mintim de Vana, Stipek, Slar, iar 
dintre generațiile mal noi, pe 
Wyhnanowski, Mlko. Este intere
sant de arătat că pînă în 1964, 
campionatul de tenis de masă pe 
echipe în Cehoslovacia s-a desfă
șurat între formații mixte: 6 ju
cători șl 2 jucătoare. De trei ani 
însă, de cînd formula a fost 
schimbată, jucătoarele de la Spar
ta au ciștigat de tot atîtea ori 
campionatul țării. Și un aport 
deosebit l-a avut Marta

fotbal 
sporturilor, 

! masă. De

DE 32 DE 
CEHO-

Luzova.

Harta Luzova
Marta are 20 de ani șl 

maresul ei 6e leagă un
de pal- 
frumos

succes: la 15 ani, ea a ieșit — 
pentru prima oară — campioană 
a Cehoslovaciei. De atunci, în 
intervalul de cinci ani, Marta a

IVAN ANDREADIS

ciștigat titlul de campioana 
ternațională a Angliei, Olandei, 
Austriei și Iugoslaviei, Marla Ale
xandru fiindu-i una dintre cele 
mai redutabile adversare. Dar, 
cea mai mare performanță a Mar- 
tei Luzova este cucerirea titlului 
de campioană a Europei — cu 
Vlado Miko — la dublu mixt, în 
1966.

O altă jucătoare care s-a afir
mat puternia — în ultimul timp 
— este Jitka Karlikova. Ea s-a 
remarcat în campionatele țării 
unde, făcînd pereche cu Luzova, 
a repurtat victorii remarcabile. 
Punctul forte al jocului ei îl con
stituie atacul din forhand și ea 
este cotată printre cele mai bune 
jucătoare de pe continent cu a- 
ceastă lovitură. în actualul sezon, 
la recentele campionate interna
ționale ale Scandinaviei, Jitka a 
învins pe cunoscutele jucătoare 
vest-germane, Bucholz și Simon 
ca și pe Maria Alexandru și Eleo
nora Mihalca (în partida pe e- 
chipe încheiată totuși cu scorul 
de 3—2 în favoarea României).

Maria Palkova — Kruppova, a 
treia jucătoare din lotul Spartei, 
are o vastă experiență competi- 
țională. Palmaresul ei cuprinde 
victorii la toate jucătoarele ceho
slovace. De asemenea, la bilanțul 
succeselor ei poate fi adăugat și 
cel înregistrat în dauna en
glezoaicei Mary Wright-Shannen. 
Palhova are un stil foarte in
comod, deoarece e stîngace și 
eminamente ofensivă, de altfel, 
ca și colegele ei de echipă.

0 declarație a Harței Luzova

Dorin Giurgiucă a ciștigat
concursul internațional de la Cluj

CLUJ, 4 (prin telefon). După 
întîlnirea de tenis de masă pe 
echipe, desfășurată șîmbătă în
tre G.S.M. Cluj șl Lokomotiv 
Brno, duminică, jucătorii celor 
două formații au luat parte la 
un turneu individual. Gel 12 spor
tivi au concurat în două grupe. 
Iată clasamentele 1 gr. 1: 1. Ne
gulescu 5 victorii, 2. Bodea 8 v.> 
8. Lazăr 8 v., 4. Michl 2 v., 5. 
Suclu 2 v., 6. Iurkacek 0 v. î 
gr. II: 1. Giurgiucă 5 v., 2.
Chladek 4 v., 8. Tothfalușl 8 v.,

2 v., 5. Daniel 1 v.,4. Doboși
6. Bătătorescu o v. De menționat 
că Giurgiucă l-a învins greu pe 
Doboși cu 2—1 (—18, 16, 21). 
Finalele pentru locurile 1—2: 
Giurgiucă—Negulescu 8—0, 3—4: 
Bodea—Chladek (Lokomotiv Brno) 
3—2, 5—6 : Țothfialuși—Lazăr 

8—0, 7—8: Doboși—Michl (Lo
komotiv Brno) 8—1, 9—10: Da
niel (Lokomotiv Brno)—-Șuciu 
8—0, 11—12: Iurkacek, (Lokomo
tiv Brno)—Bătătorescu 8—1.

