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ECHIPA DE LUPTE METALUL BUCUREȘTI
EVOLUEAZĂ ÎN POLONIA
Formația de lupte greco-roma-ne a clubului sportiv 

Metalul București Întreprinde un turneu în polonia. 
Luptătorii români vor evolua in orașul Racziborz, locali
tate situată în sudul Poloniei, unde vor întilni sîmbătă și 
duminică echipa clubului Unia. A treia întîlnire a turneu
lui va ti perfectată in Polonia. Din echipa Metalul, care 
a părăsit Capitala aseară, fac parte următorii : categ. 
52 kg — J. Prisadă, 57 kg — M. Șandru. 63 kg — Gh. 
doț, 70 kg — Șt. Geantă. 78 kg A. Bunica si A. Brin- 
raru, 87 kg — șt. Stanciu, 97 kg — Al. Penciu, + 9i- 
Fl. Chițu. însoțesc delegația : Gh. Ilie, antrenor și D. 
Pană, arbitru.4 pagini 30 bani
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DESCHIDEREA CONFERINȚEI NAȚIONALE
A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

REGULĂȘI EXCEPȚIE

Aspect din sala Conferinței

au 
de

riril 
stării 
tru.

României socialiste, bună- 
și fericirii poporului nos-

•
...... r.y.-x-

în dimineața zflef de 6 decerne- 
trie, tn sala mare a Palatului 
Republicii Socialiste România s-«u 
deschis lucrării» Conferinței Na
ționale a Partidului Comunist 
Român.

Eveniment de mare însemnătate 
tn viața partidului șl a țării, Con
ferința va dezbate și aproba do
cumente ale căror prevederi, în
temeiate pe indicațiile și hotărî- 
tâle Congresului al IX-lea al 
P.C.R., sînt menite să determine 
"in nou și puternic avînt al forțe
lor de producție, să contribuie la 
Înfăptuirea obiectivelor fundamen
tale ale progresului economic, so
cial-politic și cultural al întregii 
țări, corespunzător sarcinilor șl 
cerințelor etapei actuale a dez
voltării noastre socialiste.

Ampla dezbatere publică a do
cumentelor supuse aprobării Con
ferinței a constituit o elocventă 
manifestare a caracterului demo
cratic al orînduirii noastre, a re
flectat unitatea trainică, de 
nezdruncinat dintre partid și în
tregul nostru popor, 
deplină, sprijinul activ 
niștilor, al tuturor 
muncii,
nalitate, față de măsurile elabo
rate de partid, față de politica in
ternă și externă a partidului și 
statului nostru.

Marea sală, sub a cărei cupolă 
au loc manifestări de importanță 
deosebită în viata poporului și 
patriei noastre socialiste, are as
pectul caracteristic marilor eve
nimente. Pe fundalul scenei, stră
juit de stema Partidului Comunist 
Român, își desfășoară larg faldu
rile steagul purpuriu al partidului 
și tricolorul patriei. Veniți din toate 
colțurile țării, din cele mai dife
rite domenii, de
aproape 3 000 de participant la 
Conferință reprezintă 
sugestivă 
partid, a

Ora 9. 
ducătorii
de asistență cu îndelungi aplauze 
și ovații.

Paul 
Ma- 
Flo- 
Dră-

Coliu, 
Manea 
Gheor-
Mihai

a
La 
ca 

su-

fără deosebire

adeziunea 
al coniu- 
oamenilor 
de natio-

tehnicieni, profesori și 
oameni de știință, artă 
activiști de partid, de 
organizațiilor de masă

siei Centrale de Revizie, care 
încetat din viață în perioada 
la Congresul al IX-lea al P.G.R.

A fost ales apoi secretariatul 
Conferinței.

Delegații la Conferință au 
adoptat în unanimitate următoarea 
ordine de zi:

1. Directivele cu privire la per
fecționarea conducerii și planifi
cării economiei naționale, cores
punzător condițiilor noii etape de 
dezvoltare socialistă a României.

2. Principiile de bază ale îmbu
nătățirii organizării administrativ- 
teritoriale a României și ale sis
tematizării localităților rurale.

A fost aprobat apoi regula
mentul de desfășurare a Confe
rinței care va avea loc între 
6—8 decembrie.

Lucrările primei ședințe a Con
ferinței Naționale a P.C.R. au 
fost conduse de tovarășul Chivu 
Stoica.

Primit cu vii și îndelungi a- 
plauze a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
care a prezentat Raportul cu pri
vire Ia măsurile de perfec
ționare a conducerii și pla
nificării economiei naționale șl 
la îmbunătățirea organizării ad- 
ministrativ-teritoriale a României.

Raportul a fost subliniat în re
petate rînduri cu puternice a- 

■ plauze. La încheierea expunerii, 
cei prezenți au aclamat minute 
în șir pentru Partidul Comunist 
Român, pentru politica sa închi
nată cauzei socialismului, înflo-

★
lucrările Conferinței asistă 
misiunilor diplomatice ale 

socialiste,

La I 
șefii i 
țărilor socialiste, acreditați la 
București. De asemenea participă 
ziariști români, precum și

LUCRĂRILE
ALE CONFERINȚEI

nu-

DE

activitate, cei

imaginea 
a întregului nostru 

întregului nostru popor. 
La sosirea în sală, con- 
partidului sînt salutați

în prezidiul Conferinței iau Ion 
tovarășii : Ntcelae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, Ale
xandru Bîrlădeanu, Emil Bodna- 
raș, Alexandru Drăghici, 
Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț, 
xim Berghlanu, Petre Borilă, 
rian Dănălache, Constantin
gan, Janos Fazekaș, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Petre Blajovici, Dumitru 
Mihai Gere, Petre Lupu, 
Mănescu, Dumitru Popa, 
ghe Stoica, Virgil Trofin, 
Dalea, Vasile Patilineț.

Primit cu puternice aplauze, to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al P.C.R., a 
spus: Din însărcinarea Comitetu
lui Central declar deschise lucră
rile Conferinței Naționale 
Partidului Comunist Român, 
lucrările Conferinței participă 
delegați membrii și membrii
pleanți ai Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, mem
brii Comisiei Centrale de Revizie, 
precum și 1 150 de delegați aleși 
în conferințele organizațiilor re
gionale de partid.

Din totalul delegaților aleși la 
conferințele regionale de partid, 
28 la sută sînt muncitori, 15 la 
sută țărani, iar 57 la sută sînt 
ingineri și 
învățători, 
și cultură, 
stat și ai 
și obștești.

De asemenea, Ia Conferință 
participă 1 633 de invitați, repre- 
zentînd toate domeniile de activi
tate din țara noastră. La Confe
rința Națională a Partidului Co
munist Român participă un număr 
însemnat de vechi militanți ai 
mișcării muncitorești.

Cei prezenți păstrează apoi un 
moment de reculegere în memo
ria lui Leontin Săiăjan, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., Barbu Solomon, mem
bru ai C.C. al P.C.R., și Marin 
Florea Ionescu, membru al Gemi-

AII’ Onestă-Dinamo, 73-64 (35-30)
MILANO 6 (prin telefon, de la trimisul nostru special). Ora foarte 

înaintată la care s-a încheiat meciul AH' Onestă — Dinamo București, 
în cadrul .Cupei cupelor" la 

transmit decît rezultatul: 73—64 
veni în ziarul de mîine.

baschet masculin, nu-mi permite să 
(35—30) pentru milanezi. Voi re-

G. RUSSU-ȘIRIANU

CAMPIONATUL EUROPEAN Anglia-U.R.S.S. 2-2(l-2)
Dl ȘAH PE ECHIPE

(prin telefon). — 
a început turul II

în 
al

SOFIA 
localitate 
semifinalei campionatului euro
pean de șah pe echipe.

Formația României, ailată in 
plină cursă pentru ocuparea lo
cului secund, a jucat energic în 
întîlnirea cu R. D. Germană. Șa
hiștii români conduc cu 2—1 
(Gheorghiu — Uhlmann 1—0) și 
dețin inițiativa tn majoritatea 
partidelor întrerupte. Bulgaria -- 
Grecia »/2—*/» (U- Soos a cî?fi‘ 
gat partida neterminată din run
da a IlI-a cu Grecia.

În clasament: Bulgaria 31,'/2 (1), 
R. D. Germană 19I/2 (7), Româ 
nia 18,'/2 (7), Grecia 2’/t (1).

Toma HRISTOV

Aseară, pe stadionul Wembley 
din Londra a avnt loc meciul inter
național amical de fotbal dintre 
echipele Angliei și Uniunii Sovi
etice.

Fotbaliștii sovietici au reușit un 
rezultat de egalitate în fața campi
onilor lumii, după ce au condus la 
pauză. Au marcat Ball și Peters, 
respectiv Cislenko (2).

Marți seara s-au reîntors din 
turneul întreprins în R. F. a 
Germaniei handbaliștii din se
lecționata orașului București.

In afara turneului de la 
Essen, jucătorii noștri au mai 
evoluat la Sollingen, Rheinhau
sen, Lindtfort, Kammen și în 
alte centre industriale. In to
tal, ei au susținut 11 jocuri din 
care au cîștigat 9, ceea ce re
prezintă un bilanț mulțumitor.

L ucrul cel mai greu de obținut, în sport, 
este victoria obligatorie. Campio
nul preciziei, omul care trimite cu 
ochii închiși zece focuri din zece în 
mijlocul țintei, poate rata „decarul- 
cheie" atunci cînd de acesta depinde 
suprem sau medalia olimpică. Am 

■ vrăjitori ai mingii de celuloid trimi-
titlu! 
văzut 
find în fileu, cu sete, din poziții ideale, 
sub presiunea aceleiași obsesii... Inutil — 
parcă — să evocăm eșecurile răsunătoare 
ale unor formații de superclasă, în dis
pute decisive, în care nimeni n-ar fi mi
zat o centimă pe șansa adversarilor I

Cazurile de asemenea natură sînt, fi
rește, accidentale. în ultimă instanță, va
loarea intrinsecă își spune cuvîntul: lide
rul învins astăzi — se va regăsi mîine, 
poimîine, săptămîna sau luna viitoare; 
vedeta prinsă pe picior greșit, își va de
monstra superioritatea în proxima oca
zie... Există, însă, jucători (și echipe) că
rora le lipsește tocmai această constanfă 
valorică, aceasta „acoperire în aur" a u- 
nor rezultate superioare. Circumstanțele, 
hazardul, inspirația le permit sâ obțină, 
cînd și cînd, performante neașteptate — 
la fel de accidentale, aș zice, ca și insuc
cesele campionilor autentici. Suporterii 
micii, ba cni 
dabil copil colectiv

a-

meroși trimiși speciali ai unor a- 
genții de presă și ziare de peste 
hotare, corespondenți permanent! 
ai presei străine la București.

Ședința de miercuri diminea
ță a Conferinței a fost transmisă 
de posturile noastre de radio și 
televiziune.

DUPĂ-AMIAZĂ
NAȚIONALE A P.C.R.

Lucrările Conferinței Naționale 
a P.C.R. au continuat în cursul 
după-amiezii.

La relucrea lucrările-, ședința 
a fost condusă de tovarășul 
Gheorghe Apostol.

Au început discuțiile la proble
mele cuprinse în ordinea de zi, 
la Raportul prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Primit cu aplauze a luat cuvîn
tul tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R, președintele Con
siliului de Miniștri.

în continuarea discuțiilor au 
luat cuvîntul tovarășii Dumitru 
Popa, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului orășenesc București al P.C.R., 
Iosif Opriș, director general al 
Uzinei constructoare de mașini- 
Reșița, Gheorghe Petrescu, prim- 
secretar al Comitetului regional 
Oltenia al P.C.R., Mihai Marines
cu, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Ștefan Boboș, pre
ședintele Comitetului Executiv al

Sfatului Popular al regiunii Ba
cău, Florian Dănălache, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul căilor ferate.

După o pauză, lucrările Confe
rinței au fost prezidate de to
varășul Alexandru Bîrlădeanu.

Primit cu aplauze, a luat cu
vîntul tovarășul Alexandru Dră
ghici, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.

La discuții au mai luat cuvîntul 
tovarășii Ion Ursu, prorector al 
Universității „Babeș-Bolyai" din 
Cluj, Dumitru Balclla, prim-secre
tar al Comitetului regional Plo
iești al P.C.R., Cicerone Goru- 
nescu, director general al Uzine
lor „23 August" din Capitală, 
Szasz Domokos, prim-secretar al 
Comitetului raional Tg. Secuiesc 
al P.C.R., Gheorghe Călin, prim- 
secretar al Comitetului regional 
Hunedoara al P.C.R., Virgil Tro
fin, membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Lucrările Conferinței continuă.

(Agerpres)

IN ZIARUL DE

AZI :

Turism

Rubricile de 
atletism, 
box, 
baschet, ci

clism, volei

Antimemo
riile lui Stir
ling Moss

„Miracolul 
Santana" 
continuă

Echipa de 
polo Dina
mo București 
la Genova

Campionatul 
balcanic de 
scrimă la 
București

Caleidoscop

, • nz vi
iar și marele public — formi- 

’ — se vor înflăcăra
instantaneu, mai ales sub imperiul tempe
ramentului, fiind gata oricind să ia în- 
tîmplarea drept regulă — și vice-versa... 
Apropo de „vice" — se poate întimpla, de 
pildă, ca o reprezentativă de valoare me
die să învingă pe vice-regii fotbalului 
mondial (a fost, parcă, un caz, la Sofia 
sau la Ankara, prin deceniul trecut) — ca 
să piardă ulterior, cu brio, în fața unor 
preopinenți așa și-așa...

