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stăzi se deschide, la București, Con
ferința Națională a Partidului Comu
nist Român, eveniment politic de în
semnătate majoră în viafa țârii și a 
poporului. Sintelizînd larga dezba-

in fond... AZI, PE STADIONUL „23 AUGUST", DE LA ORA 13,30

I
țere publică inițiată de partid în I 
jurul importantelor documente publi- I

Dumitru Nicolae, unul dintre 
cei mai buni apărători ai 
noștri din meciul de la Berlin, 
interceptează un balon, spul- 
berînd astfel o acțiune ofensivă 
a gazdelor. Fază din meciul 
R. D. Germană — România 
disputat la 18 noiembrie.

■ Un moment cu Angelo Nicu- 
lescu, teri, pe sălile 'federației. 
Reporterul iși notează formația 
'definitivă a României șt decla
rația antrenorului nostru : „Ju
căm pentru calificare, nu pu
tem scăpa ocazia...".

ÎNFLĂCĂRATEj 
I PERSPECTIVE I

orile performanțe sporti
ve sînt, în bună măsură, 
rodul unei înzestrări ex
cepționale, favorizată, 
firește, de un anumit 
concurs de împrejurări.

S-au semnalat și la noi încă 
demult — eu, de pildă, țin 
minte chiar din copilărie .— a- 
pariții meteorice în diverse 
discipline, individualități ale 
căror nume au strălucit cînd- 
va pe firmamentul internațio
nal : doi-trei pugiliști încunu
nați cu laurii titlurilor europe
ne, un cuplu de 
călăreț, un țintaș, 
bilist, un sprinter 
gură Dar, pentru 
românilor să șe 
autoritate atenției 
în acest domeniu, 
înttmplă de două

boberi, un 
un automo
de anver- 
ca virtuțile 
impună cu 
unanime și 
așa cum se 
decenii în

coace, a fost necesar un pro- 
ces profund, greu de sensuri 
si de semnificații, asupra căru
ia se cuvine să medităm cu 
atît mai intens, în aceste zile 
fierbinți de început de iarnă. 
Mă gîndesc îndeosebi la fap
tul că, pentru prima oară în 
istorie, fiii și fiicele oamenilor 
muncii din țara noastră au că
pătat, pe lîngă dreptul „teore
tic" la educație fizică și la 
sport, posibilitatea de a le 
practica, materializată în acele 
condiții concrete fără de care 
intențiile, oricît de nobile, 'sînt 
pulbere și fum I

...Se știe demult,. deși destul 
de vag, că avem înclinații. că
tre jocul cu mingea de mînă ; 
cina, această specialitate, au
tohtonă, a fost trecută însâ, 
mei totdeauna, la capito ul 
„curiozități etnografice . La 
ora de față, România reprezin
tă o forță incontestabilă în 
handbal, volei și rugbi, ramuri 
sportive în care purtătorii cu
lorilor noastre aspiră — ade
sea, cu succes, la supremația 
internațională. Aș adăuga că 
nu stăm tocmai rău nici în te
nisul de cimp sau de masă, 
ia< dacă aria de răspîndire a 
baseballului ne-ar fi mai a- 
proape — cine știe ce răstur
nări de ierarhie s-ar 
produce, într-un viitor 
Plat I ...................

...Virtuali campioni ai visle- 
lor au existat, neîndoielnic, din 
cele mai vechi timpuri, de-a 
lungul Dupării românești, dar 
faimă „tricolorilor" cu padele 
si pagaie a strobct'jt lumea 
abia în anii puterii populare, 
cînd apariția românilor pe 
oglinda olimpică s-a soldat cu

i

putea
apro-

Selecționata de hochei a României 
șl-a început turneul de 11 meciuri pe 
care le va susține în Canada, întîlnind 
reprezentativa regiunii New-Found- 
land. Partida s-a încheiat cu o cate-

o recoltă de medalii de-a 
dreptul senzațională 1 De cîte 
ori, de atunci, țărmuri de mări 
si oceane, fluvii calme sau 
lacuri albastre, n-au repetat 
în ecouri acordurile imnului 
nostru, consacrînd victoria ce
lor mai buni vîslasi de pe con
tinent, de pe glob...

In box, în tir, în atletism, 
în scrimă, în polo pe apă 
numele România figurează a- 
desea la loc de cinste în bi
lanțul principalelor competiții ; 
recordul unei fete blonde, me
daliile flăcăilor cu floreta sau 
cu mănuși de 227 grame, suc
cesul din «Cupa campionilor 
europeni” — sînt bunurile 
noastre, ale mele și ale dumi- 
tale, și sentimentul acesta ne 
face să zîmbim din senin, ca 
niște copii în haine noi, veci
nului din autobuz, teiului nins 
de flori sau de fulgi, omului 
drag, nouă înșine... Pentru că, 
dincolo de cifrele și datele în 
sine, sînt milioane de inimi 
ținere, milioane de fete și bă
ieți care învață, o dată cu hi
drocarburile și logaritmii, — 
înotul și schiul, voleiul și ca-înotul și schiul, ,
notajul, — fete și băieți care 
aruncă sulița și mînuiesc ra
cheta, fără ca tata să scoată 
un ban din buzunar, special 
pentru asta I Baze moderne, 
pedagogi excelenti, echipa
ment și materiale la care Ion 
Moina, Lucian Popescu, Henri 
Rang nici nu puteau visa, la 
începuturile lor 1

Excelsior I Mai sus, mai de
parte I

Desigur, dintre puștii și ado
lescența de azi se vor ridica 
curînd noi campioni, stele de 
prima mărime ale firmamentu
lui sportiv internațional — poate 
chiar o echipă de fotbal în toa
tă puterea cuvîntului... Faptul 
excepțional, marea izbîndă a 
mișcării de educație fizică și 
sport din patria noastră, este 
și rămîne fluxul continuu spre 
bazine, stadioane, săli de an
trenament al generațiilor de 
băieți și de fete născute sub 
soarele acestui timp — pe 
scurt, poporul în arenă I în 
fond, asia înseamnă Revoluția 
în sport.

Toate cele de mai sus sînt 
lucruri știute, adevăruri vii în 
inimile tuturor. M-am gîndit 
că merită să ni le reamintim, 
cu dragoste și mîndrie, în zi
lele fierbinți ale 
ceput de iarnă l

Cu aproape trei săptămîni 
în urmă, echipa noastră națio
nală pleca spre Berlin ci» 
șanse reduse pentru mecfci 
pe care urma să-l susțină ia 
18 noiembrie în compania re
prezentativei R. D. 
Existau chiar unele 
că ea ar putea 
suferi pe stadionul 
„Walter Ulbricht” 
o înfrîngere ne
tă, care să-i com
promită încă din 
primul joc posibi
litățile de califi
care în etapa ur
mătoare a preli
minariilor olimpi
ce. Aceste previ
ziuni pesimiste a- 
veau la bază, în
deosebi, rezultate
le diferite 
nute de 
români 
mani în 
luiași 
echipa Ungariei.

Componentii na
ționalei noastre 
n-au tinut, însă, 
seama de aceste ralionamente 
teoretice șl n-au acceptat ro
lul ingrat de victime sigure. 
Dimpotrivă, ascendentul mo
ral al gazdelor și pronosticu
rile mult prea optimiste ale 
presei berlineze le-au stimu
lat într-o și mai 
ambiția^ dorința 
replică dîrză 
Nu 1-a timorat nici puternica 
și zgomotoasa galerie din tri
bunele stadionului amintit.

Este adevărat că în primul 
sfert de oră al partidei am 
trecut prin destule emoții. 
Iureșul cu care gazdele înce
puseră jocul și apoi penaltiul

fantezist acordat de arbitrul 
Davidek au constituit grele 
pietre de încercare. Dar ca 
niciodată, poate, în asemenea 
împrejurări, băieții noștri nu 
au cedat (așa cum pe moment 
ne temeam), luptînd pînă Ia 
sfîrșftul întîlnirii cu o tena-

cîteva excepții (cînd 
creat ocazii bune de 
destul de firave.

Avîndu-se în vedere 
misele jocului de la Berlin, 
condițiile sale de desfășura
re, cît și perspectivele pe 
care le oferă returul său de

acestui în-

Dan DEȘLIU

gorlcă victorie a lioeheiștilor români: 
7—2.

In următorul joc, adversarul sporti
vilor noștri a fost selecționata orașu
lui Șt. John. Meciul s-a încheiat la 
egalitate ; 7—7 (4—1. 3—3, 0—3).

ROMANIA (tricouri

SATMAREANU

PÎRCALAB

galbene, chiloți albaștri, jambiere roșii)
COMAN 

DUMITRU NICOLAE 
GHERGHELI 

CONSTANTIN

DAN COE MOCANU (DELEANU) 
KOSZKA
ION IONESCU KALLO

Arbitri : LEONARD ELINSKI (la centru),
Stanislaw Anuszik, Josef Walkus (toți din R. P. Polonă)

ebti- 
fotballștil 
șt ger- 
fata ace- 
adversari

FRENZEL NOLDNER
ERLER PANKAU

IRMSCHER WRUCK (ROCK)
BLOCHWffZ

R. D. GERMANA (echipament complet alb)
REZERVE s Haidu, lvăncescu, Barbu, Nunweiller VI, Sasu, Lucescu România).
Weigang, Backhaus, Korner (R. D. Germană).

VOGEL

BRANSCH

mare măsură 
de a da o 
adversarilor.

citate admirabilă, pentru a 
împiedica majorarea scorului. 
A fost, de altfel, principalul 
lor merit în această partidă 
de adevărată uzură, cu o 
miză atît de prețioasă. Com
partimentul defensiv — în
deosebi Coman, Dan și D. Nî- 
colae — a reprezentat forța 
echipei, ceea ce era si de 
așteptat în condițiile evoluției 
în deplasare. înaintașii noștri 
ne-au cam dezamăgit în prima 
repriză. în partea a doua a 
meciului ei au 
mai activi 
scăderea în joc a gazdelor), 
dar acțiunile lor au fost, cu

devenit ceva 
(profitînd si de

HOGE

URBANCZYK în me-

la 
fost 
iu- 

tai a

la București, înfrîngerea 
numai un gol diferență a 
apreciată de majoritatea 
bitorilor fotbalului din 
noastră ca un rezultat mulțu
mitor. El a redus din șansele 
de calificare ale echipei 
R.D.G. (care spera într-o vic
torie comodă) și le-a crescut, 
proportional, pe acelea 
formației

Astăzi, 
August”, 
la fel de 
cu trei săptămîni, 
noastră poate să 
două goluri diferență, ceea ce

UN DRUM SCURT

Din u/iiiti la stadion
Desigur, pentru mulți iubitori 

ai sportului din țara noastră. Plo- 
ieștiul înseamnă Petrolul, clubul 
proaspetei campioane de gimnas
tică — Elena Ceampelea, al maeș
trilor emeriți ai sportului Gheor- 
ghe Pahonțu și Cristu Vînătoru, 
clubul in care a făcut primii pași 
spre elita mondială a șahului 
marele maestru internațional Flo
rin Gheorghiu. Dar, ar fi o mare 
greșeală să se creadă acest lucru. 
Viața sportivă a orașului „aurului 
negru” este mult mai complexă : 
aproape 100 de asociații sportive, 
sute de echipe și mii de tineri 
participant! la campionatele oră
șenești de fotbal, volei, popice, 
handbal, atletism și alte ramuri 
de sport. Viața sportivă a Ploieș- 
tiului înseamnă alte mii de oameni 
ai muncii pe care îi întîlnești pe 
stadionul orașului, pe terenurile 
de sport din preajma marilor ra
finării, fabrici și uzine — la 
Brazi, la Teleajen, la rafinăria

Ploiești. Viața sportivă a acestui 
oraș se confundă azi cu mjile de 
participanți la „Cupa Petrolistu
lui” sau aceea a „Metalurgistului”, 
la campionatele asociațiilor spor
tive.

ale

★
Nu de mult am făcut un popas 

la marea uzină constructoare de 
utilaj petrolifer. Ne-am oprit aici 
pentru că la Uzina „1 Mai”, spor
tul are mulți prieteni. Ne amin
tim că prin 1953—54 sportul de 
masă însemna un campionat inter
secții la fotbal, cîteva întîlniri de 
șah și tenis de masă organizate 
la clubul uzinei de pe str. Demo
crației, club cunoscut mai mult 
prin serile de dans pe care le 
găzduia.

...Dar anii au trecut. La „1 Mai” 
sportul înseamnă azi (luăm ca eta
lon anul pe care ne pregătim să-l 
îneheiem) campionatul asociației 
la fotbal, volei, tenis de masă, 
haltere și atletism, cu peste 1500 
de participanți: inseamnă trialul de 
haltere făcut 
(ie, prilej de 
mai puternici 
performanță ; 
rile de inot,
după-amieze la bazinul de inot din 
incinta uzinei. E greu să selecțio
nezi pe cei evidențiați. Totuși, cu 
ajutorul instructorului sportiv tov. 
Iordache, i-am ales pe electricia
nul Emil Ianicec (tenis de masă), 
instalatorul Toma Tudor și elec
tricianul Gh. Gheorghe, din echi
pa de fotbal, tehnicianul C. Tudor, 
de la șah, lăcătușul P. Tătu(ă 
(handbal), strungarul Sandu Va- 
silc. de la haltere și electricianul 
Ion Dăndărău. atletism. Alături de 
aceștia să remarcăm echipele de 
volei ale secțiilor Electrică, Con
strucții metalice, Sape-foraj și 
Servicii tehnice, cele de fotbal de 
la Reparații mașini, Montaj, Ser
vicii tehnice și Construcții me
talice.

pe secții de produc- 
selectionare a celor 
pentru secția de 

inseamnă concursu- 
organizate in atitea

României.
pe stadionul 
deși are 

dificilă ca

„23 
o misiune 
și în urmă 

naționala 
învingă la

ar însemna, practic, elimina
rea oaspeților din competiție. 
Pentru aceasta se impune, 
însă, față de evoluția de la 
Berlin, un randament mult 
sporit al liniei noastre de 
atac. Fără un joc de la bun 
început ofensiv dar bine gîn

dit, care să nu 
însemne doar o 
presiune oarbă Ia 
poarta adversă, 
toate speranțele 
noastre se vor nă
rui. Avem, însă, 
dreptul să credem 
că, în nana sa 
formulă, înainta
rea noastră, spriji
nită consistent de 
mijlocași, va eva
lua la nivelul de
monstrat la 22 no
iembrie.
ciul cu reprezen
tativa R. F. a Ger
maniei, pentru a 
înscrie punctele 
necesare califi
cării.