P. Rad vani — aoresp.

Iată și o declarație a Martei Lu
zova în legătură cu meciul de 
la Arad: „Sînt bucuroasă că sor
ții au decis să întîlnim pe Voința 
Arad. în cele două manșe ale fi
nalei ediției precedente — în 
rampanta Progresului București 
— eu am decepționat, pentru că 
lin totalul de șase partide, am 
ciștigat doar... două. Atunci n-am 
fost într-o bună dispoziție. De 
aceea, consider că este firesc 
să-ini refac — cu ocazia întîlnirii 
de acum — prestigiul sportiv pe 
care, cred, că îl aveam în Româ
nia. Știu că va fi un meci dificil, 
iar pe Mihalca, în special, o con
sider o adversară redutabilă**.

în ce mă privește — vorbesc 
de data aceasta ca antrenor — 
nu vreau să diminuez cu nimic 
valoarea echipei gazdă. Dar, deși 
formația pe care o pregătesc sus
ține cu acest prilej prima întîl- 
nire Interna.tională din actualul 
sezon, sînt optimist. Este sigur 
că celelalte două coechipiere ale 
Eleonorei Mihalca nu se ridică 
la valoarea el. Prin urmare...

naco—Sochaux 1—0, Strasbourg—
Lille.............................. - '
Red
Metz
3—1,
meni
din 16 meciuri urmată de Sedan 
cu 22 p (17 j), Nice și Marseille

2—0, Nantes—Aix 5—1, 
Star—Nice 1—1, Sedan—

5—0, Marseille—Angers 
Lens—Lyon 1—0. în clasa- 
conduce St. Etienne cu 25 p

Etapa de simbătă din campio
natul R. F. G. a înregistrat un 
adevărat record in ce privește 
marcarea golurilor. în opt partide 
s-au înscris nu mai puțin de 42 
de goluri ! Cele mai multe au 
fost realizate în derbiul campio
natului dintre F. C. Niirnberg și 
Bayern Miinchen. Victoria a re
venit echipei din Niirnberg cu 
7—3 I în urma acțstui rezultat

Echipa Canadei surclasată in turneul 
internațional de hochei de la Moscova

MOSCOVA 4 — La Moscova, 
în cadrul turneului internațional 
de hochei pe gheață, organizat de 
federația unională de specialitate, 
s-a disputat întîlnirea dintre prima 
reprezentativă a U.R.S.S. și echipa 
Canadei. Net superiori, campionii 
mondiali au obținut 
scorul de 7—0 (1—0, 
Dacă în prima și în 
priză partida a avut 
rare mai echilibrată, sportivii ca
nadieni reușind să stăvilească re
petatele atacuri ale hocheiștilor 
sovietici, în cea de-a doua re
priză aceștia s-au dezlănțuit și

ori în poarta

victoria cu 
5—0, 1—0). 
ultima re- 
o desfășu-

au înscris de cinci 
canadienilor. Golurile învingăto
rilor au fost marcate de : Star- 
șinov (min. 7). Brejnev (min. 24). 
Zimin (min. 29), Vikulov (min. 
29), Grigoriev (min. 37), Alexan 
drov (min. 40) și Firsov 
57).

în clasament 
slovacia 
urmată 
(13-5), 
(13-9), 
puncte 
puncte 
puncte

conduce
5 puncte

(min.

Ceho- 
(13—41.II cu

de U.R.S.S. I cu 4 puncte 
U.R.S.S. II cu 4 pun.

Cehoslovacia I cu 
(13—6), Canada cu 
(8—19) șl Polonia cu 
(4-21).

icte
3
2
0

Toma HRISTOV

BIBB

V. Starșinov (mijloc) și E. Zimin (dreapta), doi dintre așii atacului 
primei reprezentative sovietice de hochei Foto: TASS

telBxradiotelefon
Varșovia a luat sfîrșit con- și partidele Botvinik — Lehmann 

și Toren — Damianovici.

primul loc cu un avans 
— 974,1 p — față de 

clasați : Ostereich (R.D. 
927," p, Penikowski (Po-

La
cursul preolimpic de patinaj artis
tic la care au luat parte sportivi 
din 5 țări. întrecerea masculină a 
fost dominată de cehoslovacul File 
clasat pe 
apreciabil 
următorii 
Germană)
Ionia) 925,6 p, Jidak (Cehoslovacia) 
916,4 p și Kovalev (U.R.S.S.) 848,5 
p. La feminin, victoria a revenit 
patinatoarei sovietice Elena Sceg- 
Iova cu 1 378,6 p. La perechi a 
ciștigat cuplul polonez Poremskaia 
— Szcipa cu 162,3 p.