Pentru că — asta vroiam să spun — 
valoarea reală, în sport, ca și în cele
lalte, nu poate fi modificată, nici în rău, 
nici în bine, de o împrejurare oarecare: 
victoria norocoasă, de azi, nu atrage au
tomat după sine un șir neîntrerupt de 
succese. Pentru că există o lege de fier 
a adevărului — care nu este nici amar, 
nici dulce, ci adevăr, realitate, pur și sim
plu. Pentru că nu trebuie să amestecăm 
dorinfele și posibilitățile, ceea ce visăm 
cu ceea ce putem. Pentru că „minuni" nu 
se petrec, pare-se, decît în fantezie, în 
timp ce valorile — 
— sînt rezultatul unor 
tense, consecvente, iar 

•apreciere a lor este 
gafă, proba focului.

Din moment ce știm 
numită disciplină — să zicem, în oină — 
din moment ce am spus răspicat acum 
cîteva luni că oină merge prost, că nive
lul ei este foarte scăzut, în raport cu a- 
cela al oinei practicate pe diferite meri
diane și paralele, trăgînd, între altele, și 
concluzia că redresarea oinei românești 
implică un proces anevoios, în care sa
tisfacțiile imediate nu vor abunda — nu 
văd de ce ne-am arăta mai mirați decît 
se cuvine de un eventual eșec, fie chiar 
dublu, în lupta pentru calificarea echipei 
noastre în turneul final de la Londra, Me
xico City sau alte orașe capitale.
,Cu alte cuvinte, bucuria sau amără

ciunea trebuie să fie și ele pe măsura re
alității, în funcție de valoarea reală a 
sportivilor noștri dintr-o disciplină sau alta, 
și nu de iluziile pe care ni le-am făurit 
în legătură cu ei.

Este, repet, legea aspră, dar dreaptă, 
a existenței șî cred că acest mod de a 
privi lucrurile — deschis, curajos, bărbă- —_ XÎX-.Î- . I r- -
către progres, către ma” 
în deplin acord cu linia 
din patria noastră.

inclusiv cele sportive 
strădanii lucide, in- 
singurul criteriu de 

verificarea îndelun-

♦ește — constituie singura cale eficienta 
mult și mai bine, 
generală a viefii

Dan DEȘLIU

Meciul de fotbal R. D. Germană - RomâniaLA BUCUREȘTI, ACELAȘI REZULTAT: 1-0!
Din nou o pagină tristă pentru 

fotbalul nostru și pentru toți cei 
care suferă din cauza lui Nicicînd 
n-a existat, după părerea noastră, 
o ocazie mai favorabilă ca aceea 
de ieri, de a elimina un adversar 
dintr-o competiție la care luam 
parte cu echipa de fotbal. Dar, 
poate mai mult ca în alte împre
jurări, s-a văzut că fotbaliștii 
noștri nu știu să joace un meci cu 
miză, nici atunci cînd au de re
făcut un handicap minim, chiar 
pe teren propriu. Tot ieri, am con
statat, dacă mai era nevoie, că a 
avea numai VOINȚĂ nu este de 
ajuns pentru a cîștiga o partida,

LOTUL HĂNDBĂLIȘIII01!
VEST-GERMANI 

PENTRU MECIUL 
CU ROMÂNIA

DUSELDORF. — Ieri a fost al
cătuit lotul handbaliștilor vest- 
germani, în vederea meciului din
tre reprezentativele României și 
R.F. a Germaniei, care va avea loc 
la 17 decembrie la București Din 
lot fac parte toți jucătorii care_ au 
evoluat în 
în recentul 
(scor 13—12). 
tari — Bode
Rathjen (T.S.V. Birkenau), jucă
tori de cîmp — Bartels (T.G. Wit
ten). Feldhoff (V.F.L. Gummer
sbach), Blombek (Gruen-Weiss 
Dankersen), Heger (S.V. Moell- 
ringen), Hbnnige (S.G. Leuters
hausen), Lilbking (Gruen-Weiss 
Dankersen), Milller (Frisch Goe
ppingen), Miinck (Eintracht. Hil
desheim), Neuhaus (TUS WMlin- 
ghofen), Wolf (Sport-Union 
Annen), Grooving (TUS Wellin- 
ghofen), Leggemann (T. Stein- 
heim).

selecționata R.F.G. 
meci cu Suedia 
Iată lotul : por- 
(Hamburger S.V.),

că fotbalul trebuie practicat cu 
limpezime, nu orbește, în funcție 
de adversar și de tactica lui. Spu
nem aceasta pentru a sublinia că 
fotbaliștii români au DORIT ieri 
să învingă, dovedind din prima 
clipă a jocului spirit de luptă. A- 
cest lucru nu a fost însă suficient, 
În fața unei echipe sudate ca cea a 
adversarilor, la care s-a putut re
marca o concentrare maximă a 
gîndirii tactice, dublată de o ro
bustă condiție fizică și măiestrie 
tehnică individuală. Jocul echipei 
germane a constat în aglomerarea 
a șapte, opt oameni în fața pro
priei porți, așezare combinată cu 
contraatacuri fără economisiri de 
forțe, unii jucători transformîn- 
du-se pe rînd în atacanți și apără
tori. Bineînțeles, un asemenea stil 
nu a dus la spectacolul sportiv 
dorit, dar amănuntul acesta nici 
nu intra în prevederile lui Karolj- 
Soos cînd și-a pregătit echipa pen
tru București. Tot ce l-a interesat 
era ca formația lui să nu primeas
că goluri, să inițieze contraatacuri 
reușite, o dată sau de două ori în 
decurs de 90 de minute, să obțină, 
dacă se va putea, goluri. Așa cum 
s-a desfășurat meciul, echipei ger
mane nu i-au lipsit aceste ocazii, 
una a survenit nesperat de devre
me. în min. 8. cînd Irmscher a în
scris un gol pe care jucătorii ro
mâni nu l-au putut egala nici din
tr-o lovitură de la 11 metri ! în 
rest, formația oaspete a avut o sin
gură misiune : să-și betoneze pro
priile poziții de apărare, limitin- 
du-se conștient la rolul de a spul
bera oricum atacurile Înaintașilor 
români. Tactica la care au apelat 
le-a reușit, ei obținînd pînă la sfîr- 
sit chiar victoria. O victorie pe 
care o datorează deopotrivă lui 
Urbanczyk, Iui Wruck și Rock, 
Erler, Blochwitz ca și îndrăcitului 
înaintaș Hoge. ...

Jucînd peste 80 de minute într-un 
singur sens, spre poarta lui Bloch
witz, formația română a dominat

steril, după primirea golului pier- 
zîndu-și complet calmul. De aici 
o sultă de acțiuni ofensive purtate 
la întîmplare, cu baloane pe sus, 
ideale pentru a fi respinse de apă
rătorii germani, cu șuturi impreci
se sau anemice la poartă. Fotba
liștii au acționat copilărește, an- 
gajîndu-se în jocul de uzură care 
convenea adversarului ! In locul 
unor acțiuni gîndite, cînd orice 
mișcare sau pasă trebuiau să fie 
fructificate integral, am asistat la 
lufturi și dezechilibrări penibile, în 
momente cînd în tribune se aștepta 
cu sufletul la gură revenirea ia 
normal a formației.

Clasa unei formații ca și cea a 
jucătorilor săi nu se reliefează de- 
cît în condiții grele de joc, așa cum 
au fost cele de ieri. Jucătorii ro
mâni au dorit să învingă, au făcut 
risipă de forțe, am mai spus-o, dar

parcă nimeni nu le-a spus cum tre
buie să facă acest lucru, iar în te
ren, ei n-au găsit singuri drumul 
victoriei.

Partida 
nu jucăm 
oară cînd 
acțiunile 
în terenul adversarului au lipsit 
subtilitățile unor atacanți, curajul 
altora, care să ducă echipa la iz- 
bîndă chiar printr-o reușită per
sonală. Au lipsit combinațiile care 
să deruteze apărarea adversă, au 
lipsit 
de la 
ar fi 
witz.
lungim. Văzînd în joc echipa, te 
izbeau o serie de caracteristici ne
gative, atit individuale cît și de 
ansamblu, pe care sincer n-am dori 
să le vedem nici la o formație de

de ieri ne-a arătat că 
modern, deși nu-i prima 
constatăm acest fapt. în 
de dominare categorică

șuturile precise și puternice 
distanță, din care poate unul 
înșelat vigilența lui Bloch- 
Au lipsit... Dar să n-o mai

club și cu atit mai puțin la cea na
țională. Ca să nu mai vorbim șl de 
unele acte de nesportivitate. Cu si
guranță, specialiștii noștri, foarte 
numeroși, vor trage din nou o se
rie de concluzii. Nu va fi pentru 
prima oară. Nu lipsesc specialiștii 
în... concluzii după eșecuri. Acum, 
drumul spre Mexic s-a închis. Va 
trebui pregătit un „11“ reprezenta
tiv pentru preliminariile campio
natului mondial care încep în 
toamna lui ’68. Asupra cui să cadă 
alegerea ? După jocul de ieri este 
greu de făcut vreo remarcă, -deși 
pe unii jucători se mai poate con
ta. Am auzit chiar că „naționala" 
va întreprinde un turneu în Ame
rica de Sud. Foarte bine. Un lucru

Cristian MANTU

(Continuare în pag. a 3-a)

Stupoare ! Sasu a tras defectuos lovitura de la 11 metri și portarul Blochwitz apără
* Foto : A. Neagu
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NUMAI PRIN REGULAMENT,
NU SE ASIGURĂ CALITATEA!

Campionatul republican de atle
tism pe echipe ne-a oferit, nu o 
dată, subiecte de analiză și de co
mentarii. Este și firesc să fie așa 
din moment ce avem de-a face cu 
cea mai importantă competiție in
ternă a atletismului nostru, care 
angrenează in întrecere cîteva sute 
de atleți și atlete reprezentînd, în 
ultimă instanță, cartea de vizită 
a activității desfășurate pe tări- 
mul atletismului în fiecare colț 
de țară.

Istoria acestei mari confruntări 
de forțe, de posibilități organiza
torice, consemnează existența mai 
multor ediții eșalonate de-a lun
gul a mai bine de un deceniu, ceea 
ce presupune că avem de acum 
o bogată experiență în acest do
meniu : de la selecționarea și pre
gătirea atleților, la formarea unui 
corp de arbitri și stabilirea în a- 
mănunt a tuturor chestiunilor le
gate de desfășurarea unei reuniuni 
etc. Și totuși, deși avem o bună 
experiență, lucrurile nu merg așa 
cum trebuie, motiv pentru care 
campionatul pe echipe nu repre
zintă decît intențional cea mai 
importantă competiție a atletis
mului nostru, fiind consemnate 
etapă de etapă, ediție de ediție 
cam aceleași deficiențe.

Ca să nu ne ducem prea 
în urmă, vom prezenta acum 
va exemple de la ediția din 
an a campionatului. Astfel,
gind pe linia din anii trecuți (cri
ticată la momentul respectiv) u- 
nele regiuni ca Dobrogea, Galați, 
Maramureș, Hunedoara au recurs, 
în continuare, la tot felul de im
provizații pentru formarea echi
pelor lor reprezentative, folosind 
în multe cazuri 
atleți lipsiți de 
greșului, în loc 
să-și completeze
sportivi, pe care să-i fi pregătit 
într-un mod 
meciul dintre 
nea București, 
campionatului
Il-a) nu mai puțini de 23 de con- 
curențl au înregistrat rezultate 
foarte slabe care nu le-au adus 
nici măcar un punct ! în lntîlni- 
rea Ploiești — Hunedoara — Pro
gresul București, 20 de concurenți 
nu au obținut, de asemenea, nici 
un punct, pentru că au realizat re
zultate foarte slabe, le-am zice, 
sub orice critică. La partida Meta
lul București — Galați — Oltenia 
în loc de șase concurenți, la pră
jină n-a fost prezent decît unul 
singur, iar la ciocan, doi (!!).

Recent, Federația de atletism a 
luat în disesție toate aceste ches
tiuni legate de desfășurarea cam
pionatului pe echipe și a hotărît 
să aducă unele corectări regu
lamentului competiției,

în linii mari vă vom prezenta 
îmbunătățirile aduse regulamentu
lui campionatului republican :

• Divizia A se va desfășura, ca 
și anul acesta, cu 9 echipe (Steaua, 
Dinamo, Rapid, I.C.F. și Metalul 
București, Cluj, 
Brașov).
• Divizia B va 

singură grupă, în 
echipele fiind împărțite pe zone 
geografice: I — Bacău, Iași, 
Galați, Suceava; II — Progresul 
Buc., Dobrogea, Ploiești, Oltenia 
și reg. București; III — Crișana, 
Hunedoara, Maramureș, Mureș- 
Autonomă Maghiară. în cadrul ce
lor trei zone vor avea loc cite 
trei etape (meciuri bilaterale sau 
triunghiulare). Cea de a patra e- 
tapă va reuni în întîlniri directe 
cîștigătoarele celor trei zone (în- 
vingătoarea va promova în 1969 în 
divizia A) care vor stabili locurile 
1—3 ale clasamentului general. 
Formațiile de pe locul doi în gru-

prevede ca 
ani să posede, 
categoria I de 
(pînă acum se 
cei pînă la 27

Argeș, Banat,

avea doar o 
loc de două,

pe vor stabili locurile 4—6 ale 
clasamentului general ș.a.m.d.