Accentul pe e- 
fensivă nu va tre

bui să ducă, totuși, la slăbi
rea apărării, cu attt mai mult 
cu cît, așa cum declara 
zilele trecute antrenorul Ka 
roly Soos, oaspeții vor în
cerca să contraatace (și ei 
stăpînesc bine această armă), 

Fără îndoială, reușita fotba
liștilor noștri în partida de 
azi, care ar da o notă pozi
tivă acestui sfîrșit de sezon 
international, depinde în bună 
măsură și de comportarea pu
blicului bucureștean.

Echipa noastră are nevoie 
de prezenta și de încurajările

cate cu două luni în urmă, marea 
întrunire care începe azi va marca puntea I 
de trecere de la cuceririle de pînă acum | 
spre victoriile viitoare. In toate domeniile 
vieții. economice, sociale, spirituale se va I 
încheia bilanțul tranzitoriu, caracteristic | 
unei națiuni în permanentă ascendență, ur- 
cînd v'.9pros treptele progresului și ale 
civilizației. Constatăm în fiecare zi, cu sa
tisfacție și mîndrie, spiritul profund realist, 
rigoarea științifică și puterea creatoare cu 
care partidul nostru abordează, plin de 
înțelepciune, problemele fiecărei etape a 
construcției socialiste. Ridicarea la un eșa
lon calitativ superior a întregii activități 
economice, ameliorarea organizării admi- 
nistrativ-teritoriale a țării — asemenea pro
bleme vor fi supuse unei ample și compe
tente analize în înaltul for al partidului, 
cu convingerea că ele privesc direct viito
rul României socialiste. Analiza aceasta va 
fi întregită cu părerile exprimate de cele 
mai bune forțe creatoare ale poporului 
nostru, izvor nesecat de idei și inițiative.

.Conferința Națională a Partidului Comu
nist Român primește o semnificație deose
bită în pragul celei de a 20-a aniversări 
a Republicii. Trecerea în revistă a reali
zărilor obținute în cele două decenii scurse 
de la proclamarea Republicii ne conduce 
la constatarea că țara noastră se pre
zintă astăzi — datorită politicii Partidului 
Comunist Român — ca un sfat socialist 
modern, independent și suveran, cu o na
țiune în plin progres, conștientă de meni- 

. rea sa, înconjurată de respect și mîndră 
de prestigiul pe care și l-a creat. Viața 
și istoria confirmă neîncetat faptul că acest 
tablou tonifiant al țării noastre a fost re
alizat sub conducerea și îndrumarea Parti- 

I dului Comunist Român.
Printre elementele de interes vital pentru 

poporul nostru, printre imperativele progre- 
I suiui și ale civilizației moderne, partidul a 
I așezat la locul cuvenit educația fizică și 

sportul. Dezvoltarea armonioasă a patriei, 
I pe plan material și spiritual, nu poate fi 
I concepută fără un tineret sănătos, călit, 

viguros, dinamic, capabil să contribuie la 
edificarea viitorului patriei noastre, al na
țiunii socialiste. Cu cîteva zile în urmă, în 
hotărîrea adoptată de plenara C.C. at 
P.C.R. cu privire la îmbunătățirea muncii 

I educative în rîndul tineretului, s-a cerut să 
se tină seama, printre alte aspirații firești 
ale tinerilor, de dorința lor de a face 

I sport, de a petrece cît mai mult timp în 
aer liber, de a se recrea în chip plăcut și 
util. Și în această privință, îndrumarea 

I de partid s-a dovedit de un neprecuoețit 
. ajutor, plină de înțelegere, grijă și răspun

dere pentru formarea tinerei generalii de 
I constructori ai socialismului și comunis- 

mului.
Privită din toate aceste puncte de vedere, 

I Conferința Națională a Partidului Comunist 
. Român primește și pentru sportivi un înalt 

înțeles, la fel ca și pentru oricare alte ca- 
I tegorii ale societății noastre. Parte compo

nentă a indisolubilei realități românești, 
sportivii tării noastre așteaptă cu încredere 
hotărîrile Conferinței, convinși că vor pu
tea și ei contribui la înflorirea patriei, cu 
întregul ei potential uman și material.

I 
I

I
I
I

I I
I I
I I
I
|3.I tiunii socialiste. Cu cîteva zile în urme 

hotărîrea adoptată de plenara C.C.
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DE LA CONSILIUL NAȚIONAL
PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Avînd In vedere cererile 
unor sportivi, cluburi și 
asociații, intervenite după 
încheierea perioadei de 
transferări. Biroul Consi
liului National pentru E- 
ducafie Fizică și Sport., la 
propunerea federațiilor 
sportive, a fixat o peri
oadă suplimentară in ca
drul căreia se pot face 
transferări după cum ur
mează :

— pentru toate portu
rile. cu excepția fotbalu
lui. intre 6 și 20 decem
brie 1967, perioadă în care 
se pot depune cererile, cu 
îndeplinirea tuturor condi
țiilor prevăzute de regula
mentul de transferări ;

— federațiile sportive și

M5CIUL DE BASCHET POLITEHNICA - M.T.K.
MÎINE LA ORA 19

de 
ce- 
de-

comisiile pe ramură 
sport vor soluționa șl 
rerile de transferare 
puse pînă la data de 6 de
cembrie 1967, tn aceleași 
conditiunl.

ZENO GIURASA—1:03,6

La sfîrșltul acestei săptă
mîni va avea loc ta Reșița 
un interesant concurs de 
înot cu ocazia împlinirii a 
10 ani de la construcția pis
cinei acoperite din oraș.

Tinerii înotători ai Școlii 
sportive din Reșița s-au 
pregătit cu mare atenție 
pentru acest concurs, reali-

de 
tre

S-a stabilit ea meciul 
baschet feminin dio- 

echipele POLITEH-

BUCHREȘT1 și 
BUDAPESTA (tu 

doilea al „C.C.E.") 
dispute mîine la

la 100 m spate
o serie de rezultate

M« Ho boi u 
la 100 m Liber și 2:34,0 
200 m mixt, E. AJmer 
la 100 m delfin (toa,te 
sînt noi recorduri re-

zind
promițătoare :
61.5 ' 
la
67.6 
trei 
publieane de copil în bazin 
acoperit), Z. Giurasa 63.6 la 
100 m spate șl Monica Hor- 
vat 2:47,4 la 200 m mixt..

NIC A 
M I K 
rul al 
să se
ora 19, in sala Floreasca. 
tn deschidere, de la ora 
16.30. vor avea loc 
partidele PROGRESUL 
BUCUREȘTI - MURE
ȘUL TG MUREȘ șl VO- 
1NJA BUCUREȘfl' — 
CR1ȘUL ORADEA, in ca
drul diviziei A la fete

Constantin ALEXE

(Continuare în pag. a 2-a)

C. FIRANESCU

H

Dinamo BucU-

conducere a 
cehoslovacului

-1

■’i

In acțiune Cernea, unul din stilpii apărării echipei Dinamo. Va 
reuși să-și anihileze adversarii în meciul de azi, de la Milano 7.

Congresul A.I.P.S. la București
In ultima sa ședință, 

ble, Comitetul director
a

de 
a] 

presei

la GrenO- 
Asociației 

sportiveinternaționale
(A I.P.S.) — al cărei președinte, Felix 
Lâvitan. a tăcut nu de mult o călă
torie în tara noastră — a hotărtt aă 
acorde oficia) Asociației presei «por-

tive din România organizarea congre
sului anual al A.I.P.S.

Congresul va avea loc la București 
in cursul lunii mai 1968. Cu acest pri
lej se va proceda și la realegerea co
mitetului director.

știrea figurează în fruntea ultimu
lui număr al Buletinului A.I.P.S.

ASTĂ-SEARĂ. LA MILANO,

in „Cupa cupelor
Trimisul nostru special,

GH. RUSSU-ȘIRIANU, ne comunică:
MILANO, 5 (prin telefon). — 

Debutul echipei milaneze AU 
Onesta în actuala ediție a „Cu
pei cupelor” la baschet este aș
teptat cu un mare interes de ti- 
fosii din localitate. Faptul ne este 
confirmat șl de marea cerere de 
bilete pentru meciul în care ciș- 
tigătoarea „Cupei Italiei" va îr>- 
tîlni, în Palazzetto I ido (capaci
tate 4000 de locuri), pe reprezen
tanta tării noastre, 
rești.

Meciul, a cărei 
fost încredințată ___________
liberal și elvețianului Gillard, va 
avea Ioc miercuri seara, începînd 
de la ora 22 (ora Bucureștiului). 
Asupra acestei partide, întreaga 
presă din Milano face ample co
mentarii în care nu sînt ecelite 
nici pronosticurile (majoritatea se 
îndreaptă spre gazde). Părerea 
generală pare să fie că AII One
sta a trecut peste momentul cri
tic în care se afla la începutul 
campionatului italian, ebtinînd în 
ultimele două etape tot atitea 
victorii. Gazdele au în jocul cu Di
namo marele avantaj că vor putea 
folosi — alături de formația stan
dard — șl pe cei doi baschetba
list! americani, Warren (1,99 tu) 
și Wolters (2,03 m), întrucît re
gulamentul competiției interne nu 
le permite să folosească decît un 
singur jucător de peste ocean.

Baschetbaliștii de la Dinamo 
București au sosit marți după- 
amiază în localitate, iar seara au 
făcut un ușor antrenament; nu 
însă la Palazzett® Lido (rezer
vat unei gale de boxl), ci într-e 
sală oarecare... Ei sînt, totuși, 
optimiști și speră să obțină un 
rezultat bun.
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PATRU CAMPIONI ROMÂNI 
EVOLUEAZĂ ÎN ÎNTÎLNIREA 

DINAMO - FENERBAHCE
Mîine seară, cu începere de la ora 19, în sala 

Dinamo din șoseaua Ștefan cel Mare va avea loc 
o atractivă reuniune pugilistică, în care protago
niste vor fi echipele a două dintre cele mai cu
noscute cluburi sportive din România și Turcia, 
Dinamo București și Fenerbahce Istanbul,

Antrenorii dinamoviști, C. Nour și C. Dumitrescu, 
au anunțat că vor prezenta în ring pe cei mai în 
formă boxeri de care dispun la această oră. Vor 
urca între corzi campionii republicani Ghiță, Covaci, 
Monea și Alexe. La categoria ușoară alegerea titu

larului .este foarte grea, deoarece M. Dumitrescu și 
V. Antoniu sînt în bună dispoziție de luptă, așa 
că antrenorii vor decide abia la cîntarul oficial. 
Iată loturile celor două cluburi din care antrenorii 
vor alege pe cei 20 de combatanți. DINAMO 
BUCLREȘTI : Nicolau, Nedelcea, Crudu, Bădoi, 
Dumitrescu sau Antoniu, Ghiță, Covaci, Olteanu, 
Monea, Alexe. FENERBAHCE ISTANBUL: Koyuno- 
glu, Demirbayrak, Doruk, Tanriverdi, Sozen, Nkilic, 
Colakoglu, Ișik, Kazandogen, Koșkuruglu, Atasoy, 
Ergonul și Yclyrim. P. I.

Printre roți și pedale

Numeroase 
concursuri 
pentru 
schiorii 
brașoveni

în aceste zile de febrile pregă
tiri în vederea sezonului, au fost 
revizuite nu numai materialul și 
echipamentul sportiv, ci și., calen
darele competițiilor. Așa a proce
dat, de pildă, comisia de schi a 
regiunii Brașov care, pe lingă 
concursurile cuprinse In calenda
rul federației de specialitate, a 
prevăzut ca sportivii din regiune 
să ia parte și la alte interesante 
întreceri.

Spicuind calendarul comisiei, 
avem imaginea unor buni gospo

■■
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LA ÎNCEPUT DE DRUM
Cele două loturi de cicliști 

și-au început luni pregătirea pentru 
sezonul competițicnal 1968. Lotul 
pentru 
Ernest Golgoțl 
din 10 rutieri, iar cel al speran
țelor — pregătit de Nicolae Voicu 
— din 12 alergători. Cu antreno
rul NICOLAE VOICU am avut, 
acum la început de drum, o mică 
discuție.

— Care este principalul obiec
tiv al pregătirilor ?

— Olimpiada din... 1972.
— Și cele intermediare ?
— încercăm să realizăm bare

mul de 2 h 09:00 pe 100 km 
(echipe contratimp) șl 4:59 la ur
mărire individuală — prin Emil 
Rusu, pentru a îi prezenți la Ciu
dad de Mexico.

— Ce prevede programul de 
pregătire ?

— în luna ianuarie — antre
namente cu accent pe dezvoltarea 
pregătirii fizice generale, în ie- 
bruarie — ponderea trece pe dez
voltarea pregătirii fizice specifi
ce, iar în martie pe participarea 
la competițiile interne și ia con
cursurile ce vor avea loc între 
22 și 26 în Bulgaria. în aprilie, 
cicliștii din lotul pe care-1 con
duc vor îi prezenți — o parte la 
„Turul Marocului" (1—14), iar 
altă parte la cursa de la Bor
deaux (1—3) și ia „Cupa F.R.C." 
(11—14). Vom mal participa in 
această lună și la „Cupa Eliberă
rii" (25) din Italia, precum și la 
îaza regională a campionatelor na
ționale. în luna mai ne vom pre
zenta la startul „Cursei munților” 
(2—5), circuitul regiunii Ploiești 
(16—19) și altor întreceri. Toate 
acestei pregătiri se fac pentru o 
bună reprezentare in „Tour de 
l'Avenir" (7—16 inniej.

— Șt acum spuneți cititorilor 
noștri din 
tul.

— Emil 
Vasile, A. 
Ciunfeti, S. Sudiiu, V. Selejan, N. 
David, I. Rădăcină, St. Cernea și 
D. Nemțeanu. Ultimul are clavi
cula fracturată și se va prezenta 
la lot după însănătoșire. Voi pro
pune biroului federal ca din luna 
ianuarie să fie acceptați 
lot și alergătorii Alex. 
St. Suciu și L. Zanoni.

Cursa Păcii" condus de 
este alcătuit

cine este alcătuit lo-

Rusu, C. Grigore, T. 
Suciu, Cr. Tudoran, Gh.

în acest 
Soironie,
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PE CÎND

timp în 
de

Am publicat cu cîtva 
urmă clasamentul comisiilor 
organizare a etapelor din cea 
de a XVI-a ediție a „Turului 
României". Clujul este cîștigăto- 
rul întrecerii și federația ar ii 
trebuit să înmîneze activiștilor 
sportivi de acolo fanionul de în
vingători. Declarați cîștigători
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dari care și-au pregătit cu minu
țiozitate activitatea preconizată. 
Printre cele mai importante con
cursuri, amintim de „Cupa re
giunii Brașov" la fond, „Cupa 
Postăvarul" la sărituri, „Cupa Bi- 
lea" la probe alpine, la care vor 
participa ca invitați fruntașii schiu
lui românesc.