Vii turneul internațional de șah de 
la Palma de Majorca (Spania), 
după 6 runde, continuă să conducă 
marele maestru danez Bent Lar
sen cu 5V2 puncte, urmat de Ivkov 
și Botvinik cu cite 4, Smîslov 3‘/i 
p, Gligorici, Portisch, Damianovici 
3 p. în runda a șasea, Larsen a 
remizat cu iugoslavul Matulovici. 
Cu același rezultat ș-au încheiat

La Saint Moritz s-a desfășurat 
primul concurs Internațional de 
schi al sezonului. Proba de slalom 
uriaș, disputată în două manșe, a 
revenit elvețianului Stefan Kaelin 
cu timpul de 90,7, urmat de eom- 
patrioții săi Edmund Brugmann — 
90,8 și Jakob Tischhauser — 91,0- 
Cu acest prilej și-a făcut reintra
rea pe pîrtiile de concurs sporti
vul american Bill Kid, accidentat 
la campionatele mondiale de la 
Portillo. Kid s-a clasat pe locul 
șapte. In proba feminină, pe pri
mul loc s-a situat Roesli Zryd (El
veția), cronometrată în 88,0 sec.

Turneul internațional masculin de 
handbal de la Gummersbach a 
fost ciștigat de echipa vest-ger- 
mană V.F.L. Gummersbach, care 
in finală a dispus cu 15—13 (7—6) 
de formația H.G. Copenhaga- Alte

1.

rezultate : Grasshoppers Ziirich — 
Rukomet Zagreb 6—2 ; H. C. Co
penhaga — F.C. Mulhouse 16—6; 
V.F.L. Gummersbach — F.C. Mul
house 18—10; H.G. Copenhaga — 
Grasshoppers Ziirich 7—6. Iată 
clasamentul final al turneului :
V.F.L. Gummersbach 7 puncte 
(50-36); 2. H.G. Copenhaga 6
puncte (46—37); 3. Grasshoppers 
ZUrich 4 puncte (23—19); 4. Ru
komet Zagreb 3 puncte (33—43); 5. 
F.C. Mulhouse 0 puncte (26—52).

H
în cursa ciclistă de 6 zile de la 
ZUrich continuă să conducă pe
rechea Sercu (Belgia) — Bugdhal 
(R.F.G.) cu 185 puncte, urmată de 
cuplul Post (Olanda) — Pfennin- 
ger (Elveția) cu 159 puncte și Al- 
tig — Renz (R.F.G.) cu 123 puncte.

Patinatori și patinatoare de viteză 
din Finlanda, Norvegia șl K- F. a 
Germaniei au luat parte la un 
concurs preolimpic la Oslo pe o

Redaațla șl administrația 1 Buaureștl, itr. Vâsli» S»nta ai. telefaa 11.10.05, interurban 72 și 286. Telex 1 spartrtin bu». 189. Tiparul 1 L P. „Infertnațla* «ti, Btezelaay 28—85, X'

grade, care 
rezultatele.

temperatură d« plus 7 
a influențat oarecum 
în proba de 500 m au ciștigat nor
vegienii Llndt și Heryonat, ambii 
cronometrați cu timpul de 41,8. 
La 3 000 m primul s-a clasat fostul 
recordman mondial Fred Anton 
Mayer cu timpul de 4:40,8. în pro
bele feminine la 500 m a învins 
Chriss Biermann (R.F.G.) — 47,6, 
iar la 1500 m Lissa Keskivitij 
(Finlanda) cu 2:35,1.

Finala competiției internaționale 
de baschet masculin ;,Cupa Na
țiunilor”, desfășurată la Rennes, a 
opus selecționatele Franței și Po
loniei. Baschetbaliștii francezi au 
intrat în posesia trofeului, învin- 
gînd cu scorul de 84—77 (42—42). 
Cel mai bun jucător al învingăto
rilor a fost Gilles, care a înscris 
28 de puncte. Din echipa Polo
niei cel mai eficace s-a dovedit 
a fi Lopatka, autorul a 20 de 
puncte.

40365