• Regulamentul 
atleții peste 27 de 
în mod obligatoriu, 
'clasificare sportivă 
cerea cat. a II-a),
de ani vor trebui să aibă cat. a 
II-a (pînă acum, a III-a), iar ju
niorii trebuie să fie clasificați la 
cat. a III-a. Un atlet nu va mai 
putea lua parte decît în proba sau 
în probele pentru care deține ca
tegoria respectivă de clasificare, 
stăvilindu-se astfel practica potrivit 
căreia, pînă acum, un atlet cla
sificat la ciocan, de pildă, putea 
fi înscris la oricare altă probă.

Salutăm inițiativa F.R.A. de a 
spori, în primul rînd prin regu
lament, valoarea tehnică a acestei 
competiții, dar apreciem că aceste 
corectări, nesusținute și de o mun
că laborioasă din 
rilor, a consiliilor 
forurilor sportive 
vor putea duce la
trebui multă, multă muncă și spi
rit de răspundere. Altfel, nici a- 
ceste evidente 
regulamentului 
atinge ținta 1

partea antreno- 
cluburilor și a 

teritoriale nu 
succes. Deci va

îmbunătățiri ale 
nu-și vor putea

Romeo VILARA
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Jurnal de excursieDE IARNĂZILEÎN RETEZAT
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mult 
cîte- 
acest 
mer-

DE LA START LA SOSIRE
„CUPA VIITORUL"

I

aceiași și aceiași 
perspectiva pro- 

să se fi străduit 
loturile cu tineri

Centrul sportiv experimental Vii
torul organizează în zilele de 10, 
17 și 24 decembrie, în sala din 
Bdul. Muncii, „Cupa Viitorul" la 
atletism. Concursul va cuprinde 
următoarele probe : 50 m, lungime 
și înălțime pentru băieți și fete, 
copii, juniori mici și mari, 50 mg 
fete și 55 mg băieți (juniori mici 
și mari). Pot participa atleții tutu
ror secțiilor din Capitală.

loroși aruncători din R.D. Germană, 
care vor efectua o perioadă de pre
gătire la Poiana Brașov. Grupul 
condus de antrenorul federal prin
cipal Karl-Heinz Bauxfeld cuprin
de nume 
atletismul 
discobolii 
european
Losch, aruncătoarele de 
Margitta Gummel și
Lange, posesoare ale unor cifre de 
17,68 m și, respectiv, 17,35 m în 
acest an.

de mare rezonanță în 
mondial, printre care 

Detlef Thorith 
în 1966) și

(campion 
Hartmut 
greutate 
Maritta

I
I
I

corespunzător. La 
Dobrogea și regiu- 
din prima etapă a 
(divizia B, seria a

VLAD HODOȘ - 46,80 M CU 
DISCUL DE 2 KG !

I
I

Cu prilejul unui concurs atletic 
de verificare, desfășurat zilele tre
cute pe stadionul Tineretului din 
Capitală, juniorul Vlad Hodoș (Șc. 
sp. 2) — 16 ani, a 
de 2 kg la 46,80 m, 
zultat românesc al

ATLEȚI ROMÂNI VOR FACE 
ANTRENAMENTE LA 

EREVAN

I
I

aruncat discul 
al cincilea re- 
anului.

SPORTIVI DIN 
POIANA BRAȘOV

R.D.G., LA

țaraDe cîteva zile se află în 
noastră cîțiva dintre cei mai va-

Miercuri a plecat la Erevan un 
grup de fruntași al atletismului 
nostru : Mihaela Peneș, Iosif Na- 
ghi, Virginia Bonei, Șerban loan, 
Petre Astafei, Șerban Ciochină, 
Ileana Silai, Curt Socol, Valeria 
Bufanu etc. Pentru o scurtă pe
rioadă de timp ei vor face antre
namente în Capitala R.S.S.' Ar
mene, situată la o altitudine de 
peste 2 000 metri. ,

I

I
I
I

ASTÂ-SEARĂ, LA FLOREASCA,

Politehnica și M.T.K. promit un joc interesant
I
I
I

I

Maestra emerită a sportului Viorica Niculescu (în foto, aruncă la 
coș) are din nou prilejul să se evidențieze, de astă dată, in compania 
baschetbalistelor de la M.T K.

Păstram proaspătă 
în minte imaginea 
Retezatului, așa cum 
îl văzusem ultima 
oară cu două veri 
în urmă, sobru și 
impunător, mîndru 
de trecutul său geo
logic, peste care era 
glaciațiunilor cuater- 
nare a lăsat urme 
de o stranie măreție, 
sever dar plin de po
ezie, cu o vegetație 
abundentă, căreia i 
se încredințează în 
voie zeci de specii 
de viețuitoare.

Halta Ohaba de 
sub Piatră, apoi lun
gul drum al Nucșoa
rei. Revedeam locuri 
devenite atît de fa
miliare și totuși tră
iam emoția unei des
coperiri atunci dez
văluită înaintea ochi
lor. Era pentru în- 
tîia oară cînd urcam 
spre înălțimile Rete- 
zațului în toiul iernii 
și, privit de departe, 
uriașul cu nume de 
legendă luase, în veș- 
mîntul strălucitor al 
zăpezii, o înfățișare 
nouă.

Drumul pînă la ca
bana Pietrele nu-i 
greu nici în ianua
rie. Cu sania pînă 
în Poiana Cîrnicului, 
apoi pieptiș pe po
teca proaspăt croită 
prin zăpadă. Ningea 
liniștit, cu fulgi mari 
și leneși. Nici n-am 
simțit cînd am trecut 
prin poiana Lolaia 
și iată-ne pășind din 
piatră în piatră pe
ste Izvorul Stinișoarei. 
Imediat în dreapta, 
cabana își înalță din 
acoperiș fumul drept 
ca o luminare.

Facem un popas 
scurt, atît cît ne tre
buie să sorbim o 
ceașcă fierbinte de 
ceai. De aici începe 
greul și doi dintre to
varășii noștri de 
drum, întrezărind di
ficultățile expediției, 
preferă să ne aștep
te la cabană. Am 
rămas cinci. Urcăm 
pe valea Pietrele 
spre Curmătura Bucu- 
rei, că rînd cu 
schiuri, corturi, 
de dormit,

Foto : T. Roibu

cu A.M.V.J. Amsterdam) și Kovacs 
(de 155 de ori în naționala Unga
riei).

Arbitrii întîlnirii sînt G- Pastor 
(Iugoslavia) și A. Arabadjan (Bul
garia). Returul va avea loc la 14 
decembrie, la Budapesta.

noi 
saci 

provizii 
pentru cîteva zile.

Asfințitul ne gă
sește pe malul lacu
lui Bucura. Aici in
stalăm corturile, bă
tătorind mai întîi ză
pada care ne trece 

^de genunchi. Dimi-

neaja, sclipirile de 
argint ale omătului 
poleiesc piscuri și căl
dări într-o lumină i- 
reală. în stînga își 
înaljă cresiele Pe- 
leaga și Păpușa, în 
fată coboară în trep
te lacuri cu nume de 
fată: Florica, Viorica, 
Ana și Lia, iar în 
dreapta, vîrful Judele 
privește solitar spre 
culmea Slăveiului.

Sub stratul gros de 
zăpadă dispăruseră 
urmele cataclismului 
geologic din cuater
nar. Timp de șase 
zile stîncile Judelui, 
ale B u c u r e i și 
Curmăturii, Peleaga, 
Păpușa, Vîrful Mare, 
Slăveiul și Retezatul 
ne oferă o premieră 
hibernală. Ceea ce 
vara părea extrem 
de simplu trebuia re
zolvat acum cu mul
tă grijă și, mai 
cu prețul unor 
turi deosebite, 
urmat clipe de 
neîncetată cu aspri
mea iernii și cu du
ritatea stîncii, răs
plătite însă egal de 
splendoarea priveliș
tilor. Am înfruntat ra
falele de gheață ale 
viscolului iscat din- 
tr-un norișor suspen
dat deasupra colților 
Pelegii, am schiat 
dezbrăcafi pînă la 
brîu în căldarea Pie
trelor, ne-am afun
dat fără de voie in 
jungla de zimbri de 
sub culmea Stînișoa- 
rei, învăluifi într-o 
ceață lăptoasă în 
care nu se vedea la 
doi pași, am pre
gătit cina în zumze
tul plăcut al primu
sului sau am ieșit în 
puterea nopții afară 
din cort pentru a-l 
despresura de zăpa
da care amenința 
să-l acopere, am ur
cat pe solzii de ghea
ță ai Custurii Păpușii, 
izbiți de rafalele vîn- 
tului ce ne șfichiuia 
obrajii. Dar, o dată 
ajunși sus, la peste 
2.000 m, uitam de 
fiecare dată totul, 
fascinați de măreția 
spectacolului la care 
asistam. Este 
dar pe care muntele 
îl face generos tutu
ror celor ce se încu
metă să-i cucerească 
pas cu pas frumuse
țile. Ne cățărăm în 
șaua Vîrfului Mare. 
Crestele paralele ale

mul- 
ales, 
efor- 

Au 
luptă

marele

HERCZE ANDOR, antrenorul e- 
chipei M.T.K. : „Avem o misiune 
foarte dificilă, deoarece știm eă 
Politehnica este o formație valo
roasă, al cărei joc ne este însă 
necunoscut. Doresc să obținem un 
rezultat care 
ficarea după 
pesta".

GRIGORE

să ne permită cali- 
meciul de la Buda-

COSTESCU, antreno
rul echipei Politehnica : „Sarcina 
noastră este foarte grea, pentru 
că, deși nu cunoaștem jocul 
M.T.K.-ului, știm că are o valoare 
ridicată. Aș vrea să obținem la 
București un avantaj care să ne 
îndreptățească să sperăm califica
rea și după partida do la Buda
pesta".

Declarațiile atît de asemănătoa
re ale celor doi antrenori sînt e- 
locvente asupra șanselor campioa
nelor României și Ungariei la bas
chet feminin, care se întîlnesc în 
turul al doilea al „C.C.E-". Se în
fruntă două echipe valoroase, la 
fel de necunoscute însă una față 
de cealaltă. Desigur, acest lucru 
nu poate decît să sporească inte
resul amatorilor de baschet din 
Capitală, care au prilejul, astăzi,

La începutul acestei săptămini 
— luni ți marți — în sala Casei 
de cultură a raionului Grivița Ro
șie din București, a avut loc etapa 
finală a campionatului de califi
care pe echipe la tenis de masă, 
în întrecere au fost angajate 11 
formații feminine și 13 masculine, 
împărțite în cîte trei serii preli
minarii. Apoi, cîștigătoarele serii
lor au luat parte ia un turneu fi
nal, fete și băieți.

La echipe femei, Sinteza Ora
dea, Comerțul Tg. Mureș și Justi
ția București au acumulat — în 
turneul final — același număr de 
puncte. Departajarea s-a făcut, 
conform regulamentului, pe crite
riul tinereții. în consecință, iată

Floreasca, să 
a două for- 
parte nume-

de la ora 19, in sala 
urmărească evoluția 
mâții din care fac 
roase jucătoare din loturile repre
zentative ale celor două țări: 
Taflan, Dumitrescu, Diaconescu 
de la Politehnica, Hegeduș, Ko
vacs, Keszeine, Korenne ș.a. de 
la M.T.K-

Iată loturile complete (în paran
teze, numerele de pe tricou): PO
LITEHNICA BUCUREȘTI : Demc- 
trescu (4), Chelaru (5), Dumitrescu 
(6), Niculescu (7), Ghiță (8), Tin- 
torescu (9), Maralambie (10), Vogel 
(11), Taflan (12), Vartepniuc (13), 
Fieriinger (14), Diaconescu (15) ; 
M.T.K. BUDAPESTA : Kovacs (6), 
Borbely (4), Hegediis (5), Feher (7), 
Keszeine (8), Eiekes (9), Pillinger- 
ne (10), Korenne (11), Varga (12), 
Tarjanyi (14), Nagy (16)-

Subliniem prezența în rîndul 
bucureștencelor a Bogdanei Dia
conescu, transferată de la Rapid.

Oaspetele au sosit în Capitală 
miercuri dimineață, iar seara au 
făcut un antrenament de acomo
dare în sala Floreasca. Din forma
ție se remarcă Hegedus (a înscris 
73 de puncte în cele două meciuri

•>

clasamentul : 1. Sinteza (Livîa
Căruceru, Elena Kdvary) cu Jus
tiția 3—2, Comerțul 0—3; 2. Co
merțul (Eva Bereckmeri, Olga 
Laszlo) cu Justiția 1—3 ; 3. Justi
ția.

întîlnirile formațiilor masculine 
au prilejuit meciuri dîrze între 
toate cele trei participante ale 
turneului final : Comerțul Tg. Mu
reș, Politehnica Timișoara și Dina
mo Craiova. Clasament : 1. Co
merțul (I. Sîngeorgean, P. Pal, C. 
Valid) cu Dinamo 5—2, Politehni
ca 5—1: 2. Politehnica (A. Șuba, 
S. Răcelescu, B Cărmăzan) cu 
Dinamo 5—4, 3. Dinamo.

Au promovat în campionatul 
țării — ediția 1968 — echipele Sin
teza Oradea, Comerțul Tg Mureș, 
la fete, și Comerțul Tg. Mureș și 
Politehnica Timișoara, la băieți.