O mare importanță va fi acor
dată școlarilor și copiilor, pentru 
care vor fi organizate cîteva com
petiții de amploare : „Cupa școla
rului", pentru elevii pînă în clasa 
a VIII-a și „Cupa Tirnpa" pentru 
copiii pină la vîrsta de 8 ani. La 
Rîșnov se va desfășura „Cupa o- 
rașului Brașov" la fond și sări
turi. Săriturile se vor desfășura 
pe noua trambulină construită de 
sportivii de la Dinamo Brașov.

Nu au fost uitați nici turiștii, 
care vor avea posibilitate să-șl 
demonstreze măiestria pe pîrtia 
din Poiana Brașov, amenajată cu 
instalație pentru nocturnă.

Dacă timpul va fi favorabil, În
trecerilor amintite mai sus li se 
vor adăuga altele, aflate deocam
dată în stadiu de proiect.

C. GRUIA, coresp. principal

Ultima 
vacanță 
de iarnă...

Ce fac echipele noastre de hand
bal iarna, după ce s-au consumat 
și ultimele meciuri din prima par
te a campionatului ? Mai precis, 
ce fac formațiile fruntașe, în a- 
ceastă lungă perioadă de timp 
care desparte turul de returul 
campionatului ? Răspunsul nu este 
chiar așa greu de dat. Unele, foar
te puține la număr, sînt angre
nate în diferite întreceri interna
ționale amicale. Dar cea mai mare 
parte se aliniază la startul „Cu
pei de iarnă", competiție cu ca
racter neoficial și a cărei primă 
etapă — cea mai lungă — se 
dispută pe plan local.

Deci, cu toate eforturile făcute 
de federație, nu s-a reușit ca în 
cele trei luni de iarnă să se asi
gure echipelor noastre un pro
gram interesant, care prin miza 
lui mare să solicite interesul în 
pregătire și în joc atît al antre
norilor, dar, mai ales, al handba- 
liștilor și handbalistelor. Problema 
este deosebit de importantă, dacă 
ținem seama de faptul că în toa
te țările europene această peri
oadă de timp înseamnă o eta
pă de intensă activitate competi- 
țională. Mai mult. Toate întrece
rile internaționale de amploare, 
începînd cu campionatele mondia
le și terminînd cu „Cupa campio
nilor europeni" programează jocu
rile în sală și tocmai în interva
lul decembrie — martie. Este les
ne de bănuit cîte eforturi în plus 
impune o asemenea situație, în 
special pe linia pregătirii selec
ționatelor noastre reprezentative, 
care abordau marile dispute han
dicapate de lipsa unei acomodări 
cu jocurile în sală.

Singura soluție de rezolvare era 
aceea a schimbării sistemului com- 
petitional intern, în așa fel încît 
să existe meciuri sau etape de 
campionat și în lunile de iarnă. 
După numeroase căutări federa
ția de specialitate a ajuns la 
concluzia că cel mai indicat lu
cru este ca principala competiție 
internă, campionatul national, să 
se dispute în trei tururi, unul din

Fază din meciul România — R. F. a Germaniei disputat la București 
în decembrie 1965 în sala Floreasca. In fotografie, M. Costache II a 
pătruns la semicerc și va arunca la poartă, înscriind un nou gol

Foto: P. Romoșan.

ele fiind programat în lunile de 
iarnă. Așa că, începînd din anul 
viitor campionatul are trei tururi 
după cum urmează: TURUL I 
(septembrie — octombrie), TU
RUL II (decembrie — martie), TU
RUL TII (aprilie — mai). Primul 
și ultimul tur se vor desfășura ca 
și pînă acum cu etape dumini
cale. Noutatea o prezintă turul II, 
care va avea loc în sală (în cen
tre stabilite de federație), sistem 
turneu. Clasamentul final al cam
pionatului se va întocmi prin adi
ționarea punctelor acumulate de 
fiecare echipă în cele trei tururi.

Așadar, echipele noastre frun
tașe, participante la campionatul 
categoriei A, se „bucură" acum 
de ultima vacanță de iarnă. În
cepînd de anul viitor ele vor 
avea iarna o bogată activitate, 
care se va reflecta, în mod cert, 
în creșterea pe plan tehnic și 
tactic a unei mari mase de jucă
tori și jucătoare.

„Cupa F.R.H." in Capitată
întrecerile „Cupei de iarnă" au În

ceput șl în'Capitală. Iată rezultatele : 
ETAPA I : Progresul — Voința (f) 
25—9 (10—4); Confecția — științe Eco
nomice (f) 15—9 (8—2); Dinamo —Con
strucții (m) 31—12 (13—5); Politehnica
— Universitatea (m) 21—25 (10—10) ;
I.C.F. — Șc. sportivă nr. a (f) 10—10 
(6—6); Voința — Rafinăria Teleajen 
(m) 24—14 (8—7); Rapid — Recolta
23—23 (11—10); ETAPA A II-A: Poli
tehnica — Confecția (f) 3—28 (2—16); 
Voința — Recolta (m) 19—14 (11—8);
Rafinăria Teleajen — Dlnamo (m) 
14—20 (9—8); PoUtehnica — Rapid (th) 
25—16 (10—9); Construcții — Steaua
(m) 14—40 (9—20). Meciurile restante 
programate în timpul săptămlnli In 
sala PoUtehnica s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Progresul — Ști
ințe Economice (f) 19—11; Politehnica
— Universitatea (f) 8—31; Rapid — ști
ințe Economice (f) 25—9; Politehnica— 
Progresul (f) 14—20; I.C.F. — Univer
sitatea (f) 12—14.

Mîine, In sala PoUtehnica, au loc 
două Jocuri : ORA 18: Voința — Rapid 
(f) șl ORA 19,20: Politehnica — Științe 
Economice (f).

PE AGENDA INTERNAȚIONALĂ

Ana Szeles
nos spre...
Imaginea a 
velodromul 
nează ultimele secvențe exteri

oare din filmul

se îndreaptă vertigi- 
aparatul de filmare, 
fost realizată ieri la 
Dinamo, unde se tur- P • RETURUL ÎNTRECERII

LOC, PROBABIL LA
• VOR AVEA NEVOIE

MOSCOVA DE UN

CU PRO RECCO VA AVEA
CLUJ

MLADOST ZAGREB Șl T.V.S.K.
AL TREILEA MECI ?

După bogata activitate interna
țională din a doua jumătate a 
lunii noiembrie, calendarul activi
tății handbalistice cuprinde si în 
această perioadă cîteva evenimen
te internaționale interesante. în 
afara jocurilor din cadrul „Cupei 
campionilor europeni", competiție 
în care va Intra acum șl echipa 
noastră campioană masculină, 
Steaua (are de disputat două me
ciuri cu Dudelange Luxemburg), 
în prima jumătate a lunii decem
brie sînt programate o serie de 
importante întîlniri Internationale.

Cea mai așteptată dintre aces
tea este, desigur, partida dintre 
selecționatele masculine ale 
României și R. F. a Germaniei, 
care va avea loc în ziua de 17 
decembrie la București în sala 
Floreasca. De cîțlvâ ani întîlni- 
rile dintre aceste două selecțio
nate au devenit tradiționale, ele 
furnizînd meciuri deosebit de 
atractive, cunoscută fiind, mai 
ales, valoarea handbaliștilor din 
România și R. F. a Germaniei.

înaintea reprezentativei mascu
line intră . însă în arena interna
țională selecționata noastră femi
nină, care peste cîteva zile va

părăsi Capitala pentru a între
prinde un lung și dificil turneu. 
Handbalistele fruntașe, selecționa
te în echipa națională, vor sus
ține între 10 si 19 decembrie trei 
jocuri interțări peste hotare, veri- 
fîcîndu-și astfel încă o dată poten
țialul înaintea startului în cam
pionatul mondial, care va avea 
loc — după cum s-a anunțat — 
în primele zile ale lunii ianuarie, 
o dată cu disputarea meciurilor 
de calificare cu reprezentativa 
Suediei. în acest scop în turneul 
amintit, echipa noastră va în- 
tîlni în ordine reprezentativele 
R. D. Germane, R. F. a Germa
niei și Danemarcei. Adversari de
osebit de valoroși, ceea ce ne de
termină să credem că verificarea 
va fi cît se poate de utilă.

în afară de aceste două mari 
acțiuni internaționale, Ia sfîrșitul 
lunii decembrie și în primele zile 
ale lunii ianuarie handbaliștii și 
handbalistele din echipele de ti
neret iau parte, primii la turneul 
traditional din localitatea Offen
burg (R. F. a Germaniei), iar fe
tele la turneul din localitatea 
Rostock, (R. D. Germană).

Roibu

0. AMZA PLEACĂ LA ROMA

reiau cursa pentru „CC.E

Șl FANIONUL ?

la Roma
Intre 8

Foto: T.

Rubrică redactată de 
Hristache NAUM

DINAMOVIȘTI! BUCUREȘTENI

din cele 20 de echipe 
inițial în această a V-a 
„Cupei campionilor euro-

Mîine dimineață pleacă 
arbitrul Octavian Amza. 
și 20 decembrie el va participa 
la primul curs internațional de 
arbitri. Deschiderea cursului va fi 
făcută de dl. Adriano Rodoni — 
președintele Uniunii Cicliste In
ternaționale și al Federației Inter
naționale de Ciclism Amator.

după două luni de Ia terminarea 
întrecerii, clujenii vor trebui sa 
aștepte încă două pină cind își 
vor primi binemeritata răsplată 
strădaniilor lor ?

Clubul sportiv școlar București
pentru a cincea
oara campioana 

a României la juniori
înființată în anul 1960, echipa de 

rugbi a Clubului sportiv școlar din 
București s-a afirmat tot mai spec
taculos.

In chiar anul formării el, echipa 
antrenorului Cornel Munteanu a 
reușit să se situeze printre fruntașele 
competiției de juniori, ocupind locul 
3, în serie. Un an mal tîrziu, 
aceeași echipă a ajuns în finală. In- 
cepînd din 1962, formația bucureștea- 
nă" se impune net pe plan național. 
Ea cucerește 4 ani la rînd (1962, 1963, 
1964 și 1965) titlul de campioană a 
țării la juniori. Acum, in 1967, rug- 
biștii Clubului sportiv școlar sînt 
iarăși campioni naționali.

Avem de-a face, cu o formație de 
certă valoare. Fiindcă nu stă la în- 
demîna oricui să cîștlge de 5 ori, în 
7 ediții, titlul de cea mai bună echi
pă de juniori din țară. (Eșecul din 
1966, local 2. după Constructorul, a 
fost justificat : Clubul sportiv școlar 
rămăsese doar cu 4 jucători din gar
nitura anului precedent, în timp ce 
campioana nu pierduse decît 3 titu
lari...)

Rugbiștii de la Clubul sportiv șco
lar dețin și o performanță unică în 
rugblul românesc. In 1964, de pildă, 
ei au terminat campionatul cu un 
essaveraj de 611:3 1 Ceea ce arată că 
principala grijă a antrenorului C. 
Munteanu s-a îndreptat către efica
citate.

De altfel, această calitate a echi
pei campioane s-a făcut simțită și in 
actuala ediție a campionatului. Ti
nerii rugbiști bucureșteni au cîștigat 
nu mai puțin de 13 meciuri, pierzînd
unul singur, în tur la Constructorul, V 
cu 6—9. In retur, campionii s-au re
vanșat însă, cîștigînd în fața 
luiași adversar, cu 11—3... De 
menea, echipa Clubului sportiv 
Iar a cucerit competiția dotată 
„Cupa tineretului", întrecere la

ani abținut in doua rinduri, anul a- 
cesta, in partide dificile, tot atîtea 
victorii tactice : în returul campiona
tului orășenesc, cu Constructorul șl 
in finală, cu Rulmentul...” "ține să 
sublinieze antrenorul.

Nu trebuie uitat și un alt atu im
portant al formației campioane: a- 
eela al rapidității cu care acționează 
linia de trelsferturi. Lucru explica
bil: toți jucătorii din acest compar
timent aleargă constant 11,4—11,5 
secunde pe suta de metri... Foarte 
buni sprinteri sînt și titularii liniei 
a IlI-a (11,8—12,1).

Iată și echipa folosită în acest an : 
linia I : Caraiman (18 ani), Clobănescu
(17) , Zabiu (18). Linia a II-a: Milan
(18) , Giba (17). Linia a IlI-a: Miclescu 
(18), Badea (18), Ștefan (18). Mijlocași: 
Tănașe (19), Stegărescu (18). Aripi: 
Gheorghe (18). Stavrescu (19). Centri: 
Mocanu (18). Leșan (17). Fundaș: Si- 
mion (17). Au mal jucat : Spirlac (19), 
Golea (17), Adler (17), Rădulescu (17), 
Vasile (18) și Ocheșeanu (18).

Interesant de semnalat este faptul 
că antrenorul C. Munteanu își propu
sese ca abia in anul viitor să atace 
titlul de campioană a țării avînd în 
echipă doar 4 dintre titularii anului 
precedent. Dar, plini de ambiție, 
foarte tinerii rugbiști ai Clubului 
sportiv școlar au reușit să confirme, 
cu un an mal devreme, să depășească 
calculele antrenorului lor. Felicitări 
tuturor sportivilor care au contribuit 
la acest frumos succes precum și ini
mosului lor antrenor.

Tiberiu STAMA

ace- 
ase- 
șco- 

cu 
care 

au fost prezente numai echipe de di
vizia B, Arhitectura, Aeronautica, 
Proiectantul.

Campioană a orașului București, 
Jormația Clubului sportiv școlar și-a 
asigurat locul în finală, după victoria 
obținută în fața Ancorei Galați, cu 
8—6. Acest meci din semifinale n-a 
fost însă prea concludent în ceea ce 
privește valoarea reală a rugbiștilor 
de la C.S.ș. Dar, poate, tocmai com
portarea inegală din meciul cu An
cora să-i fi ambiționat pe campioni 
care, în finală, cu Rulmentul Bîrlad 
(9—0), au reapărut în postura lor cu
noscută: de sportivi care știu să cîș- 
tige un meci, după partlde-spectacol. 
Ce a stat la baza succeselor acestei 
echipe ?

In primul rlnd, o tehnică bine în
sușită din partea tuturor Jucători! or, 
o orientare tactici excelentă. ,Noî

A

Din sala de antrenamente de 
pe strada M. Eminescu din 
Arad răzbate o lumină 

puternică. Aici poți întîlni în 
fiecare seară o animație deo
sebită. Și e normal să fie așa. 
Echipa feminină de tenis de masă 
Voința se pregătește pentru con
fruntarea cu Sparta Praga, din

ELEONORA MIHALCA: „sper ca în
DUELUL CU LUZOVA Șl KARLIKOVA

BALANJA SĂ SE INCLINE DE PARTEA MEA“

Patru 
înscrise 
ediție a 
peni" la polo au rămas în cursa 
cea mare pentru dobîndirea mult 
disputatului trofeu. Spre satisfac
ția noastră, în acest ultim careu 
de ași se află prezenti și cam
pionii României, jucătorii de la 
Dinamo București.

De altfel, poloiștii români nu 
au făcut pînă în prezent decît 
să reediteze figura din ediția tre
cută, cînd în semifinale au avut 
ca adversari tot pe jucătorii de 
la Pro Recco. Atunci, Dinamo în
vinsese Ia București cu scorul de 
4—2, iar peninsularii s-au revan
șat, dar la o diferență minimă : 
3—2. întrucît cele două partide 
fuseseră jucate în bazine de di
mensiuni 
prevedea —- 
cială — că 
nu se mai 
golaverajul 
rea va fi decisă de un al treilea 
meci. Ca atare, biroul L.E.N. a 
programat manșa decisivă în ba
zinul de 50 m de la Geneva. 
Conducerea clubului dinamovist, 
necunoscînd însă în întregime 
regulamentul competiției, nu a 
trimis echipa la acest al treilea

mai
au

joc. Rezultatul ? Pro Recco a cîș- 
tigat cu 6—0, și totodată dreptul 
de a-și încerca șansa în finală.

Spre deosebire de anul trecut, 
dinamoviștii au reușit de data 
aceasta o calificare mult 
valoroasă în semifinale. Ei
cîștigat atît turneul preliminar 
de ia Sofia, cît și cel următor 
dp la București, la capătul a 
șase victorii și o singură înfrîn- 
gere (5—6 cu Partizan Belgrad), 
cit un golaveraj general 
42—29.

„ȘANSA NU I-A OCOLIT 
PE BUCUREȘTENI...

de

diferite, regulamentul 
printr-o clauză spe- 
în asemenea cazuri 
ia în considerație 

general, și califica-

. . .declară antrenorul federal 
Alexandru Popescu. Sorții au 
adus în fața campionilor noștri 
nu numai o formație pe care 
o cunoaștem foarte bine, șl evi
dent 
decît 
le-au 
trem 
cel i 
Acum, ne vom orienta mai 
și vom programa jocul 
probabil, în bazinul de dimensiuni 
olimpice de la Cluj, astfel ca de 
la bun început să excludem ne
cesitatea unui al treilea meci.

cu o valoare mai scăzută 
celelalte semifinaliste, dar 
oferit și posibilitatea 
de importantă) de a 

de-al doilea meci în

(ex- 
juca 
țară, 
bine, 

retur,

șutat la poartă experimentatul internațional Grințescu, unul din jucătorii de bază ai echipei Dinamo
(Firește, In eventualitatea cînd 
victoriile vor fi din nou împărțite, 
iar golaverajul ne va fi favorabil)”.
UN MARE INTERES IN JURUL 
CELEI DE-A DOUA SEMIFINALE

Cea de-a doua semifinală, va 
opune pe T.V.S.K. și Mladost, mai 
iutii Ia Moscova și apoi la Za
greb. Sînt două echipe extrem 
de puternice, cu pretenții justi
ficate la cîștig. Prin simplă im
presie, părerea noastră este că 
Mladost va reuși în cele din 
urmă să ajungă în finală, pentru 
a încerca să urmeze în palma
resul cîștigătorilor Cupei forma
ției Partizan Belgrad. Să nu uităm 
că echipa națională a Iugoslaviei 
este singura formație neînvinsă 
în acest an, iar în „7"-le din Za
greb evoluează 6 jucători din 
reprezentativă, în frunte cu Sti- 
panici (unul dintre cei mai buni 
portari din lume) și Trumbici (un 
excelent apărător). Oricum însă, 
lupta celor două pretendente Ia 
întîietate va fi aprigă și ea se va 
încheia, probabil, numai la Ca
pătul unei a treia manșe deci
sive, întrucît piscinele de la Mos
cova și Zagreb au dimensiuni 
diferite.

cadrul sferturilor de finală ale 
„C.C.E." Este pentru prima oară 
cînd o formație arădană partici
pă la o competiție de o asemenea 
anvergură și jucătoarele de la 
Voința nu vor să scape acest pri
lej pentru a-și dovedi întregul lor 
potențial.

Partida de vineri, cu prima e- 
chipă a Cehoslovaciei, Sparta Pra
ga, este cu mult mai grea ținînd 
cont de valoarea adversarelor. 
Conștiente de acest lucru, arădan-

— a. v. —

DIN UZINA LA STADION
(Urmare din pag. 1)

Dintre numeroșii tineri 
s-a insuflat dragostea 

antrenorii

cărora 
pentruli

sport, antrenorii i-au selecționat 
pe cei mai talentați, i-au reunit 
în echipele asociației, dîndu-le 
mandatul să reprezinte uzina în 
campionatele orășenești, regio
nale, în întrecerile republicane. 
Handbaliștii iau parte la campio
natul regional, voleibaliștii la cel 
orășenesc. Halterofilii se întrec în 
competițiile interne rezervate ce
lor mai buni sportivi din țară.

Atletismul, care i-a dat pe maes
trul sportului Xenofonte Boboc și 
pe fostul campion balcanic Ion 
Dăndărău, pe V- Georgescu — 
acum cîțiva ani campion republi
can — se bazează pe elemente 
tinere, de perspectivă. Fotbalul, 
în uzină, a pornit pe un drum 
nou. Inginerul V. Teodorescu, fos
tul căpitan al echipei C.S.M. Re
șița, cînd aceasta cucerea „Cupa 
României", ploieștean de origi
ne, ș-a întors acasă- Lucrează în 
uzină. După orele de serviciu e 
prezent pe stadion. Și-a selecțio-

nat juniori, pe care-i pregătește 
'cu P. Zirculescu. Au pornit la 
drum cu gîndul să reciștige locul 
pierdut din divizia B. Deocamda
tă, echipa 
primul loc 
nai.

de seniori se află pe 
în campionatul regio-

★
sînt entuziaști, iubesc 
sportul. Dar, pentru ca

Oamenii 
cu pasiune 
acesta să se dezvolte la nivelul 
posibilităților, asociația PRAHO
VA a primit un sprijin prețios 
în dezvoltarea bazei sale mate
riale. Muncitorilor de la Uzina „1

Mai" și sportivilor le stau azi la 
dispoziție un teren de fotbal (cu 
pistă de atletism), unul de volei 
și un altul de handbal, o sală de 
gimnastică 
de iiiot.

și haltere și un bazin

Uzina „1 nume 
peste 

de
Și 

cit 
de

★
Mai“ Ploiești. Un 

atît de cunoscut în țară și 
hotare- Pe cînd va fi la fel
cunoscută în lumea sportivă 
asociația Prahova ? Noi dorim 
mai curînd. Totul depinde 
sportivii săi, cărora drumul spre 
afirmare le eate deschii.

Va reuși Eleonora Mihalca să 
obțină trei victorii în partida cu 
Sparta Praga 1 Dacă răspunsul va 
fi afirmativ, Voința Arad se poa
te califica în semifinalele „C.C.E.' 

Foto : R. Paul

cele s-au pregătit asiduu. Asistînd 
la unul dintre antrenamentele de 
zilele trecute, am purtat o discu
ție cu antrenorul Emil Procopeț. 
Subiectul ? întîlnirea de vineri.

— Ne așteaptă un examen ex
trem de dificil, ne spune interlo
cutorul nostru. Pregătirile s-au 
desfășurat cu toată seriozitatea. 
Ultima perioadă (1 noiembrie — 7 
decembrie) a cunoscut o creștere 
in intensitate și durată. In conse
cință, jucătoarele s-au pregătit zil
nic, cite trei ore cel puțin. Men
ționez că in aceste ultime zile, la 
pregătirea noastră asistă și antre
norul federal Ella Constantinescu.

Prezența la antrenamente 
I a fost de sută la sută?

— Acum, da ! Pînă la 30 noiem
brie, au venit numai Magdalena 
Lesai, Lidia Sălăgeanu și Iudit 
Crejec. A lipsit Eleonora Mihalca 
— plecată cu reprezentativa țării 
Intr-un turneu peste hotare.

— Pe ce ați pus accentul în 
eadrul pregătirilor?

■ La Lesai și Sălăgeanu am 
insistat mai mult pe îmbunătăți
rea apărării dirijate, iar la Crejec, 
pe atac și contraatac.

— Ce șanse aveți ?
— Sper într-o evoluție bună. 

Conform calculelor hîrtiei, întîl
nirea este deschisă oricărui rezul
tat. Formația oaspe cuprinde două 
jucătoare — Luzova și Karlikova 

bine cotate pe plan interna
țional. Noi însă vom încerca Să 
obținem, printr-un joc cît mai 
bun, un rezultat favorabil.

Și maestra sportului Eleonora 
Mihalca, ne-a vorbit despre me
ciul cu Sparta.

,,Partida constituie un examen 
greu pentru noi, dar sîntem hotă
râte să nu precupețim eforturile 
pentru a trece cu succes și acest 
examen Atît cu Luzova cît și cu 
Karlikova m-am întîlnit de două 
ori pînă acum. Rezultatul acestor 
jocuri este de 1—1 cu fiecare în 
parte. Sînt jucătoare dotate dar 
nu imposibil de întrecut. Doresc 
ca de această dată balanța victo
riei să încline de partea mea".

ȘTEFAN IACOB 
corespondent principal



Cine va continua
cursa spre Mexic?

Pînă în
Doar citeva ore ne mai despart 

de jocul retur cu echipa R.D. Ger
mane, decisiv pentru rămlnerea 
tricolorilor noștri In cursa preli
minariilor olimpice.

'• La cartierul general al echi
pei noastre domnește calmul. Dacă 
Ia Berlin apărătorii au știut să 
organizeze un adevărat gard viu, 
În fața căruia atacanții Iui Soos 
s-au simțit descumpăniți, de data 
aceasta liniile noastre ofensive au 
datoria să Înscrie golurile necesare 
calificării.

Precum 
lența In

am mai anunțat, pre- 
formație a lui Mocanu

Ora 13.25 : transmisie de la 
stadionul „23 August", meciul 
de fotbal România — R.D. Ger
mană (preliminariile turneului 
olimpic).

Pentru elevi
și studenti

La meciul internațional de fot
bal din această după-amiază, 
dintre echipele României șl 
R.D. Germane, accesul elevilor și 
studenților va fi permis — pe 
baza carnetelor de studii — atît 
la tribuna i (sectoarele 3 și 43) 
dt și la tribuna a n-a (sectoarele 
8 și 29).

■ ■

minutul 1: amănunte, declarații, pronosticuri...
este incertă. Ieri dimineață, dr. 
Florian Șerban, medicul lotului, 
înclina să creadă că fundașul plo
ieștean va fi apt de joc. în schimb, 
antrenorul Angelo Niculescu vrea 
certitudini, nu probabilități și a 
cerut ca in cursul acestei dimineți 
Mocanu să fie supus unei verifi
cări decisive. Dacă rezultatul a- 
cestuia va fi mgsatisfăcător, în lo
cul său va apare Deleanu, despre 
care tehnicienii lotului afirmă că 
se găsește într-o formă excelentă. 
In rest va fi utilizată formația din 
meciul cu echipa R.F. a Germa
niei, Coman reluîndu-și postul în 
poartă.

declara-

î ,-,Am 
echipei

antrena- 
toții au 
excelent

Ar fi

III

Oaspeții văzuți de NEAGU RĂDULESCU

KAROLY SOOS VRBANGZYK

• Am cules șl cîteva 
ții de ultimă oră.

ANGELO NICULESCU 
Încredere în capacitatea
noastre. Vom juca pentru califi
care ; vom face totul pentru a 
realiza acest deziderat".

CONSTANTIN : „Deși meciul va 
fi dificil îl aștept cu nerăbdare- 
Echipa este sudată, voința de luptă 
a tuturor băieților o citesc in pri
virile lor. Vom izbuti".

DAN COE : „Cel mai greu ml-a 
fost să aștept pînă azi. Toți băieții 
sint hotăriți să lupte cu energie. 
Doresc să fim încurajați de către 
public ; în schimb, vrem să-l ofe
rim bucuria victoriei".

Fotbaliștii echipei R.D. Ger
mane 
cu un 
port, 
direct

au sosit marți la amiază, 
avion special. De la aero- 

un autocar i-a transportat 
pe stadionul „23 August",

unde au făcut un ușor 
ment de acomodare- Cu 
fost îneîntați de timpul 
din Capitala țării noastre,
bine dacă și in ziua meciului va fi 
o vreme tot atît de frumoasă ca 
și astăzi - au declarat membrii 
delegației.

Oaspeții au sosit cu efectivul 
complet, inclusiv Frenzel, resta
bilit în urma accidentului suferit 
in partida cu Vojvodina Novisad.

Karoly Soos, antrenorul echipei, 
ne-a spus că in urma unui vechi 
principiu se abține să facă pro
nosticuri înainte de meci. în 
schimb, ne-a promis, că după joc 
ne va sta cu plăcere la dispozi
ție. Unul din ziariștii sosiți cu lo
tul ne arată numărul de marți 
al ziarului „Sportecho" din Berlin, 
care consacră o pagină partidei 
de la București. Titlul este su
gestiv : Meciul de adio al lui

Soos, dar nu cel pentru Mexico..-** 
Alei se inserează și declarația lui 
Sees, „Slntem mulțumiți cu un 
meci nul". NOLDNER, căpitanul 
echipei este concis: „Va fi un 
meci foarte greu. Sper intr-un re
zultat egal, dacă vom juca bine 
la mijlocul terenului". Iată-1 și pe 
PANKAU 
meditativ 
in patru 
compania
Ultimul meci desfășurat la Bucu
rești I-am pierdut cu 3—-2, după ce 
la pauză am condus cu 2—0-.. 
Acum ? Un lucru este sigur: ro
mânii vor juca mal bine decit Ia 
Berlin" !

„tunarul" echipei, mal 
ca orieînd. „Am jucat 
meciuri inter-țări tn 
selecționatei României.

Și noi am dori să subscriem 
această părere.

1*

Romulus BALABAN 
Ion OCHSENFELD

Cu toată inima alături de fotbaliștii noștri
Pe adresa redacției au sosit în ultimele zile numeroase scrisori 

cuprinzînd frumoase rînduri de îmbărbătare pentru jucătorii 
echipei naționale, care azi vor susține meciul retur cu repre

zentativa R, D. Germane, din preliminariile olimpice. Cititorii noștri 
îi asigură pe tricolori că vor fi cu toată inima alături de ei în 
greaua misiune care îi așteaptă. Reproducem, în continuare, frag
mente din cîteva scrisori primite din partea iubitorilor fotbalului.