O remarcă privind partidele des
fășurate la București : s-a obser
vat o disproporție valorică sub
stanțială între primele trei clasate 
și restul formațiilor.

Octavian Andronla-aeiesp.

munților par o i- 
mensă turmă albă ce 
coboară lin spre 
nord, unindu-și depăr
tările cu crestele de 
vată ale norilor. Re
venim prin căldarea 
Galeșului, Valea Rea 

Custura Pelegii, 
’* 1 anevoie, 

de gheață 
inutilizabile 
La fiecare

Și . < . , 
inaintind
Crusta 
face 
schiurile. 
pas zăpada se rupe, 
înfundindu-ne pînă la 
mijloc. Ni se cere o 
mare risipă de ener
gie, dar mai ales 
un considerabil efort 
de voință. Sentimen
tul că trebuie să în
vingem cu orice preț 
stihiile iernii ne dă 
puteri înzecite, aju- 
tîndu-ne să ajungem 
cu bine la mica noa
stră tabără. Seara, 
cînd întunericul înce
puse să cuprindă vă
ile dimprejur, stabi
leam, stînd roată în 
jurul primusului în
cins, traseul pentru a 
doua zi...

Era ultima zi și, nu 
numai pentru acest 
moiiv, ni s-a părut 
cea mai frumoasă. 
Urcam, în sclipirea 
orbitoare a zăpezii, 
culmea semeață a 
Retezatului, stăpînul 
milenar al acestor 
locuri. Greu de de
scris Îrî cuvinte senti
mentul cuceririi ulti
mului metru de înăl
țime I Melomanii l-ar 
desluși foarte bine 
în explozia de bucu
rie din momentul cub 
minant al Simfoniei 
Alpilor, așa cum l-a 
trăit cu siguranță Ri
chard Strauss pe cul
mile celor mai fal
nici munți ai Euro
pei.

Aici, de pe crește
tul nins, retezat de 
paloșul voinicului din 
poveste, se deschid 
împrejurimile și de
părtările întregului 
masiv. Stînișoara, 
Pietrele, Valea Rea și 
Galeșul își odihnesc 
spinările în valuri de 
redută. Spre nord se 
înHnde, netedă și al
bă, legendara Țară 
a Hațegului, iar pu
țin mai la dreapta, 
valea Nucșoarei, pe 
care o coboram a 
doua zi cu sania, în 
clinchet de clopoței.
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N. DOCSĂNESCU .—-__ I
„Pentru mine, cursa de automobile este întrucîtva asemănătoare cu pictura"

ANTIMEMORIILE 
LUI STIRLING MOSS m 

„CRED ÎN MOD SINCER CÂ PILOTAREA AUTOMOBILULUI ESTE O ARTĂ“

După mine, conducerea automobilului este o artă. Am pi
lotat tot felul de mașini: de turism, de sport, de viteză 
automobile formula I și de record. Pentru mine, o ma

șină are individualitatea sa. La fel ca și mașina precedentă. 
Dacă automobilul are patru roți și se deplasează înainte și 
înapoi, dacă are numărul cerut de 
pleca. Dacă are volan și ambreiaj, 
încredere) îmi confirmă că nimic 
totul e în regulă. In fond, singurul 
mod deosebit este să știu dacă
Pentru mine, cursa de automobile este întrucîtva asemănă
toare cu pictura. Mașina este numai instrumentul, ca și cu
lorile pentru pictor. O mașină poate fi mai bună decît alta, 
mai frumoasă. O vopsea este mai bună decît alta. Dar, la 
urma urmei, asta nu are importanță. Pictorul creează cu ce-i 
cade la îndemînă. La nevoie chiar și cu creioanele colorate 
ale unui copil. Dați-i lui Picasso o cutie cu creioane colorate. 
El vă va oferi ceva care valorează 2000 de lire

viteze, mă voi urca și voi 
iar mecanicul (in care am 
nu se va dizloca, atunci 
lucru care mă preocupă in 
mașina este manevrabilă.

sterline.

© Curajul născut din desperare este lucrul

cel mai răspindit
Alergătorul din „Marile pre

mii" ce se dispută astăzi tre
buie să fie mai degrabă un ar
tist decît un desperat, gata să 
facă totul pentru a supraviețui. 
Nu sînt de acord ou acela care, 
alergînd în fiecare săptămînă, 
gîndește că numai bravura sa 
il face să scape cu viață. Cura
jul născut din desperare este lu-

în anul
4000 de

crul cel mai răspindit. 
1954, de pildă, aproape 
persoane au scris firmei Mer
cedes Benz, cerînd un loc de 
concurent în echipa marii uzine. 
Fiecare credea că este suficient 
de curajos pentru a merge cu 
200 km la oră. Și aș putea să a- 
firm că 500 dintre ei erau în- 
tr-adevăr curajoși. Dar curajul

nu e greu de găsit. îndemînarea 
este însă cu totul altceva. Au- 
tomobiliștii care nu au altă ca
litate decît curajul, nu aleargă 
mult timp. Aș putea spune că 
la noi curajul vine pe neaștep
tate. Imaginați-vă că pilotați un 
automobil aparțmînd unei anu
mite firme și un coleg de echi
pă pierde o roată. îl veți vedea 
răsturnat pe maginea șoselei, 
dar veți continua să alergați 
într-o mașină identică. Aceasta 
cere o oarecare doză de curaj, 
deoarece aveți 
fiți neliniștiți, 
de construcție 
piardă roata, 
s-ar putea să

Dacă eu voi 
dacă frîna mea nu merge și 
totuși mă salvez, va trebui să 
urc din nou în această mașină, 
imediat ce roata a fost schim
bată și frînele reparate. încercă 
atunci o senzație de vid com
plet al. spiritului. Aici este li
mita dintre frică și curaj. Eu 
am pierdut destule roți ca să 
fiu în temă. Am stricat frînele, 
am spart cutia de viteză, am 
masacrat ambreiajele. Experien
ța mea foarte vastă m-a prote
jat în ceea ce oamenii numesc 
un sport periculos. Dar există 
un lucru pe cane nu l-aș face 
niciodată. Ei bine, nu aș în-

toate motivele să 
Desigur, o eroare 
a făcut ca el să-și 
Dar același lucru 
vi se întîmple. 
pierde o roată sau

Stirling Mom la voia»

Cabana Diham în decor de iarnă
Foto : Em. Crislea

Noutăți de la cabane
O tură de documen

tare de-a lungul unei 
părți a Carpaților ne-a 
permis să aflăm ce 
noutăți ne rezervă a- 
ceastă importantă zonă 
turistică sub aspectul 
posibilităților de ca
zare.
• La «cabana Mun

tele Roșu din masivul 
Ciucaș, de exemplu, 
au Intrat în etapa fi
nală lucrările de re- 
compartimentare a spa
țiului de găzduire, de 
extindere a sălii de 
mese și de înzestrare 
cu instalații de încăl
zire centrală.
• La cabana Gîrbo- 

va, din munții Baiului, 
lucrările de moderni
zare au avut obiective 
similare, în mare par
te, celor de la Mun
tele Roșu. Șl alei se

efectuează o recom- 
partimentare a dormi
toarelor care vor fl 
transformate în încă
peri mai mici (cu 2-3 
paturi) și se introduce 
încălzirea centrală. 
Se execută, de aseme
nea. lucrări pentru 
realizarea unor insta
lații interioare de apă 
(lavoare, dușuri) și sa
nitare.
• La cabana Gura 

Rîulul, din Piatra Cra
iului, se realizează lu
cruri asemănătoare : 
introducerea încăl
zirii centrale, extinde
rea sălii de mese, în
zestrarea cu instala
ții interioare de apă. 
Totodată se procedea
ză la mărirea spațiu
lui de cazare.

a La cabana Poia
na Neamțului, din Fă

găraș, se efectuează 
de asemenea o extin
dere a v spațiului de 
cazare și totodată o 
recompartimentare a 
dormitoarelor în came
re cu două paturi. Se 
introduce apă ctfrentă 
în cabană, realizîn- 
du-se instalațiile ne
cesare (lavoare). insta
lații sanitare. In sfîr
șit, sala de mese își 
sporește simțitor capa
citatea.

Reamintim amatori
lor de schi și de dru
meție hibernală că în 
acest an au mai fost 
executate lucrări de 
modernizare la caba
nele Mălăiești, Rențea 
și Bolnoc, care își aș
teaptă oaspeții cu eon-, 
diții de găzduire mult 
îmbunătățite.

TUR DE ORIZONT
© Campionatele mondiale de 

orientare turistică — 1968 se vor 
desfășura în zilele de 28 și 29 sep
tembrie în sudul Suediei, nu de
parte de orașul Linkfiplng. Fiecare 
reprezentativă va fi alcătuită din 
6 bărbați și 5 femei. Următoarele 
campionate (1970) vor avea loc în 
R. D. Germană. ,

• La cel de-al XVI-lea Festival 
al filmului turistic de munte des
fășurat la Trento (Italia), marele 
premiu a fost decernat peliculei 
realizată de Lothar Brandler (R. F. 
a Germaniei) și intitulată „Senza
ționalii Alpi".

fi La Samarkand, pitoresc oraș 
din sudul U.R.S.S., se vor construi 
trei mari hoteluri pentru a se face 
față afluxului de turiști în conti

nuă creștere. în 1969, orașul ur
mează să găzduiască mari festivi
tăți cu prilejul împlinirii a 2 500 
de ani de la întemeiere.

• Norman Dyhrenfurth, condu
cătorul unei expediții alpine 
ricane pe muntele Everest, t ■ 
actualmente în Alpi, unde p
în calitate de consilier te 
realizarea unui film artistic a...e- 
rican : „Omul de pe frînghia de 
nylon”.

• O interesantă revelație statis
tică ! în timp ce în R. F. a Ger
maniei cheltuielile pentru propa
ganda turistică revin la 0,23 dolari 
pe cap de turist, în Anglia ele se 
ridică la mai mult de zece ori: 
2,50 dolari.

drăzni să sar în apă cu capul 
în jos de pe o trambulină de 
10 metri. Deși voi fi asigurat 
că apa este suficient de adîncă 
și că nu există nici un pericol, 
nu aș avea curajul să o fac.

• Un gînd de o se

cundă la o viteză 
de 400 km pe oră

Cînd am fost desemnat să 
fac tentative de record mondial 
cu un automobil M-6 pe pistele 
de sare ale lacului Utah, acest 
lucru cerea desigur temeritate, 
în primul rînd pentru că eram 
obligat să o fac, apoi eu știam 
că am nevoie de cel puțin 5 km 
pentru a opri bolidul și că nu 
există nici o șansă de scăpare 
în eventualitatea eă mașina ar 
lua foc. Treaba asta nu mă in
cinta de loc. Și închipuiți-vă că 
într-o fracțiune de secundă toa
te acestea mi-au trecut prin min
te în timp ce ’’ridicătorul de vi
teză urca la 140, 250, 320, 400 
km pe oră. Tentativa de re
cord este neînchipuit de grea. 
După ce ai parcurs o milă 
(1609 m), trebuie să întrerup! 
curentul și să apeși pe frînă 
pînă la fund pentru a stinge 
orice flacără din motor și de-a 
lungul țevii de eșapament. Ge
stul este însoțit de un puternic 
miros de benzină și de un nor 
de fum. Esențialul este să îm
piedici incendiul. Dar, în cazul 
meu, totul s-a sfîrșit cu bine și 
am bătut în ziua aceea cînd 
recorduri mondiale, ceea ce, la 
drept orbind, nu este chiar a- 
tît de rău.

DE CÎTEVA ORI ÎN CARIE
RA MEA MI-A FOST FRICĂ. 
La Monza în 1958 și la Spa în 
1960. Cel care susține că nu i-a 
fost frică niciodată este un lă
udăros sau un nebun. Frica este 
una din senzațiile cele mai in
tense pe care ni le rezervă via
ța. Cînd nu voi mai ști ce este 
frica, cred că îmi va lipsi ceva 
important, esențial chiar. Dar 
pentru noi, automobiliștii de 
competiție, teama vine în timpul 
acțiunii. înaintea unei curse, eu 
studiez totul la milimetru: par- 
oursul, adversarii, pe mine în
sumi. Niciodată frica de un e- 
ventual accident nu-șl are loo 
în preocupările mele. Asta nu 
ar mai fi teamă, ci aberație. 
CEL CĂRUIA ÎI ESTE FRICĂ 
ÎNAINTE DE CURSA NU E 
FĂCUT SA FIE PILOT. Teama 
vine dintr-o dată. Cînd gonești 
cu motorul în plin și apare un 
obstacol neprevăzut. Cînd tre
buie să-ți salvezi viața ta, sau 
să salvezi un coleg de cursă a- 
flat în primejdie.

De fiecare dată cînd am 
evitat o catastrofă cred că 
am făcut-o cu toată lucidi
tatea. în momentele eritloe,

reflexele unui pilot se suc
ced într-un ritm nebun. Dar 
vezi totul cu o claritate ex

tremă. Natural, trebuie să. ai 
și șansă. Dar important este 
să nu te bazezi pe șansă. E 
bine să profiți de șansă, dar 
să nu crezi în ea. Alergam 
cu 170 km pe oră la vola
nul unei Maseratti, pe cir
cuitul de la Monza, cînd au
tomobilul a derapat și eu 
de-abia am putut să gîndesc 
că ar fi cazul să încero ce
va. Dar nu mai era nimic 
de făcut. Am strîns frînele, 
însă n-au avut nici un e- 
fect.