Felicităm din toată inima pe 
componența reprezentativei 
fotbal a României, precum și 
antrenorii lor pentru succesul 
ritat șl de prestigiu obținut 
partida cu echipa R.F. a Germa
niei, finalistă a campionatului 
mondial. Le urăm noi victorii în 
întîlnirile internaționale ’ care vor 
urma, și tn primul rtnd în cea de 
astăzi, de la București. Sîntem 
siguri că Dan, Coman, Ghergheli, 
Constantin și ceilalți echipieri ai

de
pe 

me- 
tn

naționalei vor face tot ce le stă. 
in puteri pentru a realiza un re
zultat favorabil calificării în faza 
următoare a preliminariilor turneu
lui olimpic din Mexic. Cu toate 
că fizic ne vom afla departe de 
ei în timpul acestei importante 
dispute, inimile noastre vor bate 
pentru succesul lor, care va 
totodată, și al nostru".

obligația de a da întreaga mă
sură a talentului
voastre. Pe toți să vă anime spi
ritul de echipă, conștienți fiind că 
orice greșeală ca și orice reușită 
se răsfrîng asupra tuturor.

Noi, cei din 
fi doar simpli 
matorii voștri, 
timpul alături 

in momentele grele 
prezența*.

și pregătirii

fi,

al 
îo- 
ra-

guri că șl 
veți simți

tribune, nu vom 
spectatori, ci ani- 
Ne vom afla 
de voi și fiți

tot 
si
ne

SABIN OLARIU

DECALOGUL ÎNCREDERII de

n
Rapid - Lokomotiv Moscova

iNTlT, fiindcă teamul studențesc 
bucureștean știe ceva fotbal — 
ceea ce a demonstrat în amicalele 
de joia cu divizionarele „A* și de 
cîteva ori In compania selecțio- 
nabilllor țării care. Intre noi fie 
vorba, l-au cam luat frica. în 
toamna aceasta, însă, nenorocirea 
a fost alta: In meciurile oficiale 
Ciornoavă șl al săi parcă au fost 
legați de picioare. Jucînd prost 
in deplasare, dar și mal prost a- 
casă, n-au putut scăpa de provi
dențialul loc 13, cum nu poate 
scăpa cauza de efect. Sînt, însă, 
tot mai evidente unele infuzii mo
derne în jocul echipei și ultimele 
două întilniri ale turului (victorie 
la scor acasă, draw tn deplasare 
cu Morenii) ne-au arătat că 
pa începe să deprindă din 
arta de a „smulge" puncte, 
așadar, primul motiv.

echipa ani de zile cu succes șt 
știe ce vrea. Cunoaște toate for
mațiile din serie ca pe sine Însuși, 
cunoaște toțt jucătorii ca pe ni
meni alții, e calm, priceput și su
ficient de înțelept pentru a fi 
învățat cite ceva din lecția trecu
tului. Secundul său, Maksal, este 
foarte aproape de Inima jucători
lor, el însuși fiind un Inimos sus
ținător al fotbalului studențesc bu- 
cureștean. Evident, amindoi mai 
au încă multe de făcut pentru re
aducerea echipei pe linia de plu
tire și pentru asigurarea schimbu
lui de mîine al actualilor titulari, 
dintre care unii au părăsit cam 
de multișor vremea studenției — 
dar nu vreau să intru tn amănunte.

echi- 
nou 
Iată,

pe Niță de nu mai apare în arbi
traj, au părăsit echipa tocmai 
cînd l-a fost mat greu. în acest 
campionat, nu o dată am văzut 
tn tribuna de la Politehnica sute 
de locuri care-și așteptau zadar
nic ocupanții. Or, pentru un fot-, 
batist nu poate fi moment mat 
trist ca acela cînd simte c-a 
pierdut încrederea publicului său. 
(Iată că am ajuns la încă o expli
cație a insucceselor echipei). Nu 
să se manifeste huliganic (cum s-a 
mai întîmplat), ori să zeftemiseas- 
că adversarul cer fotbaliștii Poli
tehnicii de la suporterii lor, ci să 
vină iar în număr impresionant, 
să-i încurajeze frenetic. Cu pan
carte, cu cîntece șt lozinci, 
strigături — studențește !

cu

Colectivul de salarlați 
sectorului de explorări 
restiere Baia de Criș, 
ionul Brad.

★

„Zilele care ne-au despărțit
importanta confruntare fotbalisti
că dintre echipele României și 
R. D. Germane au fost pline de 
emoții, dar totodată șl de justifi
cate speranțe.

Gîndurile noastre s-au Îndrep
tat și se îndreaptă către acei ce 
astăzi vor îmbrăca echipamentul 
cu culorile patriei dragi. Aștep
tăm ca ei să justifice încrederea 
ce li se acordă, aprecierile de 
care se bucură.

Iubiți, jucători ai echipei națio
nale, noi vă cunoaștem posibili
tățile și considerăm că puteți 
aduce fotbalului românesc, cit și 
nouă tuturor celor ce slntem 
alături de voi, satisfacția 
zultat favorabil. Victoria 
victoria trebuie să fie 
vostru țel în meciul 
Luptați cu toate forțele
dispuneți, cu deplină dăruire, pen
tru obținerea ei. în cele 90 de 
minute nu trebuie precupețit nici 
un efort, fiecare dintre voi avînd

unui re- 
și numai 
singurul 
de
de care

azi.

Poli-
POLITEHNICA

AL DOILEA, pentru că 
tehnica are în primul unsprezece 
cîteva valori cu care nu se pot 
lăuda multe competitoare din se
ria I. Ciornoavă, Cicu. Rămurea- 
nu. Și-apoi, să nu-i uităm pe cei
lalți ; experiența pe care o au 
deja Anton, Grecea, Rădulescu, 
Păiș se poate îmbina mai îericit 
cu talentul și dragostea de iotbal 
dovedite de mai tinerii Sîrbu, 
G. Ștanciu, Marica, Pigutea, D. Ște
fan. Am stat de vorbă cu toți a- 
ceștia și m-au convins cît de mult 
iubesc ei fotbalul. De aceea, 
cred că la primăvară, cînd vor 
păși pe pămintul verde al stadio
nului, vor smulge iarbă cu dinții 
în îiecare meci. Vă rog, dragii 
mei îavoriți, să nu vă

BUCUREȘTI
VA RĂMÎNE

ÎN DIVIZIA B

Antrenorii —ca și criticii literari 
sau cronicarii sportivi — se su
pără cumplit cînd alții braconează 
pe domeniul lor...

AL ȘAPTELEA, depinde de nume. 
Se vorbește de cîtva timp că 
echipa să preia frumoasa denumire 
a „Sportului studențesc" de altă
dată.

Poți Insă opera o asemenea 
schimbare — festivă! — cînd 
înoți în apele tulburi din subso
lul clasamentului ? Dorința de a 
purta frumoasa șl prestigioasa ti
tulatură sub care s-a impus altă
dată un Mehedinți, un Gică Po
pescu, sau un Duce va fi, proba
bil, tonică pentru urmașii lor de 
azi, care trebuie să Înceapă a ju
ca bine și în campionat. Să joace 
de frica retrogradării, cum cintă 
lebedele cînd simt frica morțil1

deziceți!

optimis- 
unitatea

AL TREILEA motiv al 
mulul meu îl constituie 
morală a jucătorilor. Lipsa aces
teia a fost, de fapt, una din cau
zele însemnate ale eșecurilor din 
toamnă. De ce să n-o spunem ? 
Cei vechi nu-i prea susțineau pe 
antrenorii Teodorescu și Dragomir, 
cei noi erau mai disciplinați, dar 
nu rodați și, fără sprijinul vete
ranilor, nu puteau face mare lu
cru. Ce mai, echipa era ruptă în 
două (sau mai multe) părți. Acum, 
lucrurile 
antrenori 
nai — și 
apreciat 
de pasionantă și pricepută desfă
șurată aci în cele două luni) s-au 
retras singuri ; s-a cristalizat o 
formație de bază, în care toți ju
cătorii cu stagii și-au găsit locul 
etc. etc. Băieții, prin urmare, au 
toate condițiile să spele rușinea.

nici 
nici 
să

li

A- 
cu 
cu 
le 

s-a

AL OPTULEA, a dispărut peri
colul celui de 
teren. La un 
echipa aspira 
unii 
erau !
neze. 
astfel 
arbitrii nimic cu ea...

al 23-lea om de pe 
moment dat, cînd 
Ia
se

—. datori 
Nu mai

de aspirații, nu mai au nici

arbitri

s-au schimbat: cei doi 
amintiți (pe care perso- 
nu sînt singurul — i-am 
pentru munca deosebit

AL CINCILEA argument II 
oferă conducerea secției de fotbal 
din clubul Politehnica. Optica 
foștilor antrenori despre ceea ce 
trebuia să fie — și să joace — 
echipa, nu se apropia de curcu
beul părerilor exprimate de tova
rășii din conducerea secției, 
ceștia nu erau de acord 
sistemul de antrenament, 
formațiile (?!) și doreau 
schimbe. Bineînțeles, nu
permis și, astîel, între conducă
torii echipei și cei ai secției sur- 
venise de la început un divorț 
—italian, pînă cînd acesta s-a oîi- 
cializat. Rău a lost (și astîel nu
mesc altă cauză) că au avut de 
suferit jucătorii, care nu o dată 
au fost lipsiți de drepturile ele
mentare ce le reveneau. Dar ce 
să mai vorbim. Noii antrenori sînt 
numiți de către secție, sînt pe pla
cul acesteia și vor fi, indubita
bil, sprijiniți ca pe vremuri.

AL NOUĂLEA, privește adver- 
sării. Mă uit în clasament, mi-a- 
duc aminte de jocurile văzute, 
și-mi dau seama că studenții se 
pot prevala, totuși, de o situație : 
de la locul 8 în jos sînt cel pu
țin patru echipe (Chimia R.Vîlcea, 
Victoria Roman, Flacăra Moreni, 
Portul Constanța) care joacă așa 
de slab, incit ar fi în stare să 
se suie toate în trăsurica retro
gradării, chit că aceasta are numai 
două locuri.

AL PATRULEA, cred și în noii 
antrenori. Miu a mai antrenat

AL ȘASELEA, contez și pe spri
jinul publicului. De necrezut, dar 
ei, microbiștii studenți, care nu 
tăceau din minutul 1 pînă la flu
ierul final, el care l-au speriat

AL ZECELEA (și ultimul 
decalogul motivelor ce mă în
dreptățesc să cred în faptul că 
Politehnica va rămîne în „B") 
nu-1 spun. îl tin secret pînă cînd 
va fi dat publicității — de va fi 
— un nou sistem competițional.

G. MITROI
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LOTO PRONOSPORT
în atenția ciștigătorilor de la tragerea autoturismelor
Biletele (duplicatele) con

siderate cîștigătoare trebuie 
depuse la agențiile LOTO- 
PRONOSPORT, pînă în 
ziua de siRTbată 9 decem
brie 1967, la ora 13,00 în lo
calitățile reședință de re
giune, Iar în celelalte loca
lități Pînă vineri 8 decem
brie 1967, la ora 13,00.

Omologarea biletelor câș
tigătoare se va face în ziua 
de marți 12 decembrie 1967.

Cîștigătorilor de autotu
risme li se va comunica în 
scris ziua cînd sînt progra
mați să-și primească auto
turismele de la sediul Cen
tralei din București.

Plata premiilor de la 
nea stă 
fel :

a-
tragere se face ast-

— în Capitală începînd de 
sîmbătă 16 decembrie 1967, 
prin casieriile LOTO-PRO- 
NOSPORT.

— tn țară aproximativ de 
luni 18 decembrie 1967, prin 
casieriile proprii 
PRONOSPORT șl 
mandate poștale.

Premiile de la 
tragere se pot ridica de la 
casieriile LOTO-PRONO- 
SPORT pînă în ziua de 20 
ianuarie 1967.
• Tragerea 

de astăzi 
București în sala 
Finanțe Bănci din 
Doamnei nr. 2, cu 
de la ora 18.

LOTO- 
prln

această

Pronoexpreg 
va avea loc la 

Clubului 
strada 

începere

LOTO din 5 decembrie 1967
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea

a 
a a 
a 
a

rv-a
v-a
Vl-a 
VH-a 
vni-a
IX- a
X- a

FAZA A II-A (bilete de 60, 40, 20 lei)

a XI-a
a Xll-a
a XlII-a
a XlV-a
a XV-a

Extragerea
Extragerea
Extragerea
Extragerea
Extragerea

FAZA A ni-A (bilete de 60, 40, 20 și

Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea

a 
a 
a 
a

XVI-a 
xvil-a 
XVin-a 
XlX-a

Șitragerea autoturismelor 
din 5 DECEMBRIE 1967

LOTO FAZA A IV-A (bilete de 60, 40, 20,

Extragerea a XX-a

. 10

FAZA I (bilete de 60 și 40 lei)
FAZA A V-A (numai bilete de 60 Iei)

Extragerea I 59 70 4 84
Extragerea a n-a 80 23 60 26 Extragerea a XXI-a
Extragerea a IH-a 12 65 15 63 FOND DE PREMII ; 1 «60 639 1«L

fng
președintele Comisiei raionale 

de fotbal Orăștie
★

„Sînt un aprig pasionat al fo
cului de fotbal și, fllnd praho
vean, simpatizez tn mod firesc for
mația ploieștean#. Petrolul, Dar, 
cînd este vorba de echipa națio
nală șl eu, ca și toti ceilalți iu
bitori de sport din întreaga țară, 
devenim suporterii el înflăcărați.

In meciurile eu Polonia, R.D. 
Germană și mai ales tn cel cu 
R.F. a Germaniei s-a vădit că fot
balul nostru dispune de suficiente 
resurse de afirmare. Astăzi, ju
cătorii noștri vor da un nou șl 
dificil examen, pe care sîntem si
guri că-l vor trece cu bine. Dar 
ca să fie așa, trebuie să contri
buim și noi, spectatorii. Să mer
gem dar cu toții pe stadionul „2î 
August" pentru a-i susține frene
tic, în tot cursul celor 90 de mi
nute, pe băieții noștri, în ceea 
mă privește, deși locuiesc la 
distantă de 
Capitală, voi 
tribună. Voi 
să-mi alătur
cor al zecilor de mii de specta
tori în tradiționalul îndemn: „Hai 
România!“

ce 
o 

(U 
tn

aproape 100 km 
fi prezent astăzi 

fi nespus de bucuros 
glasul puternicului

STAN VOICU
Str. 1 Mai nr. 58 — Breaza

Deci Rapid va juca în finala 
campionatului european fero
viar! Giuleștenii și-au definiti
vat candidatura pentru locul 
Intîi in competiție ieri după- 
amiază, cînd au obținut, în ca
drul semifinalelor, o nouă vic
torie în dauna echipei Lokomo
tiv Moscova. Da data aceasta 
cu categoricul scor de 4—1 
(1-0).

Cum a fost meciul? Frumos 
pentru suporterii bucureșteni- 
lor, prezenți Intr-un număr sur
prinzător de mare (peste 10 000,, 
la terminarea partidei). Satisfă
cător pentru cronicari, intere
sant pentru cei doi tehnicieni 
ai echipei campioane — Em. 
Vogi și V. Stănculescu — care 
și-au urmărit oamenii, gîndin- 
du-se la întîlnirea retur cu Ju
ventus. La fel de interesant și 
pentru Valentin Stănescu, care 
și-a văzut echipa, cred pentru 
întîia oară, prin intermediul mi
cului ecran, din clinica unde este 
internat.

„Stimulați" poate de declara
țiile optimiste ale antrenorului 
V. Bubukin, Dumitriu II și cei
lalți jucători feroviari au abor
dat partida cu o dîrzenie neaș
teptată, Și, exceptînd primele 10 
minute, giuleștenii au fost peste 
adversari, dominîndu-i tehnic, 
tactic. De altfel, la primul atac 
mai consistent (min. 11), Dumi
triu II a și marcat, fructificînd 
o pasă a lui Neagu. Scorul a ră
mas neschimbat pînă la pauză, 
dar aceasta s-a datorat mai mult 
înaintașilor Rapi
dului. Am încer
cat aproape o pă
rere de rău pentru 
lipsa de inspira
ție a lui Neagu, 
beneficiarul mul
tor poziții exce
lente de șut la 
poartă, 
este că golul pe 
care l-a marcat în 
repriza a doua 
(min. 79) — operă 
pe cît de dificilă, 
pe atît de fru
moasă ; gol cu ca
pul de la 14 m — 
n-a fost urmarea 
unei situații favo
rabile. Dimpotri
vă !

După pauză, o 
dată cu scurgerea 
timpului, scă
deau, evident, și 
forțele oaspeților, 
îri min. 57, Co
dreanu a centrat 
ea la antrenament 
și Jamaischi a re
luat impecabil cu 
capul, direct în 
plasă, sub privi
rile stupefiate ale 
portarului Șehov. 
Apoi, șase minute 
mai tîrziu, Dumi
triu II, profitînd

de faptul că apărătorii oaspeți 
erau eu ochii pe Neagu, aflat în 
poziție de ofsaid, n-a mai pasat 
și s-a dus pînă în poartă.

Așadar, o clară victorie rapi- 
distă, absolut meritată, obținută 
în fața unui adversar ambițios, 
bine pregătit fizic, dar fără mij
loacele tehnice necesare jocului 
In mare viteză pe care dorește 
să-1 practice. Fotbaliștii mosco- 

' viți i-au întrecut pe giuleșteni la 
capitolul mișcare în teren, fapt 
care le-a și îngăduit să răstoar
ne, de cîteva ori, apărarea rapi- 
distă, obllgînd-o la soluții de 
ultimă clipă. Ei au înscris prin 
Areșnikov (min. 78).

Scriam la începutul acestei re
latări că, pentru cronicari, evo
luția campionilor a fost doar 
satisfăcătoare. Repetăm califica
tivul, propunîndu-1 spre analiză 
rapidiștilor, apropo de jocul cu 
Juventus.

A condus corect A. Pîrvu — 
București.

RAPID: Răducanu (Andrei, 
min. 71) — Lupescu, Motroc,
Măndoiu, Greavu — Dinu, Ja- 
maischi (Bungău, min. 71) —
Năsturescu, Dumitriu II, Neagu, 
Codreanu (Pop, min. 71).

LOKOMOTIV MOSCOVA: Șe- 
hov — Basalaev, Rodionov, Ero- 
min (Șeludko, min. 67), Zaițev — 
Alexandrov (Inaganov, min. 55), 
Petrov — Mihailov, Koh, Areș
nikov, Korotkov.

Ciudat

Valentin PĂUNESCU

Dumitriu II — care a făcut o partidă bună — 
în plin efort

Foto : T. Roibu
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de înscriși, în rîndul cărora figurau 
multi aruncători cu cifre „constante'" 
la peste 80 de metri.
• Aruncătoarea sovietică Hiena 

Goreeakova, cu cei 62,40 m — re
cord al lumii — obținuți în califi
cări la Tokio, nu mai lăsa nici un 
dublu tn privința ciștigătoarel con
cursului olimpic din după-amlaza 
aceleiași zile. Dar numai dups cî
teva ore, Goreeakova n-a mai

nu se poate să nu fim îngrijorați de 
faptul că Mihaela arată diferente, 
uneori apreciabile, de multi metri 
între două concursuri, între două a- 
runcări.

Am fost tentat, șl nu numai eu, 
să cred că această inconstanță tre
buie pusă pe seama anumitor ches
tiuni legate de tehnica de arun
care. Această părere l-am spus-o

Sulița - proba inconstanței!
un Ioc în „A", 

simțeau — sau 
s-o obstrucțio- 

are Politehnica

Faptul că Mihaela Peneș obține 
rezultate atît de contradictorii

10

2

<3

lei)

47 84 4 77
70 62 22 89
14 53 18 32
81 87 42 12
75 70 9 87
44 63 77 75
22 16 86 78

44' 28 88 20
19 74 82 18
68 78 33 62
62 1 56 18
12 83 56 79

65 38 83 70
90 74 3<3 72
75 66 M 5
24 88 89 59

39 41 45 67

14 19 20 60

concurs la altul sau 
aruncare la alta, i-a 

_ . . mulțj s-o denumeas-
.,campioană a inconstantei*' !

Adevărul este că — exceptîndu-i 
oarecum pe Janus Sidlo (Polonia) 
și pe Janis Lusls (U.R.S'.S.) — ma
rea majoritate a specialiștilor con- 
sacrați ai aruncării suliței au realizat 
rezultate cel puțin la fel de contra
dictorii ca și Mihaela Peneș, Din 
mulțimea exemplelor de acest fel 
apelez doar la citeva de o dată ceva 
mai recentă :

0 Norvegianul Egll Danlelsen — 
campion olimpic, se zice... norocos, 
la Melbourne (85,71 m — record mon
dial) — în 1960, la Roma n-a putut 
trece prin „furcile caudine" ale ca
lificărilor (74 m), fiind eliminat din 
concurs.
• Alt norvegian Terje Pedersen 

a obținut tn iulie 1964 extraordinara 
performanță de 91,72 m — record al 
lumii. Favorit Indiscutabil la J. O., 
Pedersen n-a reușit la Tokio nici 
măcar rezultatul minim de 77 m 
pentru calificarea în concursul pro- 
priu-zls. De altfel, la Tokio, la cali
ficări acești 77 de metri n-au putut 
fi realizați declt de unul din cel 25

de la un 
chiar de la o 
determinat pe 
Că... „<

aruncat decît m, care i-au
adus doar medalia de bronz. 
Este, cred, interesant de arătat că 
mai înainte de a fi înregistrat re
cordul mondial, Goreeakova nu a- 
vusese nici un rezultat mai bun de 
58 de metri, pe care nu l.a mal de
pășit nici în anii următori Olimpia
dei a XVIIII-a I

a Chiar și Sidlo, recordman al 
aruncărilor pe pest 80 de metri, fa
vorit cert la Jocurile din 1956, 1960 
și 1964 (în condițiile necallficării lui 
Pedersen) n-a ajuns să se bucure 
de aurul unei medalii olimpice, toc
mai pentru faptul că În momentul 
hotărîtor n-a mal putut obține re
zultatele la care, în mod obișnuit, 
era... constant.

Adăugind acestor exemple șl pe 
cele pe care ni le oferă Jocurile O- 
llmpice, din 1936 șl pînă astăzi (ti
tlul n-a fost cîștigat niciodată de 
favoritul ediției respective, atît la 
bărbați cît și la femei !!), putem 
concluziona că In nici un caz nu 
Mihaela Peneș este cea care a des
coperit... inconstanta !

Totuși, chiar așa stind lucrurile, 
lată eă plătim un tribut de serioase 
emoții In ceea ce privește evoluția 
Campioanei noastre olimpica, șl că

deunăzi Mihaelei. Recordmana noas
tră a aseultat-o, a surîs, dar a dat 
din cap dezaprobator !

— Nu ! In nici un caz nți tehnica 
este cea care-mi determina inconstan
ța. Chiar dacă, așa cum spun mulțt, 
n-am încă o tehnică de aruncare 
fără cusur, aceasta nu poate fi to
tuși hotărîtoare în evoluția mea, în 
determinarea unei variații de ctțiva 
metri, a rezultatelor dlntr-vn concurs 
sau din mai multe competiții. Aceas
ta ar fi putut explica — eventual — 
rezultatele mele de acum cîtăva 
vreme, pentru că atunci nu aveam 
un elan bine stabilit și ca atare în
treaga complexitate de mișcări, care 
culmina cu lansarea suliței, era 
mai mult sau mal puțin sigură, 
intr-un fel întimplătoare. tn 3967, 
sub supravegherea antrenorului Ti
tus Tatu, am rezolvat însă această 
chestiune atît de importantă, pentru 
prima oară am avut un elan bine 
stabilit, ritmic etc. etc.

Pentru acest sezon imi pusesem 
mari speranțe, fiind mal ales vorba 
de anul premergător Olimpiadei. 
După un promițător 56,70 nt, în a- 
prilie un accident la cot m-a ținut 
departe de stadion mai mult de două 
luni și asta chiar în plin sezon com- 
petițional. De la începutul lui iunie 
Și pînă aproape de jumătatea lui 
august n-am mat pus mtna pe suliță’ 
In acest interval de timp am fost con
sultată de numeroși medici specia
liști și am urmat un minuțios șl 
Plictisitor tratament. Am avut ma
rea bucurie eă cotul s-a vindecat, 
sau mal bine zis n-am mal avut du
reri și mi-am reluat antrenamentele. 
Primul concurs, la Groningen, în 
Olanda, l-am încheiat victorioasă, 
dar cu un rezultat demobilizator : 
sub 50 de metri. Am căutat să-l uit 
cît mai repede și m-am pregătit 
sub o presiune maximă. La 3 sep
tembrie, la Poiana Brașov, am avut 
cel mat reușit concurs din cariera 
mea sportivă. Nu mă refer doar la 
noul record ■*” —■ -•
și la faptul 
runcări au 
50 metri.

Au urmat 
rezultat echivalent ..... . ...
Balcaniada de la Istanbul, o pistă 
la fel, poate chiar mal slabă, dar 
54,so m și, tn sfîrșit, „preolimpicul" 
de la Ciudad de Mexico. Acolo, pe 
stadionul viitoarelor întreceri olîm. 
pice am făcut cunoștința „tartanu
lui". Rezultatul sub 50 de metri !

— înțeleg, daț n-am reușit să văd 
care este totuși cauza acestei in
constante !

— Ajung șt acolo ! Deocamdată, 
vreau să vorbesc de.., piste. Eu sînt 
o aruncătoare de forță, cu o mare 
masă eorporală. De aceea imi con
vin pistele țari, dure chiar. Anul 
acesta, excepting stadionul din Po
iana Brașov, n-am găsit nicăieri o 
pistă care să-mi convină. Toate au 
fost mol, sfărîmicioase iar „tarta
nul" mexican pur și slipplu mă în
grijorează - rin marea-l elasticitate. 
Poate că W Ciudad de Mexico să 
nu fi reușit necesara aclimatizare 
cu altitudinea, cu clima, cu diferen
ța de fus orar. Poate ; dar mal 
mult declt toate m-a deranjai...

tartanul. A fost pentru prima oară 
cînd am concurat pe o asemenea 
pistă și n-am putut sa mă acomodez 
cu ea. Este foarte, foarte elastică Șt 
mie, aruncătoare masivă, nu mi-a 
îngăduit să-mi realizez blocajul co
respunzător unei aruncări bune, gră- 
bindu~mi sau lăsindu-mi netermi
nate mișcările. Tn această situație 
efeetiv tehnica mea de aruncare a 
avut de suferit.

Cazul concursului de la. Mexico,
adăugat celor ale altor competiții
desfășurate pe piste proaste au de
terminat, în parte, inconstanța mea, 
care în cele din urmă, este o ches
tiune numai și numai de natură psi
hologică.. Nu știu cum o fi la alți a- 
runcători, cieși înclin să. cred în a- 
ceeași explicație, dar diferențele de 
mai mulți metri dintre aruncările 
mele au la bază chestiuni efectiv 
de natură psihică. Am vorbit de 
multe ori despre această chestiune 
foarte importantă, * "
Tatu, ,-
ceastă direcție voi munci cu toată 
seriozitatea pentru pregătirea viitoa
relor întreceri.

Mi s-a spus, șl sînt conștientă de 
acest lucru : „TITLUL DE CAMPI
OANĂ OLIMPICĂ OBLIGĂ De 
aceea sînt hotărîtă să fac totul pen
tru a-mi respecta obligațiile titlu
lui cucerit la Tokio. Pentru medalia 
de aur sînt convinsă că bătălia se 
va da în jurul a 60 de metri, per-

cu antrenorul 
cu alți specialiști, și în a-
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60.68 Mihaela Peneș (România
60,53 Barbara Frierich (S.U.A.)
59,82 ReNae Bair (S.U.A.)
58.68 Danuta Tarkowska (Polo

nia)
57,62 Vera Savinkova (U.R.S.S.)
56,56 Helga Biirner (R.D.G.)
56,08 Lidia Jasinskaia (U.R.S.S.) 
56,08 Use Fuchs (R.D.G.)
55,84 Maria Moskalenko 

(U.R.S.S.)
" “■ Elvira Ozolina (U.R.S.S.)55,54

republican (00,63 m) ci 
că 3 din cele șase a- 
măsurat mal mult de

naționalele, pistă slaba,
50,98 m, apoi

formanță la care aspiră și care stă 
astăzi în puterile unui grup destul 
de mare de aruncătoare. Personal', 
înclin să cred eă o adversară tare, 
poate chiar cea mai tare, va fi ame
ricanca ReNae Bair. Este înaltă 
(1,80 m) și suplă ca o săritoare în 
înălțime. La Tokio, înainte de con
curs am făcut mai multe antrena
mente alături de ea. Arunca con
stant peste 50 de metri, dar la con
curs n-a putut trece de calificări. 
Apoi nmm mai auzit nimic de Bair. 
Anul acesta a obținut un rezultat 
de 59,82 m, arătîndu-se destul de 
constantă la 57 de metri. La Tokio, 
la Universiadă, a cîștigat însă în~ 
trecerea aruneînd doar 52,98 m.