Erau frîne de automobil de 
sport, pe care nici nu le poți 
simți la această viteză. Mă gîn- 
deam că aș putea conduce ți- 
nînd axul volanului între pi
cioare, ceea ce era desigur stu
pid, dar vă dă o idee despre 
gravitatea situației. Știam că 
nu-mi rămîne altceva de făcut 
decît să aștept un sfîrșit care 
se anunța tragic. Eram sigur 
că mă voi răsturna de cealaltă 
parte a șoselei. Am smuls stil- 
pii de oțel pe o distanță de 50 
de metri și automobilul a alu
necat încă 400 de metri. Cau
ciucurile au explodat, roțile s-au 
îndoit, întreaga mașină se diz
loca în clipa cînd s-a oprit pe 
dîmbul drept al șoselei. Am fost 
uimit să mă aflu nevătămat, a- 
proape nu imi venea să cred.

A doua oară mi-a fost teamă 
cînd am pierdut o roată in Bel
gia, pe circuitul de Ia Spa. Go
neam cu 220 km pe oră, cînd 
simții că mașina începe să de
rapeze. La început am crezut 
că e vorba de o pată de ulei, 
dar deodată văzui o roată lu- 
îndu-mi-o înainte. M-am repe
zit pe frîne și am încercat să 
întorc mașina. Era cel mai bun 
mijloc pentru a-i încetini viteza 
și a repartiza șocul, uniform, 
asupra întregului corp. M-am 
ținut bine pînă în momentul 
când am simțit ridieîndu-se coa
da mașinii. Atunci am știut că 
se va răsturna. Am lăsat din 
mină volanul pe care aproape 
îl fărîmasem și am fost azvîrlit 
afară. Faptul următor ne care 
md-1 amintesc este că m-am 
trezit proptit în mllni și în ge
nunchi, vedeam ca prin ceață 
și nu mai puteam respira. Acest 
lucru m-a înspăimîntat.

Cred că pentru securitatea au
tomobilistului e bine să existe 
teamă față de anumite lucruri. 
Dar cind cunoști ceva foarte 
bine nu văd nici un motiv de 
frică.

Adaptare de I. VÎLCEANU

(Va urma]
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acest se- 
reprezen- 
2 din Ca- 
acest an.

cursele de ciclocros din 
zon au fost dominate de 
tanții Școlii sportive nr. 
pitală. Și nu numai înLA BUCUREȘTI, ACELAȘI REZULTAT: 1-0!

țul lung și mingea se odihneș
te tn plasă cu tot plonjonul (tar
div) al lui Coman. Evident, go
lul căzut împotriva cursului jocu
lui îi decontractează pe oaspeți, 
care acționează acum cu mai mul
tă dezinvoltură și mărește doza 
de trac în tabăra gazdelor. Intr-a
devăr, olimpicii noștri reînnoadă 
firul superiorității teritoriale, dar, 
în continuare, ei vor acționa cu 
și mai puțină luciditate, forțînd 
egalarea prin șuturi expediate de 
la distanță (Ghergheli — min. 9, 
Constantin — min- 13) sau prin 
centrări înalte, trimise, în general, 
de pe aripa dreaptă în fața porții 
lui Blochwitz. Sînt mingi irosite 
în van, întrucît Ion Ionescu, vîr- 
ful nostru central cel mai avan
sat, este păzit cu strășnicie de 
Bransch, iar Wruck, libero-ul 
oaspeților, foarte tehnic și dotat 
cu o bună detentă, respinge totul 
cu ușurință.

Minutele trec, adversarul își or
ganizează jocul din ce în ce mai 
sigur, mai bine (și ca urmare a 
faptului că mijlocul 
aparține), în timp 
noastră nu-și găsește

cu 
din
de

Centrare înaltă, lipsită de perspectivă, ușor de respins de portarul 
Blochwitz

(Urmare din pag. 1)

trebuie însă stabilit cu minuțiozi
tate. Cine să plece acolo 7 Există 
certitudinea că se va conta și în- 
tr-un viitor mai îndepărtat pe ei 7

Altfel, va fi pentru unii o călăto
rie de agrement, din care nu se va 
cîștiga nimic. Și, după amărăciu
nea de ieri, credem că exigența în 
investirea de capital trebuie serios 

mărită.
23,

PRINTRE ROTI ȘI PEDALE
mâniei le stabileau pe cele de vi
teză, urmărire și 100 km contra
timp. Nu trebuie oare să constituie 
pentru cicliștii noștri un obiectiv 
pentru sezonul viitor doborîrea a- 
cestor recorduri ?

PREGĂTIRI PENTRU 
„CURSA PĂCII»

Filmul jocului
încurajată frenetic de cei peste 

B0 000 de spectatori, echipa noastră 
declanșează ofensiva imediat după 
Drimul fluier de arbitru. Toate 
mingile ii caută pe Constantin, 
însă pasele precipitate ale 
tuia, adresate lui Pircălab, 
interceptate de Pankau și 
Koszka Încearcă să schimbe
pe stingă, servindu-șl colegul de 
club, pe Kallo, dar intercalările 
repetate ale Iui Ghergheli pe cu
loare apropiate zonei lui Pircălab 
mută din nou acțiunile pe aripa 
dreaptă. Echipa noastră se menți- • 
ne in ofensivă și, foarte 
(min- 7), este Ia un pas de 
derea scorului :

aces- 
sînt 

Rock, 
jocul

vește, în adîncime, pe Ion Iones
cu, care se trezește singur cu min
gea în fața lui Blochwitz; uluit, 
înaintașul român ezită o clipă, își 
trece mingea de pe dreptul pe 
stingul și... iese din poziția bună, 
risipind o ocazie ideală, care 
ar fi putut da Jocului o altă 
turnură. Căci, un singur minut 
mai tirziu, 
coerentă a 
lui Coman 
Frenzel îl 
Nicolae, îi
care îl trimite mai departe lui 
Irmscher, venit 
un șut sec, din 
teral, dreapta),

prima acțiune mal 
oaspeților la poarta 

se încheie cu gol. 
driblează scurt pe D. 
trece balonul lui Erler,

Constantin

repede 
deschi- 
il ser-

din liniile dinapoi: 
afara careului 
pe jos, spre

(la- 
col-

terenului ii 
ce formația 
cadența. E- 

chipa acționează dezarticulat, 
intervale mari între linii, 
care cauză spațiul gol lăsat
Ghergheli la mijlocul terenului 
este controlat de oaspeți. Sub pre
siunea timpului care se scurge, se 
înmulțesc și greșelile tehnice; 
pase la adversari (Sătmăreanu, 
Mocanul și preluări defectuoase 
tocmai la cine ne așteptam mai 
puțin (Constantin). în min.
Constantin (servit de Kallo) pă
trunde în careu, dar, cînd să șu- 
teze, este contrat cu severitate de 
Wruck.

Adversarii fotbaliștilor noștri ac
ționează mult mai unitar, mai lim
pede: Erler, Irmscher și Pankau se 
repliază cu ușurință pînă în apro
pierea fundașilor, închid căile de 
pătrundere spre poarta lui»Bloch
witz, iar în faza imediat următoa
re — cînd echipa lor se afla în 
posesia mingii — găsesc suficiente 
resurse să-și ajute coechipierii din 
prima linie. Nu-1 mal puțin ade
vărat faptul că șl jocul confuz, cu 
accent pe angajament fizic (de ce, 
cînd se vedea limpede că fotbaliș
tii din R.D.G. erau superiori sub 
raport fizic lui Pircălab, Ion Io
nescu și Kallo 7), înlesnea sarcina 
oaspeților. Notăm o acțiune pe cît 
de simplă pe atit de eficace abia 
in min. 35, cînd Ghergheli lansea
ză la „întîlnire", pe Pircălab; 
numai că centrarea acestuia, efec-

tuată din apropierea liniei de fund, 
este imprecisă, oferind posibili
tatea lui Pankau să degajeze te
renul. In rest, pînă la sfîrșitul re
prizei dominăm... dominăm, însă 
haotic ; abundă centrările înalte 
în „pachet”, pe care Wruck și, în 
ultimă instanță, portarul Bloch
witz, le anihilează prin intervenții 
prompte și sigure.

După pauză, olimpicii noștri a- 
par în formație cu Sasu (care-l în
locuiește pe Kallo) ; o apariție sa
lutată cu optimism în tribune, dar, 
nu după mult timp, regretată. In 
minutul 54, fundașul Rock îl 
atacă neregulamentar în careu 
pe Ion Ionescu și arbitrul indică 
hotărît punctul de la 11 metri : 
Sasu, proaspătul introdus în for
mație, își asumă sarcina transfor
mării. dar, nepregătit moralicește, 
trimite spre mijlocul porții, da 
unde Blochwitz respinge balonul 
fără dificultate. Firește, meciul nu 
era consumat, dar cine să mai gă
sească resursele psihice necesare 
cînd se ratează și această mare 
posibilitate de a înscrie 7 De aci 
înainte, echipa noastră încearcă să 
forțeze și mai mult, Koszka și Mo
canii își multiplică participările la 
ofensivă, dar la fel de precipitat 
și, în consecință, fără luciditate. 
Oaspeții răspund printr-un joc de 
temporizare, cu mingi trimise cu 
prudență „acasă", cu degajări lungi. 
Și totuși fazele de poartă, care 
produc emoții în ambele tabere, 
de abia de acum încolo apar : în 
min. 61 Blochwitz degajează doar 
pînă la marginea careului de 16 m 
în picioarele lui Ion Ionescu, dar 
își repară greșeala blocîndu-1 
prompt în clipa următoare. In min. 
73, Frenzel se află singur in fața 
lui Coman, care salvează plonjîn- 
du-i hotărît la picioare. In min. 
81, C. Dan .aflat la numai 10 me
tri de poartă, trimite puternic 
dar și... imprecis. Și cu aceasta, 
acțiunile demne de reținut se con
sumă.

Arbitrul polonez Leonard Elinskl 
a condus corect următoarele for
mații :

ROMÂNIA : Coman — Sătmi- 
reanu, D. Nicolae, C- Dan, Mo- 
canu — Ghergheli, Koszka — Pir- 
călab, Constantin, Ionescu, Kallo 
(min. 46 Sasu).

R. D. GERMANĂ : Blochwitz — 
Urbanczyk, Wruck, Rock, Bransch 
— Pankau, Erler — Hoge, Irms
cher, Frenzel, Vogel.

G. NICOLAESCU

Ședință ad-hoc: antrenorul Ernest Golgoți (în dreapta) le dă, cîtorva 
dintre alergătorii lotului pe care-l pregătește (Gh. Suciu, Fr. Gera, 
I Stoica și G. Moiceanu, indicații asupra modului cum trebuie realizată 
tema antrenamentului.

întîlnire cu antrenorul ERNEST 
GOLGOȚI.

— Așadar, din nou Ia „cîrma" 
echipei pentru „Cursa Păcii"...

— Cred că nu mă invidiază ni
meni. După cum știți, „Cursa Pă
cii” este o întrecere foarte grea. 
Cei peste 2 000 km, numărul mare 
de adversari valoroși și perioada 
de timp în care se desfășoară (la 
începutul sezonului) — fac din 
ciirsa Berlin — Praga — Varșo
via o încercare temerară.

— îmi amintesc însă, că 
multă vreme în urmă ați 
să-i conduceți pe rutierii 
pe locul II al acestei mari 
ceri internaționale.

— O tempora!...
— Prezentați cititorilor

lotul pe care-l aveți în pregătire.
— în această lună, participă la 

antrenamente Gabriel Moiceanu, 
Walter Ziegler, Francisc Gera, 
Nicolae Ciumeti, Gh. Moldoveana, 
Gh. Suciu, Ion Stoica, Gh. Răcea- 
nu și Ion Ardeleanu.

— Ce aveți prevăzut 
gram 7

— Antrenamente de 
fizică generală și ușoare

— Veți lua parte la vreo altă 
întrecere internațională înaintea 
„Cursei Păcii" 7

-— La mai multe. Cea care ne 
va folosi cel mai mult după pă
rerea mea, este „Tour d’Anaba”, 
competiție care constituie de fapt 
„Turul Algeriei” și care se dispută 
în luna martie.

— Care este obiectivul pe care 
l-ați fixat alergătorilor pe care-i 
pregătiți ?

— O comportare onorabilă 
„Cursa Păcii”, 
gători apți să concureze în 
de l’Avenir” și în celelalte 
întreceri 
ciclismul 
participe 
al anului

nu cu 
reușit 
noștri 
între

noștri

DECI, SE POATE I

Ieri am primit la redacție o 
scrisoare din partea clubului spor
tiv Dinamo. Iată cuprinsul ei: 

„Articolul publicat în ziarul 
„Sportul”, sub titlul „AL CUI ESTE 
VELODROMUL ?“, critică în mod 
just unele aspecte privind asigu
rarea condițiilor de pregătire pen
tru cicliștii bucureșteni.

Conducerea clubului a analizat 
posibilitățile de lichidare a acestor 
neajunsuri și a stabilit — de co
mun acord cu C.N.E.F.S. — mă
surile corespunzătoare. Printre a- 
cestea se află asigurarea unor ves
tiare în plus față de cele existente 
și construirea altora în cursul 
nului 1968.

Ne vom strădui în viitor ca 
semenea deficiențe să fie pe 
posibil prevenite”.

Scrisoarea este semnată de tov. 
Ion Nae, președintele .clubului 
sportiv Dinamo București.

Deci, se poate ! Velodromul va 
redeveni un bun al ciclismului și 
acest lucru constituie un act de 
justețe. Acum, sarcina cicliștilor 
este aceea de a folosi din plin un 
drept cîștigat pe merit

Se cuvine, deci, să subliniem acti
vitatea acestei secții și aportul ei 
Ia dezvoltarea acestui gen de curse.

DOAR O TREIME?

a-

li
cit

„CUPA 13 DECEMBRIE" 
LA CICLOCROS

Constituind o adevărată revan
șă a campionatului național, „Cupa 
13 Decembrie" a reunit la start 
peste 60 de ciclocrosiști. Iată cîș- 
tigătorii : Ștefan Suciu (Dinamo) 
— la seniori, D. Stanca (Șc. sp. 
2) — la juniori mari, Ion Ajoghin 
(Șc. sp. 2) — la juniori mici, M. 
Terfelea (Steaua) — la semicurse 
și Ion Strola (Șc. sp. 2) — la oraș. 
Dună cum se vede, la juniori,

au început Întrecerile juniorilor
A

PENTRU „CUPA 30 DECEMBRIE"

După meci, în vestiare
Angelo NICULESCU: „Meciul a 

avut citeva momente psihologice 
deosebit de importante. Dacă Io
nescu ar fi deschis scorul, în faza 
în care se oprise crezind că se află 
în ofsaid, rezultatul 
fost altul..

Golul parabil primit 
avut un efect negativ 
portarii întregii 1 
noastră a jucat fără orizont, a co
mis multe faulturi, unele intrări 
fiind foarte aproape de... luptele 
libere.

A urmat penaltiul- Sînt sigur 
că golul egalizator ne-ar fi dat 
avint, in timp ce adversarii ar fi 
cedat pasul.

Tactic, oaspeții au jucat mai 
bine și au meritat victoria și im
plicit calificarea. Corect, arbitra
jul prestat de polonezul Elinski.

Înainte de meci am stabilit ca 
eventuala lovitură de la 11 m să 
fie executată 
Ionescu. Am 
de atitudinea 
loviturii; nici 
și-a asumat răspunderea de 
cuta penaltiul!”

Ion IONESCU: „Nu am 
tat penaltiul deoarece mă 
țeam în urma faultului comis de 
Rock asupra mea, fază care a de
terminat dictarea loviturii”.

Ion PIRCĂLAB : „Sînt o fire 
emotivă și nu mă simțeam capabil 
să transform penaltiul”.

final ar fi

de Coman a 
asupra com- 

formații. Echipa

de Pircălab sau de 
rămas foarte mirat 
acestora la dictarea 
unul dintre ei nu 

a exe-

execu- 
resim-

Iosif PETSCHOVSKI: „Echipa 
noastră a fost ruptă în două, a lă
sat liber mijlocul terenului, unde 
adversarul a acționat în voie, or- 
ganizîndu-și în această zonă atit 
acțiunile ofensive 
fensive.

Atacanții noștri 
fără să gîndegscă

cit și cele de-

au jucat haotic, 
la cele mai ele-

ȘTIRI •

,.U“MINERUL BAIA MARE 
CLUJ 1—2 (1—0)

BAIA MARE, (prin telefon). 
Meciul amical s-a disputat dumi
nică- După ce In prima repriză 
gazdele au înscris prin Pînzaru 
în minutul 4 și au dominat o pe
rioadă de timp, jocul a trecut apoi 
in întregime de partea Universi
tății. în repriza a doua, în special, 
clujenii au dominat copios și și-au 
adjudecat victoria prin golurile în
scrise de Adam în min. 59 și An" 
gelescu min. 81.

T. Tohătan — coresp. 
principal

U.T.A. — VAGONUL 1—1 (1—0)
ARAD, (prin telefon). Joc fru

mos aplaudat de public. Cele două 
echipe locale au terminat la ega
litate meciul amical în urma punc
telor marcate de Fl. Dumitrescu 
(U.T.A.) și Macavel (Vagonul).

Gh. NicolHțk — coresp.

cu trimis majo- 
pe sus (centrări,

mentare lucruri: 
ritatea baloanelor 
pase) care au fost ușor respinse 
de înalții apărători ai echipei ger
mane”.

Leonard ELINSKI (arbitrul me
ciului) : „Victoria obținută de echi
pa R. D. Germane este meritată. 
Ea a jucat calm și a aplicat o tac
tică bună, fără a recurge la mij
loace anli-joc. Românii au pier
dut meciul pentru că atacanții 
n-au tras la poartă. In tot jocul 
am consemnat doar două ocazii 
clare ale formației gazdă. Prea pu
ține pentru a se cîștiga o partidă...”

KAROLY SOOS: „Mi-am făcut 
socoteala de acasă că va fi un 
meci greu, pentru că românii au 
jucat bine la Berlin. Am venit 
între timp la București — și bine 
am făcut — să văd meciul cu 
R.F.G. Echipa României a jucat 
excelent și toată lumea părea în- 
cîntată- Abia atunci mi-am întoc
mit planul de joc. Am derulat 
încă o dată băieților mei, spre stu
diu, meciul de la Berlin. Apoi 
le-am spus: întrucît Dobrin nu 
poate juca, dacă îi veți anihila pe 
Ghergheli, Constantin și Ionescu, 
atunci, chiar dacă românii vor fi 
mereu în ofensivă, ei nu vor putea 
fructifica. Intr-adevăr, în timpul 
meciului, starea de spirit a fotba
liștilor români s-a înrăutățit cu 
fiecare minut. In schimb, eu am 
lucrat timp de o săptămînă cu bă
ieții mei numai pentru a le risipi 
nervozitatea. Și se pare că am 
reușit. Ei au cîștigat, în primul 
rind, bătălia cu publicul.

Românii știu să joace bine, dar 
mi se pare că nimeni nu le-o spu
ne, de au ajuns să nu mai creadă 
nici ei. Nu înțeleg, de pildă, ce 
s-a întîmplat cu Kallo, care l-a

plimbat pe fundașul vest-german, 
dar a fost măturat pur și simplu 
de fundașul nostru. Și-a pierdut 
Kallo priceperea de la un meci 
la altul ? Cred mai curînd că an
trenorii nu au știut să i-o păs
treze !

GUNTER SCHNEIDER, vicepre
ședintele Federației de fotbal din 
R.D.G. : „A fost un joc nervos, în 
care concepția noastră tactică a 
stinjenit ritmul de joc al români
lor. Ei s-au silit să folosească 
mingi înalte, cel mai adesea nesi
gure, creatoare de nervozitate, 
ceea ce, intr-un fel, nouă ne-a 
convenit- Hotărîtoare a fost inter
venția portarului nostru la penal- 
ti, risipind grijile unui moment 
psihologic pentru noi și creîndu-l 
pentru dv. Dacă vom reuși să a- 
bardăm meciurile cu bulgarii cu 
aceeași concentrare cu care ne-am 
prezentat la jocurile cu românii, 
atunci cred că putem comanda bi
letele pentru Mexic”,

HARALD IRMSCHER: 
un meci greu, pe alocuri 
mai corect. Am marcat la 
unei frumoase combinații 
Ier și Frenzel. Dar nici după gol
meciul nu mi s-a părut cîștigat. 
Românii puteau remonta oricînd. 
Dar acum greul a trecut...”.

„A fost 
nu toc- 
capătul 
eu Er-

HENNING FRENZEL: „Înainte 
de meci am stat pe tușă timp de 
o săptămînă, fiind rănit, așa că 
acuma mă simt destul de obosit. 
Sînt bucuros că am putut contri
bui la golul victoriei. Duelul per
manent cu Dan Coe a fost destul 
de dificil; el a jucat prea dur și 
în orice caz mult mai tare decît la 
Berlin... A fost un joc greu. Știu 
însă de pe acum că la Sofia va fi 
și mai greu !“.

ȘTIRI • ȘTIRI ® ȘTIRI

DUMINICA,
LA BUCUREȘTI Șl LA PITEȘTI
Meciul Steaua 

tanță din 
pionatului 
avea loe 
ora 13,30,

Jocul F.C. 
restanță din 
campionatului 
disputa duminică 10 
ara 13,30, pe stadionul

SIMBATA î RAPID
Partida Rapid — Jiul, restanță 

din etapa a IV-a a campionatului 
diviziei naționale A, se va disputa 
simbătă 9 decembrie, ora 13,30, pe 
stadionul Giulești.
„CUPA DE IARNA" LA ORADEA

Consiliul regi, nai pentru educa
ție fizică șl sport Crlșana organi
zează, începînd din această săp- 
tftmînă, pentru prelungirea activi-

Petrolul, res- 
etapa a XIII-a a cam- 
divizîei naționale A, va 
duminică 10 decembrie, 

stadionul Republicii- 
Argeș — 
etapa a 
diviziei

pe
Progresul, 

XIII-a a 
A, se va 
decembrie, 

din Pitești.
— JIUL

tații competiționale a echipelor de 
fotbal, „Cupa de iarnă". Vor par
ticipa echipele Crișul, Olimpia, 
Minerul Bihor și Steaua roșie Sa- 
lont-a.

Meciurile se vor disputa miercuri 
și duminică, competiția desfășu- 
rîndu-se după sistemul tur-retur.

I. Ghișa — coresp. principal
BILETE PENTRU MECIURILE 

RAPID — JUVENTUS 
Șl STEAUA — VALENCIA

Pentru partidele de fotbal Ra
pid — Juventus, din 13 decembrie, 
și Steaua — Valencia, din 14 de
cembrie, ce vor avea loc pe sta
dionul „23 August", biletele de in
trare se găsesc de vînzare la a- 
gențiile: str. Smîrdan nr. 13, 
C.C.A- (bd. Gh. Gheorghiu-Dej), 
Pronosport (calea Victoriei nr. 2), 
parcul halelor Obor, stadioanele 
Republicii, Dinamo, Giulești și la 
patinoarul h23 August",

Cubul sportiv Steaua, prin sec
ția sa de volei, a organizat — în 
cinstea celdi de a XX-a aniver
sări a proclamării Republicii — 
o competiție rezervată juniorilor, 
dotată cu „Cupa 30 Decembrie". 
Alături de echipa clubului orga
nizator au fost invitate echi- 

bucureștene Dinamo, Șc. 
nr. 1 și Grupul școlar 

August". Jocurile se

pele
sp.
„23 
desfășoară (în sălile de sport ale 
liceelor „Gh. Lazăr" și „N. Băl- 
cescu") sistem turneu, numai tur.

Inițiativa clubului Steaua este 
binevenită (ea repetă pe cea de 
anul trecut și promite să devină 
tradițională), deoarece ocupă go
lul existent între turul și returul

■■■■■■■■ ■■■■■■■■

Comisia de competiții a F.R.C. 
ne-a făcut cunoscută lista recor
durilor de seniori ale României la 
ciclism. La sfîrșitul actualului se
zon, ea se prezintă astfel t

200 m lansat — 11,4 secunde — 
Dan Popovicl (1964) ;

1 000 m cu start de pe loc — 
1:10,9 — I. Ioniță (1960) ;

4 000 m urmărire individuală — 
5:04,8 — Emil Rusu (1967);

4 000 m urmărire pe echipe — 
4:39,5 — România (1964);

1 oră — 42,780 km — Vasile Bur- 
lacu (1967) ;

100 km contratimp pe echipe 
(șosea) — 2h09:17 — România
(1964).

Așadar, în sezonul competJfional 
al acestui an, doar în două din 
cele 6 probe clasice a fost modi
ficat recordul țării. In rest... Sînt 
șapte ani de cînd Ion Ioniță a ob
ținut pe 
Coppi” din 
1 000 m și 
Popovlci șl

în pro-

pregătire 
rulaje.

velodromul „Fausto 
Roma performanța la 
trei de cînd Dan 
reprezentativele Ro-

în 
cît mal mulți aler- 

„Tour 
mari 

internaționale la care 
românesc s-a angajat si 
în sezonul competițional 
1968.

Rubrică redactată de.
Hristache NAUM

După remarcabilele succese obținute la turneul speranțelor, tînărul 
ION ALEXE (dreapta) va apare din nou într-o confruntare internațională. 
De data aceasta, în meciul cu Fenerbahce.

« S. : A

campionatului de juniori al Ca
pitalei.

Competiția a fost inaugurată 
marți seara prin partida Steaua 
— Șc. sp. nr. 1, disputată în sala 
Liceului „Gh. Lazăr". Au învins 
(în 115 minute) voleibaliștii de la 
Steaua cu 3—2 (—14, 4, —13, 9, 
10), după un joc deosebit de e- 
chilibrat, cu faze frumoase, con
struite de ambele echipe. Pentru 
jocul prestat, pentru ambiția cu 
care au luptat, merită felicitări 
toți camponenții celor două for
mații, dar în mod deosebit I. 
Gavrilescu, V. Boghiu, L. Marcel 
și M. Ionici (Steaua), respectiv 
C? Mihart, N. SSndulescu, C. Ilie 
și G. Coropciuc. în cel de-al doi
lea joc, dintre Șc. sp. nr. 1 și 
Grupul școlar „23 August”, dis
putat aseară în sala liceului „N. 
Bălcescu", victoria a revenit ju
niorilor de la Grupul școlar „23 
August" cu 3—1 (13, 13, —4, 6).