Alte adversare : Marta Rudaș (Un
garia) locul II la J. O. și Marion 
Grăffe (R.D.G.) sînt de acum... 
mame și nu știu cum vor reuși să 
revină pe stadion, iar Ozolina, as
tăzi soția sulițașulut Lusiș, și-a 
schimbat tehnica de aruncare și re
zultatele bune deocamdată întirzie. 
Dar parcă poți să știi ce va mai fi 
pînă în octombrie 1968 ? în orice 
caz sînt hotărîtă să realizez ceea 
ce n-a făcut încă nici o altă su- 
lițașă și să cîștig pentru a doua 
oară titlul de campioană olimpică ! 
Este la ora actuală dorința mea cea 
mai fierbinte !

Romeo VILARA
P. S. Experiența concursului preo- 

limplc — 19S7 a arătat, cel puțin în 
cazul Mihaelel Peneș, o neacomodare 
cu elementul de bază care este pista 
de tartan. Credem că problema tre
buie studiată cu toată atenția și 
acționat urgent în consecință.



Campionatele continentale
de călărie

Plantefol, în prim plan, cu banda albă pe cap și Dauga (in dreapta), în cursul unui recent meci inter
național din Africa de Sud

« 4 «

UN NOU LIDER IN TURNEUL INTERNATIONAL
DE HOCHEI DIN U.R.S.S.

MOSCOVA, 5 (Agerpre»). — 
După patru zile de întreceri, tur
neul internațional de hochei pe 
gheață organizat de federația unio
nală de specialitate are un nou li
der: prima reprezentativă a
U.R.S.S. Campionii mondiali au

în ciuda înlocuirilor de ultimă oră,

Formația Franței pentru Nantes este redutabila
înainte de a primi „15-le* Ro

mâniei la Nantes, la 10 decembrie, 
rugbiștii francezi nu puteau spera 
într-o mai bună repetiție generală 
decît aceea ocazionată de sosirea 
în Franța a puternicilor „AII 
Blacks" din Noua Zeelandă. Și 
asta pentru a aprecia mai exact 
forța lor de joc și a căuta noi so
luții. După ce au obținut victorii 
în toate partidele susținute în 
Marea Britanie, surclasîndu-i prin
tre alții pe englezi și galezi, neo
zeelandezii au triumfat cu ușurin
ță și în Franța. Ei posedă în per
soana lui Lochore un căpitan cu o 
excepțională tehnică și au asemenea 
jucători ca Gray și Meads, socotiți 
drept cel mai bun cuplu de linia a 
doua din lume, avînd, totodată, 
înaintași foarte grei, dar în același 
timp extrem de mobili și pe linia 
de fund un Mac Cormick, care ne 
face să-l uităm pe faimosul său 
predecesor Don Clarke.

La Lyon, după cum se știe, ei au 
învins, de asemenea, selecționata 
sud-estului, care i-a avut, totuși, în 
formație pe Gruarin, Berejnoî, Her
rero, Carrere, Camberabero și 
Masso și, mai apoi, Franța B, la 
Toulouse, în rîndurile căreia a apă
rut Gachassin, din nou în favoru
rile selecționerilor.

lată echipa care a fost opusă, la 
Colombes, rugbiștilor în echipament 
negru: fundaș: Villepreux (Stade 
Toulousin) — treisferturi: Capen
deguy și Trillo (Begles), Dourthe 
(Dax), Campaes (Lourdes) — mij
locaș la deschidere: Gachassin 
(Lourdes) — mijlocaș la grămadă: 
Puget (Brive) — înaintași: Carrere 
(Toulon), Spanghero și Quilis (Nar- 
bonne) — Plantefol (Agen), Dauga 
(Mont de Marsan) — Abadie (Gra- 
ulhet), Cabanier (Montauban). 
Gruarin (Toulon).

Cu toate că Villepreux, Trillo, 
Quilis și Plantefol îmbrăcaseră deja 
tricourile de internaționali cu oca-

zia turneului estival de astă-vară 
din Africa dc Sud, îi putem, to
tuși, socoti drept foarte „noi", pu- 
nîndu-i pe același plan cu debu- 
tanții de la aripi Capendeguy și 
Campaes.

Avem de-a face, așadar, cu o ac
țiune de întinerire foarte netă a 
echipei Franței. Fundașul Ville-

Corespondentă specială
din Paris

preux a fost preferat lui Claude 
Lacaze, pentru că lovitura sa de 
picior este mai puternică și stilul 
său mai ofensiv. Trillo și Capen
deguy sînt, de asemenea, jucători 
rapizi și întotdeauna deciși atunci 
cînd atacă cu balonul la mînă. 
Campaes este foarte sigur în apă
rare și derutant prin schimbările 
sale de direcție. Quilis, profesor de 
educație fizică, întreprinde de fie
care dată, atunci cînd este pe te
ren, o muncă foarte completă. în 
ciuda gabaritului său cam redus, 
în ceea ce-1 privește pe Plantefol, 
care măsoară 1,92 m, el apare drept 
un complement perfect al lui Dauga 
mai ales în jocul la margine.

★
învinsă în test-meciul cu Noua 

Zeelanda cu 15—21, echipa Franței 
a fost, de atunci, obiectul unor se
rioase transformări. Pentru apro
piata întîlnire de la Nantes, cu 
echipa României, selecționerii fran
cezi au fost nevoiți — fortuit — să 
renunțe, din motive obiective, la 
serviciile cîtorva dintre jucătorii 
vizați. Astfel, în locul lui Ville- 
preux accidentat (are două coaste 
fracturate), va reintra „bătrînul* 
și rutinatul Claude Lacaze. Cam-

paes, accidentat și el (luxație), va 
fi înlocuit de o tînără și foarte ta
lentată aripă din Vichy, Lanieu. 
La deschidere vor fi încercați Masso 
(Perpignan) și Jean Henri Mir 
(Lourdes), în timp 
alături de Trillo 
(Tyrosse). Și la 
opera cîteva 
atenție, în sensul 
fel, linia a treia ... __ _______
tuirea Carrâre (Toulon) — căpi
tanul echipei — Herrero (Toulon), 
care reintră, aducîndu-și contribuția 
vastei sale experiențe și Rupert 
(Tyrosse). Linia a doua Dauga— 
Plantefol va fi neschimbată, în 
timp ce linia întîi se va modifica 
după cum urmează: Berejnoî 
(Tulle), Cabanier (Montauban) și 
Esponda (Perpignan).

Așadar, o echipă de o forță cel 
puțin egală celeia care i-a înfrun
tat recent pe neo-zeelandezi.

Robert BARRAN 
redactor-șef al revistei 

„Miroir-Sprint*

ce la centru, 
va acționa Lux 
înaintare se vor 

modificări (dar, 
întăririi ei!). Ast- 
va juca în alcă-

R. S. CEHOSLOVACĂ

Inițiative care se cer
creator continuate

Printre amintirile mele cele 
mai frumoase culese pe tă- 
rimul sportului, figurează 

și o vizită pe care am făcut-o cu 
doi ani in urmă în orașul indus
trial Lovosice, din nordul Boemiei. 
Acolo, avea loc atunci o Olimpia
dă pionierească- Sute de școlari 
și școlărițe, în vîrstă de 10—14 
ani își măsurau puterile în probe 
atletice, ciclism, inot, baschet, 
fotbal, handbal, tir și orientare 
turistică. întrecerile sportive ale 
copiilor au tradiție în Cehoslova
cia, totuși eram la Lovosice în 
fața unor lucruri inedite. Acele 
întreceri aveau loc simultan cu 
desfășurarea la Tokio a marii O- 
limpiade, iar programul jocurilor 
pionierești de la Lovosice urmau, 
într-un fel, ceremonialul propriu 
competiției sportive supreme. Des
chiderea s-a făcut prin aprinderea 
unei flăcări aduse de ștafete, fes
tivitatea de premiere avea loc 
în acordurile fanfarei, iar calculul 
punctelor acordate fiecărei repre
zentative de oraș urma procedura 
olimpică.

Și poate niciodată n-am văzut 
întreceri sportive ale copiilor dis
putate cu atîta ardoare, urmărite 
atît de intens de miile de specta
tori de o vîrstă cu concurenții. E 
drept, unii „atleți" alergau în pi
cioarele goale. De pildă, învingă- 
toarea cursei de 50 m parcurși în 
7,4 sec., pe nume Jaroslava Strau- 
sova (12 ani), renunțase la handi
capul neplăcut al pantofilor de 
atletism.-. Dar uneori stilul de 
performer nu lipsea, cum era ca
zul subțirelului Karel Krauskopf 
care sărea în înălțime prin rosto
golire ventrală, contrast! nd cu 
„foarfecă" obișnuită a celorlalți 
competitori. „Ai mai concurat la 
campionate?" l-am întrebat. Nu. 
Karel făcuse numai antrenamente 
înainte de concurs, acasă, în fața 
unei gropi de sărituri improvizate 
în grădină, folosind însă cit mai 
fidel procedeul marilor săritori, 
așa cum văzuse la televizor...

Am făcut această mică introdu
cere legată de Olimpiada pionie-

nu lipsesc în 
au fost creator 
din urmă, 
educația fizică

rească de la Lovosice, fiindcă ea 
ilustrează foarte grăitor anvergura 
pe care începe s-o capete sportul 
școlăresc în Cehoslovacia. Cum 
am spus, tradițiile 
acest domeniu- Ele 
continuate în anii

Astăzi, pe lingă
obligatorie, în școală ființează în 
Cehoslovacia peste 7 000 de aso
ciații sportive școlărești, în cadrul 
cărora tinerii iubitori ai sportului 
primesc îndrumarea competentă a 
instructorilor specializați (volun
tari sau salarizați). O statistică 
recentă ne arată că sportul este 
practicat în mod organizat de 
aproximativ o jumătate de milion 
de copii pînă Ia 
230 000 între 15 
aceasta mult sau 
spus. în general,

14 ani și de alți 
și 18 ani. Este 
pufin ? Greu de 
am înclina spre

CORESPONDEHTA DU SOFIA

întrecerea
echipelor de șah

întâlnit la Voskresensk echipa Po
loniei pe care au învins-o cu scorul 
de 6—1 (3—0, 2—1, 1—0). Selecțio
nata Poloniei a evoluat curajos și 
în ultimele două reprize au jucat 
de la egal la egal cu valoroșii lor 
parteneri. Pentru învingători au 
înscris: Grigoriev (min. 13), Niki
tin (min. 19), Starșinov (min. 20 și 
48), Boris Maiorov (min. 21) și Ma
karov (min. 31). Golul echipei po
loneze a fost marcat de Klotek.

Așteptată cu viu interes, partida 
desfășurată la Moscova între se
lecționatele secunde ale U.R.S.S. și 
Cehoslovaciei a dat naștere unei 
dispute echilibrate încheiate cu vic
toria hocheiștilor sovietici, cu sco
rul de 3—1 (0—0, 0—1, 3—0).
Timp de 44 de minute hocheiștii 
cehoslovaci au condus cu 1—0 prin 
punctul înscris de Tykal în minu
tul 26 și se părea că vor repurta 
victoria. Dar în ultima repriză, ju
cătorii sovietici, mai bine pregătiți

_

Emerson/ Newcombe și Roche 
trec la profesionism ?

w
In mai, Ia Roma

ROMA, 5 (Agerpres). — S-a ho- 
tărît ca viitoarea ediție a campio
natelor europene de călărie să 
aibă loc în 1968 la Roma. Fede
rația italiană a stabilit ca între
cerile să se desfășoare între 4 și 
12 mai.

MELBOURNE, 5 (Agerpres). — 
Căpitanul echipei de tenis a Aus
traliei, Harry Hopman, întîmpină 
dificultăți în alcătuirea formației 
pentru finala „Cupei Davis“, care 
va avea loc la sfîrșitul acestei luni 
la Brisbane în compania selecțio
natei Spaniei.

„Pentru a menține salatiera de 
argint — a declarat Harry Hop
man, va trebui să aliniem 
mai bună formație. Or, acest 
cru este greu de făcut la ora 
ceasta".

Căpitanul echipei a arătat 
deși are la dispoziție un lot de 7 
jucători — Emerson, Newcombe, 
Roche, Ruffels, Bowrey, Crealy și 
Dent — totuși nu are siguranța că 
va putea prezenta echipa pe care o 
dorește. Hopman motivează că
Newcombe este accidentat și nu 
se va putea restabili la timpul po
trivit, Emerson nu deține cea mai 
bună formă, fiind învins recent în 
trei «eturi de Bowrey, iar Roche 
nu evoluează la cea mai bună va
loare a sa.

Se mai pune și altă problemă. 
Newcombe, Roche și Emerson și-au 
manifestat intenția de a trece la 
profesionism. Acești jucători însă 
l-au asigurat pe căpitanul echipei 
că vor deveni „pro* numai după 
finala „Cupei Davis*.

★
Intr-un interviu acordat presei

sportive, Bill Edwards, președintele 
Federației de tenis din Australia, a 
declarat: „Jucătorii amatori care 
vor participa la turneul „Open" 
de la Wimbledon vor fi suspendați 
și radiați de pe lista amatorilor, ur
mând să fie considerați „profesio
niști".

cea 
lu- 
a-

Pe ringurile de box
,• Fostul campion mondial de 

box profesionist la cat. cocoș, 
italianul Salvatore Burruni, și-a 
făcut o promițătoare reintrare. în 
meciul desfășurat la Sassari, el 
l-a învins net la puncte, după 10 
reprize, pe francezul Marc Van- 
domme.

Pugiliștii profesioniști austra
lieni continuă să se afirme pe plan 
internațional. După Ray Famechon, 
un alt boxer australian Bobby Dun
lop, a repurtat un frumos succes, 
în gala desfășurată la Sydney el 
l-a învins prin abandon în repri-

za a 9-a pe semigreul american 
Elmo Henderson. Dunlop s-a revan
șat după insuccesul suferit anul 
trecut în fața lui Henderson.

,• Din Buenos Aires se anunță 
că deținătorul centurii mondiale la 
cat. muscă, versiunea W.B.A., bo
xerul argentinian, Horacio Acca- 
vallo, și-a fracturat mîna dreaptă. 
Campionul mondial a suferit acest 
accident în urma unei căzături de 
pe cîțeva trepte. El a fost internat 
la spital. Argentinianul urma să-l 
întîlnească în scurt timp pe tai- 
landezul Chartchai Chionoi, cam
pion al lumii versiunea I.B.A.

din punct de vedere fizic, și-an 
masat adversarii în propria lor ju
mătate de teren și au înscris 
trei ori prin Mișakov (min. 44) 
Sadrin (min. 47 și 57).

La Leningrad, prima echipă

de 
«i
a 

Cehoslovaciei a dispus cu scorul 
de 6—2 (1—0, 2—0, 3—2) de for
mația Canadei.