Celelalte meciuri vor avea loc 
după următorul program: 12 dec. 
ora 19,30: Steaua — Dinamo (sala 
Lie. „Gh. Lazăr"), 13 dec. ora 
19,30: Șc. sp. nr. 1 — Dinamo 
(„N. Bălcescu"), 19 dec. ora 19,30: 
Steaua — Grupul școlar „23 Au
gust” („Gh. Lazăr") și 20 dec. ora 
19,30: Grupul școlar „23 August” 

Dinamo („N. Bălcescu").

Restantă 
din divizia B
Partida masculină restanță din 

turul diviziei B, jucată marți la 
Timișoara, s-a încheiat cu victo
ria echipei Politehnica din loca
litate care a dispus de Știința 
Petroșeni cu 3—0 (8, 4, 5).

P. Arcan — coresp- principal

Dinamo și Fenerbahce vor lupta, astă-seară, 
intr-o reuniune de atracție

Marți seara a sosit în Capitală, 
cu un autocar, echipa de box Fener
bahce Istanbul care va întîlni azi, 
de la ora 19, formația Dinamo 
București. Deși călătoriseră toată 
ziua, oaspeții nu ni s-au părut de
loc obosiți. Dimpotrivă. Ajungînd 
la clubul din Ștefan cel Mare (unde 
sînt găzduiți) ei s-au interesat ime
diat despre viitorii adversari, pugi- 
liștii dinamoviști. Ieri dimineață, 
boxerii turci au făcut un ușor an
trenament în sala Dinamo (unde se 
va disputa meciul), după care an
trenorul Ergonul ne-a comunicat 
formația : Selin Koiunoglu, Izmct 
Bairak, Erslan Doruk, Ali Tanri- 
verdî, Aii Kilincoglu, Hakki Sozen, 
Ferzande Ișik, Izmet Ildirim, Akdo- 
gan Kazandogen, Mustafa Astasoy.

Și boxerii dinamoviști sînt gata 
să urce scările ringului. Nicolau, 
Nedelcea, Crudu, Bădoi, Antoniu, 
Ghiță, Covaci, Oltean», Monea și 
Alexe vor apăra culorile clubului

b
dinamovist- După cum se vede, gaz
dele vor folosi patru campioni (Ghi
ță, Covaci, Monea, Alexe), meciu
rile din seara aceasta constituind 
pentru ei, ca și pentru Bădoi și An
toniu, un excelent prilej de verifi
care înaintea apropiatelor partide 
cu naționala Angliei. Intîlnirea Di
namo — Fenerbahce va fi condusă 
de arbitrii Kemaledin Kela, Virgil 
Cazacu, Petre Malițchi și Gabriel 
Danciu. Amintim că oaspeții vor 
evolua sîmbătă seara la Galați, 
unde vor încrucișa mănușile cu pu
ternica formației Constructorul 
I.C.O.R.

8, 9,
ANTRENORUL WILLIAMS (AN

GLIA) ȘI-A DEFINITIVAT 
ECHIPA

O știre din Londra ne anunță că 
reprezentativa de box a Angliei va 
sosi la București în ziua de 12 de
cembrie. Antrenorul Wiliams s-a 
decis ca în partida din sala Flo- 
reasca să folosească următorul 
,,10“ : T.Wenton (muscă); A. Taber- 
ner (cocoș) ; J. Cheshire (pană) ; 
T. Waller (semiușoară); P. Mccor- 
mak (ușoară); A. Tottoh (semimij-

locie); E- Blake (mijlocie ușoară); 
P. Maccann (mijlocie) ; B. San
dy (semigrea); W. Wells (grea). 
Conducătorul echipei este dl. R. S. 
Angliss. Vor mai sosi la Bucu
rești d-nii W. Cox (conducător 
secund), W. T- Lovett (secretarul 
federației britanice) și S. B. Broad- 
hurot (arbitru). Meciurile diptre 
selecționatele României și Angliei 
(14 decembrie, la București și 16 
decembrie, la Constanța) vor fi 
conduse de arbitrii neutri Rial 
(Spania) și Desantis (Italia).

..................... ... ..................................................................................................... ...

PRONOSP
Programul concursului PRONO

SPORT nr- 49 de duminică 10 de
cembrie 1967 este alcătuit tn în
tregime din meciuri din campiona
tul italian A și B. Deci, un con
curs atractiv, cu meciuri deschise 
care poate face participarea și 
mai numeroasă.

Reamintim că in cadrul premiului 
excepțional de 75.000 lei se atribuie 
un autoturism „FIAT 850“ și 31.000 
lei în numerar în afara premiilor 
obișnuite în bani.

Publicăm mai jos programul con
cursului PRONOSPORT de dumi
nică : I. Atalanta — Lanerossi ; II. 
Bologna - Varese ; III. Brescia — 
Milan : IV. Cagliari — Spăl; V. In- 
ternazionale — Torino; VI. Juven-

tus — Napoli ; VII. Mantova — 
Roma ; VIII. Sampdoria — Fioren
tina ; IX. Foggia — Pisa ; X. Lazio 
— Venezia ; XI. Messina — Bari; 
XII. - 
vara

Livorno — Lecco; XIII. No- 
— Catania-

Tragerea LOTO de mîine va 
loc la BUCUREȘTI, tn sala

Finanțe-Bănci din strada 
nr. 2, cu începere de la

avea
Clubului 
Doamnei 
ora 18.

PRONOEXPRES Nr. 49 DIN 6 DE
CEMBRIE 1967

extragerea i :
34 32 47 23 42 37 — 21 41
Fond de premii ; 398 879 lei 
EXTRAGEREA a Il-a :
22 14 25 10 4 1 — 41 9
Fond de premii : 362 686 lei din care

75 838 lei report la categoria L

ORT
Premiul de 25 MO lei de 

cursul nr. 48 a fost obținut 
Eugenia din Cîmpina.

Tragerea următoare va avea l„„ 
miercuri 13 decembrie 1987, la Bucu
rești.

la con- 
de Duțan

loc

PREMULE ÎNTREGI Șj SFERTURI 
DE LA TRAGEREA LOTO 

DIN 1 DECEMBRIE 1967
Categoria I : 2 variante a 78 728 lei 

întregi ; categoria a Il-a : 1 variantă 
sfert 78 728 lei; categoria a IlI-a: 77 
variante a 1761 lei și 121 variante a 
440 lei; categoria a IV-a: 317 variante 
a 563 lei și 409 variante a 140 iei; ca
tegoria a V-a: 556 variante a 373 lei 
și 809 variante a 93 lei.

Premiile de 78 728 lei au fost obți
nute de partlcipanțll : Ronto Ludovlo 
din comuna Liebleng — regiunea Ba
nat ; Curtai! Zacher, localitatea Os- 
............. ...... ~ ' »«mancea — regiunea Dobrogea 
Papp Kalman din Oradea,



In 1968, la București

CAMPIONATUL BALCANIC
DE SCRIMA

în ultimii ani, conducerea 
derației române de scrimă a 
pus federațiilor similare din ță
rile balcanice organizarea unei 
competiții oficiale. Propunerea a 
fost primită cu interes- De ase
menea, Federația internațională 
de scrimă a îmbrățișat această 
inițiativă românească ca și per
spectiva perfectării unei astfel 
de competiții. Ulterior, s-a ho- 
tărît, prin tratative directe, or
ganizarea unui congres la An
kara.
CONGRESUL DE LA ANKARA

Pe ordinea de zi 
congres a existat 
punct în dezbatere 
organizării primei 
balcanice de scrimă. Au luat 
parte reprezentanți ai federa
țiilor de specialitate din Bul
garia (Ivan Doncev), Grecia 
(George Paparodou), Iugoslavia 
(Milivol Radovic), Turcia (Fe- 
fui Giuven) și România.

De la început, trebuie să a- 
răt că lucrările au decurs în- 
tr-o atmosferă de interes gene
ral, de bunăvoință și prietenie. 
Acest spirit de lucru a fă
cut ca congresul să se poată 
desfășura în condiții cu totul 
optime, de înțelegere deplină. 
Cu acest prilej delegația țării 
noastre a prezentat 
primei ediții 
balcanic, care 
GANIZAREA 
COMPETIȚIEI, 
PROBELE, 
PE ECHIPE.

Pentru prima ediție, echi
pele urmează să fie formate 
din cite 3 sportivi și nu din 
cîte 4 cum există în accep
țiunea clasică a competiți
ilor.

Gradul larg de înțelegere care 
a caracterizat lucrările congre
sului este atestat și de faptul 
că acest proiect românesc a 
fost acceptat în unanimitate, el 
fiind inclus în protocolul ofi
cial și parafat ca definitiv.

S-a fixat și data primei e- 
diții a campionatului balca
nic. Ea va avea loc la Bucu
rești, în organizarea federa
ției noastre, în luna noiem
brie a anului viitor. Edițiile 
următoare ale competiției au 
fost fixate după cum urmea
ză : 1969 — Belgrad, 1970 — 
Sofia, 1971 — Atena și 1972 
Istanbul (sau Ankara).

Țin să precizez că programarea 
primei ediții a campionatului 
balcanic la București a fost pro-

Fe- 
pro-

a recentului 
un singur 
— acela al 

competiții

proiectul 
a campionatului 
PREVEDE OR- 
ANUALA A 
LA TOATE 

INDIVIDUAL ȘI

pusă de către delegațiile partici
pante, în intenția de a fi un pri
lej de învățăminte în materie de 
organizare pentru celelalte fede
rații mai tinere.

COMPETIȚIA INTERNAȚIO
NALA DIN TIMPUL CON

GRESULUI
In perioada desfășurării lucră

rilor congresului, la Ankara a a- 
vut loc șl 6 competiție interna
țională. Un concurs la toate pro
bele cu participarea unor scri- 
meri din Franța, Irlanda, Liban, 
Bulgaria, Republica Federală a 
Germaniei și Turcia. Cu acest 
prilej, ne-am dat seama că Fe
derația turcă de scrimă este ca
pabilă să organizeze ireproșabil 
competiții de mare amploare, cu 
zeci de participanți. Cu același 
prilej, am putut să vedem care 
este stadiul de pregătire al scri- 
merilor turci și bulgari, viitorii 
parteneri ai trăgătorilor noștri. 
Bulgarii, pot să afirm, se prezin
tă la un nivel destul de avansat, 
mai ales la floretă bărbați și la 
sabie, lucru pe care, de altfel, îl 
dovediseră și la ultimele ediții 
ale campionatelor mondiale, iar 
turcii la spadă.

In afara campionatului balcanic 
există și perspectiva organizării 

• unor întîlniri bilaterale. Necesi
tatea unor asemenea competiții 
pentru progresul scrimei în Bal
cani, au ținut să o sublinieze 
toate delegațiile. In consecință 
s-a și pus baza unor întreceri 
la diferite probe-

★
In încheiere, țin să remarc 

faptul că membrii delegației 
române s-au bucurat de o sti
mă deosebită din partea oficia
lităților sportive din Turcia, 
fiind solicitați să arbitreze la 
concursul internațional de care 
am amintit. Ei au fost, de 
asemenea, invitații scrimerilor din 
cel mai mare club din Ankara, 
pentru efectuarea unui schimb 
de experiență.

Climatul deosebit de fertil în 
căit au avut loc lucrările con
gresului, unanimitatea de pă
reri, hotărîrile luate, toate au 
arătat că noua competiție — 
CAMPIONATUL BALCANIC — 
reprezintă o inițiativă utilă, în 
măsură să realizeze — și prin 
scrimă — o apropiere continuă 
între tineretul din această parte 
a lumii.

prof. Dionisie TEPȘAN 
secretar general al F.R.

Scrimă

In vederea J.O. de iarnă C.C.E." LA POLO

SE INTENSIFICĂ
DINAMOPREGĂTIRILE SCHIORILOR PRO RECCO,

Pe pistele de la Alpe d’Huez șl 
Villard de Lans, din apropiere de 
Grenoble au început reamenajările 
finale în vederea celei de-a 10-a 
ediții a Olimpiadei de Iarnă. După 
cum se știe, pe aceste piste se vor 
desfășura întrecerile olimpice la bob 
șl, respectiv, skeleton. Pentru ca o- 
perațille de reamenajare să decurgă 
în cele mat bune condițlunl, oficia
litățile franceze au apelat la cel 
mal cunoscut! specialiști din Aus
tria. Alături de acești specialiști vor 
lucra numeroase echipe de munci
tori care vor începe să așeze zăpa
da și gheața pe întreg parcursul

7 x 
o

pîrtiiior pentru a face un strat sub
stanțial, bine bătătorit. Tn ceea ce 
privește antrenamentele schiorilor 
francezi, o formă bună manifestă 
Leo Lacroix (în foto).

Schiorii italieni selecționați în ve- 
lerea Jocurilor Olimpice de la Gre
noble își continuă pregătirile în sta
țiunea de Iarnă de la Cervinia. în 
cadrul unui concurs de antrenament, 
schiorul Di Bona, una din marile 
speranțe ale Italienilor pentru O- 
llmpiadă, și-a 
drept.

fracturat piciorul

schi din Elveția a 
tradiționalul concurg 

.Căderea primei ză-

Federația de 
anunțat eă la 
internațional , 
pezl", care va avea loc între 11 șl
17 decembrie la Val-dTsăre. vor 
participa 15 schiori și 7 schioare. 
Pe lista selecționabililor figurează 
printre alții, Bruggman, Kaelin, 
Giovanoli, Huggler, F. Bochatay, E. 
Hilbrand, R. Hug și I. Girard.