Iată clasamentul: 1. U.R.S.S. I 
6 p (19—6); 2. U.R.S.S. II 6 p (16— 
10); 3. Cehoslovacia I 5 p (19—S); 
4. Cehoslovacia II 5 p (14—7); 5.
Canada 2 p (10—25); 6. Polonia 0 
p (5—27).

ANTONIO MASPES
A FOST SUSPENDAT!

MILANO, 5. — Ciclistul italian 
Antonio Maspes, de 7 ori campion 
al Jumii în proba de viteză, a fost 
suspendat de Uniunea cicliștilor 
profesioniști din Italia de la orice 
activitate pînă la 15 aprilie 1968. 
în cadrul unei emisiuni sportive 
televizate, Maspes a făcut o serie 
de declarații necontrolate din care 
ar rezulta că el a purtat o serie 
de tratative cu ciclistul Beghetto 
pentru a decide în favoarea sa fi
nala campionatului mondial. Mas
pes a fost amendat și cu suma dc 
200 000 lire italiene.

O dată cu jucarea partidelor în
trerupte din rundele a 2-a și a 
3-a i-a consumat prima jumătate a 
turneului zonal de șah, contînd 
pentru semifinalele campionatului 
european pe echipe.

Selecționata României era cm- 
•iderată înainte de concur» drept 
una dintre favorite. Se aștepta o 
comportare mai bună din partea 
echipierilor români de la primele 
mese. Dar atît Gheorghiu, Ciocîl- 
tea, cît mai ale» Ghițescu și Soos 
joacă sub valoarea lor. Acum e- 
chipa României trebuie să obțină 
puncte în serie pentru a mai putea 
recupera handicapul care o separă 
de primele două clasate.

Iată rezultatele finale ale ultime
lor meciuri, după consumarea în
treruptelor: România Bulgaria 
3—7 (Gheorgh:u — Boboțov >/a - 
Va, Ciocîltea — Tringov Vs—rA, 
Ghițescu — Pîdevskl 0—1» Soos— 
Radulov 0—1, Radovici — Peev 
>/2—%, Partos — Kolarov 72—‘Zz, 
Drimer — Spiridonov tA—Va, Un- 
gureanu — Minev 1/2—Buza — 
Popov 0—1, Troianescu — Tașka- 
lov 0—1) ; Bulgaria — R.D. Ger
mană 6*/a—8‘/a (bulgarii au punctat 
la ultimele mese; remize Boboțov 
— Uhlman, Tringov — Malich, 
Pîdevski — Zinn); România — 
Grecia 8*7j—Va (o lingură remiză, 
Gheorghiu — Vizantiadis; conti
nuă partida Soos — Apostoliadis);
R.D. Germană — Grecia 9—1.

Miercuri după-amiaiă întrecerile 
continuă cu runda a 4-a, prima a 
returului. înaintea partidelor deci
sive, clasamentul turneului este ur
mătorul: 1. Bulgaria 23 puncte, 2. 
R.D. Germană 18’7a puncte, 3. Ro
mânia 15*/i (1) puncte, 4. Grecia 
2 (1) puncte.

Totno HR ISTOV

Fază din meciul Levski Sofia — Milan (1—1) desfășurat în „Cupa 
cupelor". Asparuhov și Rosato în luptă pentru balon

Foto: B.T.A.

Cupele europene de fotbal
dintr-o privire

Tinere eleve din Praga demonstrînd pe stadionul „StrachoV cu prilejul finalelor celei de a Il-a ediții a 
Jocurilor sportive cehoslovace

ANCHETA NOASTRĂ: Ce loc ocupă educația fizică

în școlile din țara dv. ?

Vasas—Reykjawlk 6—0; 3—1
Sparta Praga—F.C. Anderieeltt

3-1 (6.XII)

„CUPA CUPELOR"
s—o (14.xn)
— :_i
1- o (o.xro 

s-o; s—i 
6—2; 1—1 
1—1; 1-4

l—o (13.XH)
2— 2 (7.XII)

Valencia—Steaua 
Standard Liege—F.C. Aberdeen

Torpedo Mosc.—Tmava 
Bayern M.—Setubal 
Breda—Cardiff 
Lyon—Tottenham
Gy dr—Milan _ ......
Wisla Crac.—S.V. Hamburg 0—1; 0—4

„CUPA ORAȘELOR TÎRGURI"
Napoli—Hibernians 4—1; 0—5
Liverpool—MUnchen i860 8—0; 1—2
Atletico Mad.—Goztepe Izmir 2—0; 0—3 
Saragossa—Ferencvaros 2—1; 0—3 
Dundee—F.C. Liege 3—1; 4—1
Vojvodina—Lok. Leipzig 0—0; 2—0 
Bologna—Din. Zagreb 0—0; 2—1
Nottingham—Zurich 2—1; 0—1
Bordeaux—Atletico Bilbao 1—3; 0—1 
Sporting—Fiorentina (6.XII și?)
Glasgow Rangers—F.C. Koln 3—0; 1—3 
Partizan Belgrad—Leeds 1—2 (6.XII)

Etapa optimilor de finală în cu
pele europene de fotbal, rezervate 
formațiilor de club, se apropie de 
sfîrșit. în „Cupa campionilor eu
ropeni" și „Cupa cupelor", trage
rea la sorti a meciurilor din sfer
turile de finală va avea Ioc la 15 
decembrie la Zurich, în timp ce în 
„Cupa orașelor tîrguri* a fost deja 
alcătuit programul celei de a treia 
etape.

Iată situația la zi, înaintea ulti
melor întîlniri din turul al doilea.

în turul al treilea al „C.O.T.“ se 
desfășoară următoarele partide :

Ferencvaros — F. C. Liverpool 
1—0 (retur — 9.1.1968); Vojvodina 
Novisad — Gdztepe Izmir; Leeds 
United (Partizan) — Hibernian: ; 
F.C. Zurich — Sporting (Fioren
tina). Echipele Dundee United, At
letico Bilbao, Glasgow 
Bologna 6-au calificat 
turul al patrulea.

★
După cum se vede, 

și „Cupa cupelor" nu s-au înregis
trat pînă acum surprize de pro
porții. Doar eliminarea echipei Di
namo Kiev a constituit un eveni
ment puțin așteptat. în schimb, îs 
„Cupa orașelor tîrguri* s-a produs 
eliminarea unor formații de certă 
valoare, ca de pildă : GSztepe Iz
mir a eliminat pe Atletico Ma
drid, Hibernians pe Napoli, Bo
logna pe Dinamo Zagreb (sîștigă- 
toarea ultimei ediții a competiției) 
și F.C. Zarieh pe redutabila echi
pă engleză Nottingham Forest.

Rangers și 
direct în

în „C.C.E."

ALTE ȘTIRI

• Echipa de fotbal a Ungariei 
și-a început turneul în America 
de Sud, jucînd la Curtiba (Bra
zilia) cu selecționata 
Gazdele au învins cu

orașului.
1—0.

la Paris,

„CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI"

1—6 (13.XII)
2—2; 1—4

Juventus—Rapid Buc. 
Hvidovre—Real Madrid 
Dinamo Kiev—Gornik Zabrze 1—2:1—1 
Rapid Viena—Eintracht Braun.

1—0; 0—2 
Benfica—St. Etienne 2—0; 0—1
Sarajevo—Mane. United 0—0; 1—2

• La 12 decembrie, 
echipa Franței întîlnește în meci 
amical selecționata U.R.S.S. Me
ciul dintre reprezentativele Fran
ței și Luxemburgului din cadrul 
campionatului european a fost a- 
mînat pentru 23 decembrie. întîl- 
nirea este programată la Paris. 
La 19 decembrie, la Marseille, 
va avea loc meciul dintre selec
ționatele de tineret ale Franței 
și Bulgariei.

Corespondentă din Londra

Ce va urma după 5-0 ?
Astă-searâ: Anglia —U.R.S.S. la fotbal

un calificativ de ,,nesatisfăcător"...
Măsurătorile antropometrice fă

cute în rîndurîle tinerilor arată 
că generațiile noi capătă tot mai 
multă robustețe, copiii 
ritul din ce în ce mai 
Astăzi, copii de 14 ani 
și fete — ajung adesea 
mea părinților. Se observă aceasta 
la fabricarea confecțiilor. Fetițe 
de 12 ani cumpără încălțăminte și 
lenjerie de mărimile „pentru mă
mica", iar băieții au nevoie de 
ghete cu numere de... baschetba- 
liști. Acestor mici probleme li se 
adaugă altele mai mari. S-au în
mulțit copiii obezi. Mîncăm mo
derat, dar ne mișcăm prea puțin- 
Mărirea rețelei transporturilor în 
comun, în special cea de autobu
ze, aduce adesea pe copii de aca
să direct în poarta școlii. Progra
mul încărcat de lecții la școală 
solicită pe elevi și la o pregătire 
de multe ore acasă, în fața mesei

au gaba- 
dezvoltat.
- băieți 

la înălți-

de lucru. O dată terminate lecți
ile, există tentația cinematografu
lui și cea — foarte captivantă — 
a televizorului. Pentru sport ră- 
mîn tot mai puține ore și — pro
blemă importantă — relativ pu
ține posibilități. Multe școli noi 
și moderne, sînt lipsite totuși de 
terenuri de sport șl de bazine. 
Din cele 8 600 școli de 5 ani exis
tente in Cehoslovacia, 7 300 nu au 
săli de gimnastică.

Toate aceste probleme sînt cu
noscute și studiate în prezent cu 
atenție; există o strădanie susți
nută pentru rezolvarea lor cit mai 
eficientă. In primul rînd, se caută 
soluții pentru mărirea orelor acor
date educației fizice în școlile de 
toate gradele. Pe lingă cele două 
ore obligatorii din programul săp- 
tămînal, școlarii sînt îndemnați să 
ia parte la o pregătire fizică vo
luntară în cadrul competițiilor 
școlărești periodice. în rîndul a- 
cestor competiții, organizate pe

școli, orașe și chiar arii mai mari, 
se numără și Olimpiadele pionie
rești, despre care a fost vorba la 
începutul acestui articol. De a- 
ceste acțiuni se ocupă organe spe
cializate ale Uniunii de Cultură 
Fizică și Sport, ale organizațiilor 
de tineret și sindicale, în strînsă 
legătură cu Ministerul Invățămîn- 
tului. Evident, asemenea competi
ții reprezintă un punct cîștigat 
pentru cauza noastră. La ele iau 
parte sute de mii de școlari, mulți 
dintre aceștia rămînînd definitiv 
atașați de ramura sportivă aleasă. 
Pentru a păstra în activitate o 
parte cit mai însemnată a acestui 
tineret talentat au fost formate 
centre sportive, conduse de antre
nori de profesie, care pregătesc 
viitori sportivi de performanță în 
următoarele ramuri: atletism, 
înot, gimnastică și schi. O altă ex
periență prețioasă a fost între
prinsă de Ministerul învățămîntu- 
lui în rîndul cîtorva școli, prin

Foto I G.T.K.
introducerea așa-numitelor „clase 
de sport". Prin aceasta se caută 
concentrarea mai multor copii cu 
aptitudini pentru sport într-o sin
gură clasă, în cadrul căreia li se 
oferă o pregătire corespunzătoare.

Iată, v-am împărtășit cîteva din 
aspectele sportului școlar din Ceho
slovacia. Cu unele dintre acestea 
ne mîndrim, altele ne dau griji- 
$tim prea bine că în multe ra
muri sportive, tineretul cehoslo
vac a atins treapta de sus a ni
velului mondial. Experți străini 
își exprimă admirația lor pentru 
modul cum se dezvoltă sportul în 
școlile noastre. Am fi insă răi 
gospodari dacă ne-am mulțumi 
numai cu cele realizate pînă 
acum. Privim mereu înainte, fie 
chiar și spre acel încă îndepărtat 
an 1980, cînd Praga speră să poată 
obține organizarea celei de a XXII-a 
ediții a Jocurilor Olimpice. Atunci 
vom fi reprezentați de sportivi 
care numără acum între 5 și 10 
ani. Pentru a-i pregăti pe perfor
merii de mîine din rîndul acesto
ra, trebuie să avem grijă ca spor
tul să fie accesibil absolut tuturor 
tinerilor încă de pe acum.

Mirko FISER 
redactor la ziarul „Ceskoslovenski 

sport“-Praga

Deși amicale, meciurile din
tre reprezentativele Angliei și 
U.R.S.S. au constituit întotdea
una dispute de prestigiu. Astă- 
seară, pe stadionul ,.Wembley* 
cu începere de la ora 19,30 (ora 
locală), cele două reprezentative 
se întîlnesc într-o partidă care 
suscită un interes deosebit. Alf 
Ramsey a avut dificultăți în pri
vința alcătuirii formației: doi ti
tulari au fost accidentați în eta
pa de sîmbătă a campionatului 
(Cohen de la Fulham și Labone 
de la Everton), astfel că ei vor 
fi înlocui ți cu tinerii Badger (She
ffield United) și Sadler (Man
chester United), jucători talen
tat! dar fără experiență. Pe de

altă parte, Moore, Hurst șl Pe
ters nu sînt în cea mai bună 
formă.

Antrenorul sovietic Iakușin 
speră că echipa sa se va pre
zenta mal bine decît miercurea 
trecută la Rotterdam, unde a 
pierdut cu 8—1 meciul eu ©lan
da. Linia de atac va fi întărită 
cu Strelțov și se crede că pînă 
mîine Cislenco — ușor acciden
tat— va fi apt de joc. „Vreau 
să ne reabilităm în îața londo
nezilor după acel 0—5 suîerit pe 
„Wembley". Deși au trecut de 
atunci 9 ani, acest rezultat nu 
a fost uitat — a declarat Iaku- 
șin ziariștilor englezi.

Herb AUDREY

Bent Larsen se menține
în frunte la Palma de Majorca

MADRID, 5. — în runda a 7-a 
a turneului internațional masculin 
de șah de la Palma de Majorca, 
Botvinnik (U.R S.S.) a remizat cu 
O-Kelly (Belgia). Alte rezultate: 
Matulovici (Iugoslavia) — Tatai 
(Italia) 1—0; Portisch (Ungaria)— 
Jimenez (Cuba) 1—0; Diez de Co
ral (Spania) remiză cu Smîslov

(U.R.S.S.). Restul partidelor au fost 
înh erupte.

în clasament continuă să conducă 
Bent Larsen (Danemarca) cu 51/2 
(1) puncte, urmat de Svetozar Gli- 
gorici (Iugoslavia) cu 5 puncte, Bo
ra Ivkov (Iugoslavia) 4'/2 (1) punc
te. Mihail Botvinnik (U.R.S.S.) 4’/2 
puncte. Lajos Portisch (Ungaria) 
4‘/} puncte etc.
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