Dacă va vom spune că spor
tivii din fotografie sînt parti- 
cipanții la o mare competiție 
internațională de popice, „Cu
pa mondială", veți rămîne, 
poate, contrariați: bine, dar 
unde sînt reprezentanții țării 
noastre, care s-au afirmat nu 
o dată în acest sport ? Cînd 
vom face precizarea care se 
impune, și anume aceea că este 
vorba de fapt de o rudă a po
picelor pe care le cunoaștem 
noi, și anume 
cu 10 popice), 
clarifica.

intr-adevăr, 
în Franța un 
ling, dotat 
dială' 
de concurenți din 
țări ale lumii, care 
facă și fotografia 
pe care o publicăm

de bowling (joc 
lucrurile se vor

în meci retur conlind pentru 
„Cupa cupelor" la baschet mas
culin, formația finlandeză Tapion 
Honka a întrecut cu scorul de 
79—65 (39—34) echipa A.S.K. 
Vorwărts Leipzig (R.D. Germană), 
învingători în primul meci cu 
73—57, baschetbaliștii din R. D. 
Germană s-au calificat pentru 
turul II al competiției.

titlul de campion euro- 
la categoria ușoară, termi- 
la egalitate (după 10 re- 

„Sombrita"

trat
pean 
nînd 
prize) cu spaniolul 
Albornoz.

SlMBĂTĂ LA GENOVA
• Campionii României au plecat ieri spre Italia

• Alex. Szabo vede
La ora cînd citiți aceste rînduri. 

cei 11 jucători de polo ai clubului 
Dinamo București se află pe dru
mul aerian (via Viena—Frankfurt 
— Milano) spre Genova, unde 
sîrnbătă seara vor susține — 
la piscina Albaro — prima man
șă a semifinalei cu Pro Recco, 
din cadrul „Cupei campionilor 
europeni". „7“-le dinamovist, 
care după turneul semifinal din 
Capitală și-a continuat cu multă 
seriozitate pregătirile, se află în- 
tr-o formă satisfăcătoare, este 
părerea antrenorului C. COR- 
CEC: „De rezultatul acestei in- 
tilniri depinde in mare măsură 
desemnarea echipei care va avea 
cinstea de a juca în finală".

In general, campionii noștri 
sînt rezervați în aprecieri, în
trezărind o luptă dificilă la Ge
nova. „In propriul său fief — 
ne-a declarat căpitanul echipei, 
ȘTEFAN KRONER, Pro Recco 
este greu de întrecut. Echipa se 
confundă în linii mari cu „Squa- 
dra azzurra", beneficiind în acest 
sezon și de serviciile căpitanului 
naționalei italiene, Giani Lonzi. 
Și acest lucru încă nu este cel 
mai mare impediment pentru 
formația noastră. „Tifosi" geno- 
vezi creează in piscina Albaro un 
vacarm de nedescris, astfel că 
de cele mai multe ori fluierul ar
bitrului nici nu poate fi auzit. 
Cu un asemenea suport moral, 
gazdele pornesc evident cu pri
ma șansă. In ceea ce ne privește, 
dacă vom fi precauți și ne vom 
stăpîni nervii, am putea realiza 
un scor egal. Vom lupta din 
răsputeri pentru a-l obține".

Foarte prudentă este și decla
rația internaționalului ANATOL 
GRINȚESCU: „Cele două echipe 
constituie nucleele reprezentati
velor naționale, iar în acest an 
am întîlnit Italia de 3 ori și tot 
de atîtea ori am reușit să cîști- 
găm. Ultima oară, la Dubrovnik, 
extrem de clar cu scorul de 5—2. 
Mai mult. în luna august a a- 
cestui an am cîștigat și turneul 
internațional amical de la Geno
va, echipa noastră (întărită cu 3 
jucători) învingînd pe Pro Recco 
cu 4—3. Avem așadar suficiente 
atu-uri să privim meciul de stm- 
bătă cu încredere. Dar și cu cir
cumspecție. Dacă vom păstra con
trolul balonului mai mult decit 
adversarii noștri și vom reuși 
să-l neutralizăm pe Pizzo, sarcina 
noastră in meciul retur va fi 
destul de ușoară."

Mai optimistă ni s-a părut de
clarația unui „neutru", cunoscutul 
international ALEXANDRU SZA
BO de la Steaua: „In finală se 
vor întîlni Dinamo București și 
T.V.S.K. Mostova!"

CUM S-AU CALIFICAT CELE 
DOUA ECHIPE

Drumurile lui Dinamo și Pro 
Recco pînă înaintea acestei se
mifinale au fost întrucîtva ase-

telexradiotelBfon
în-burilor japoneze. Partida s-a 

cheiat cu scorul de 3—1 (1—1) 
în favoarea sportivilor sovietici. 
Au asistat 14 000 de spectatori.

o finală Dinamo-T.V.S.K. Moscova
mănătoare. Bucureștenii au în
vins pe rînd pe: Septemvri So
fia (8—4), Ruda Hvezda Kosice 
(7—3), Arconia Sczeczin (6—1), 
Partizan Belgrad (7—6), Dyna
mo Berlin (4—2) și T.V.S.K. 
Moscova cu 4—3, pierzând doar 
întâlnirea cu Partizan Belgrad 
(5—6) din turneul preliminar de 
la Sofia. Cursa lui Pro Recco a 
fost ceva mai facilă: 10—0 cu 
N.C. Geneva, 6—3 cu Den Rob
ben Hilversum, 8—0 cu N.C. 
Bruxelles, 6—4 cu Septemvri So
fia, 6—2 cu N.C. Barcelona și... 
2—4 cu Mladost Zagreb.

Campionii 
țin.2 sîrnbătă 
lea meci în 
petiții (pînă

României vor sus- 
seara cel de al 30- 
cadrul acestei com- 
în prezent: 21 de
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recent a avut loc 
' turneu de bow- 
cu „Cupa mon

ta care au participat 30 
tot atîtea 

au ținut să 
protocolară 
alăturat.

La Tel Aviv, în cadrul „sfer
turilor" de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la baschet 
masculin, s-au întîlnit în primul 
lor joc echipele Maccabi Tel Aviv 
și Giessen (R.F. a Germaniei). Net 
superiori, 
Maccabi Tel 
toria cu 
(61—29).

în clasamentele celor mai buni 
tenismani polonezi pe anul 1967 
la masculin pe primul loc se 
află Gonsiorek, iar la feminin 
Wieczorek.

Foto : AFP

baschetbaliștii de la 
Aviv au obținut vic- 
scorul de 105—62

Turneul internațional de hand
bal (feminin) de la Praga a fost 
cîștigat de echipa S. C. Empor 
Rostock (R.D. Germană), care în 
meciul decisiv a întrecut cu sco
rul de 17—10 (9—6) formația 
Bohemians Praga.

în cadrul turneului pe care îl 
întreprinde în U.R.S.S., selecțio
nata de polo pe apă a cluburi
lor din R. D. Germană a evoluat 
la Tbilisi în compania echipei 
orașului. Victoria a revenit oas
peților, cu scorul de 3—2 (2—1, 
0—1, 1—0, 0—0). într-un meci 
anterior, disputat tot la Tbilisi, 
sportivii din R.D. Germană au 
pierdut cu 2—4 (0—2, 1—1, 1—1, 
0—0) în fața formației locale Di
namo.

unei gale 
la Viena,

în cadrul 
desfășurate 
austriac Hans Orsolic

pugilistice 
boxerul 

și-a păs-

Stadionul central din Hiroșima 
a găzduit întîlnirea internațională 
de fotbal, dintre echipa Ț.S.K.A. 
Moscova și o combinată a clu-

Echipa de fotbal Dinamo Mos
cova și-a început turneul în 
merica de Sud, jucînd la Lima 
formația peruviană Alianza, 
cîștigat Dinamo Moscova, 
1—0 (0—0).

A- 
cu
A
cu

• CALEIDOSCOP • CALEIDOSCOP
SE MAI ÎNTÎMPLA...

Campionul sud-coreean la cate
goria mijlocie-mică, Kim Ki-soo, 
și-a pus titlul mondial în joc în 
fața pugilistului american Fredie 
Little. La sfîrșitul meciului, arbi
trul de ring și judecătorul sud- 
coreean au dat 4 și respectiv 2 
puncte avans lui Kim Ki-soo, în 
timp ce oficialul american a acor
dat 11 puncte avans lui... Little 1 
Cu 2—1, Kim Ki-soo a rămas 
campion mondial.

H. C. Corrijke sînt moașe și 
surori medicale. Nu este de mi
rare, de aceea, că spectatorii au 
dat echipei porecla de „H. C. 
Barza". Dar, jucătoarele nu s-au 
supărat. Dimpotrivă, de curînd 
ele au apărut pe teren cu trico-

•uri noi pe care figurează... 
barză.

K.O. IA PETERBOROUGH

Federația engleză de fotbal

MOTOCROS CU SURPRIZE

a 
condamnat clubul Peterborough, 
care activează în Liga a III-a, la 
plata unei amenzi de 500 lire și

victorii, un joc egal și 7 înfrîn- 
geri, golaveraj 172—104). Ei au 
deplasat următorul lot: Frățilă 
și Csiszer — portari, Kroner, 
Zahan, Grințescu, Mărculescu, 
Blajec, Novac, Zamfirescu, Popa 
și Mihăilescu.

De la Genova ne-au parvenit 
cîteva știri, din care am aflat 
că Pro Recco va alinia în acest 
meci formația-tip: Merello (Mor- 
tola) — Pizzo, Cevasco. Lavora- 
tori, Guerrini, Lonzi, Ghibellini, 
Marchisio și Maraschi.

Conducerea partidei de sîmbă- 
tă a fost încredințată unei vechi 
cunoștințe a jucătorilor români:

Un concurs de motocros des
fășurat în orașul suedez Sand- 
viken a prilejuit o întîmplare cu 
totul ieșită din comun. La o 
porțiune extrem de dificilă, con
curentul Bergstrom a fost aruncat 
de pe șaua motocicletei sale și 
a... aterizat pe motocicleta riva
lului său, Karlsson. Pentru a nu 
se răsturna, Bergstrom s-a tinut 
din toate puterile de Karlsson 
care, în ciuda acestei greutăți 
neprevăzute, a reușit totuși 
treacă primul linia de sosire.

„F. C. BARZA"

Majoritatea jucătoarelor echipei 
feminine belgiene de handbal

-a spus de multe ori des- i 
i pre „Cupa Davis" că nu 

este o Adevărată între
cere pe echipe, ci o competi
ție individuală camuflată. 
Formațiile care se întrec, în 
fiecare an, pentru mult rîv- 
nita „salatieră de argint", cu
prind numai doi sau cel mult 
patru tenismani. Este de ajuns 
ca un singur as al rachetei 
să-și găsească un partener de 
valoare cft de cît apropiată, 
pentru ca imediat să se for
meze o echipă redutabilă, 
aspirînd chiar la cucerirea 
trofeului suprem al sportului 
alb.

Cunoaștem numeroase e- 
xemple de acest fel. înainte 
de război, cu Von Cramtn, 
secondat de relativ modestul 
Henkel, echipa germană a fost 
la un pas de calificare în 
„challenge-round"-ul 1937. Mai 
aproape de noi, suedezul Sven 
Davidson avînd ca partener 
pe Ulf Schmidt, apoi italia
nul Nicola Pietrangeli alături 
de Orlando Sirola, sau iugo
slavii Pilici și Iovanovici — 
au emis justificate veleități la 
finală, sau chiar mai mult 
deși în țările lor tenisul nu 
cunoaște nici pe departe dez
voltarea pe care o are în 
S.U.A. sau Australia, de pildă.

Erau totuși, de fiecare dată. 
doi jucători în echipă. Iată că, 
de cîțiva ani încoace, asistăm 
la succesele unei reprezenta
tive care beneficiază. în fapt 
de un singur echipier. E 
drept, la zenitul virtuozității 
Este vorba, bineînțeles, de 
Manuel Santana. Pentru a 
doua oară în marea finală 
Spania datorează aproape ex 
clusiv lui „Manolo" califica 
rea. în 1965, ca și acum, el a 
fost factorul principal, am spu
ne solitar, al acestei perfor
manțe de-a dreptul miraculoa
se.

Cîștigînd de fiecare dată, 
etapă de etapă, cele două 
jocuri de simplu, și apoi mo 
bilizîndu-și vulnerabilul oai 
tener de dublu, Arilla, pentru 
cucerirea celui de al treilea 
punct necesar victoriei, „pres
tidigitatorul" Santana a trecut 
mereu cu brio obstacolele care 
i-au stat în cale, pînă la do
rita finală. O singură dată 
calculul n-a fost respectat în
tocmai. La București, în mai 
spaniolii pierdeau dublul in 
fața talentaților noștri Țiriac 
și Năstase. Dar a intervenit un 
atu în plus, victoria nescon
tată a lui Gisbert la Ilie Năs
tase, pentru ca din nou califi
carea să fie asigurată. Nu vom 
uita niciodată acea festă a 
șanselor: cu ultima minge a 
meciului, cîștigată și aceea, 
Juan Gisbert își scrîntea bra
țul și pleca cu bandaj de pe 
teren...

Acum, spaniolii sînt în fina
la „Cupei Davis". Șanse de 
a depăși performanța din 1965 
nu se văd, practic. Atunci 
Australia a cîștigat cu 4—I 
oferind o singură satisfacție 
lui Santana: punctul de onoa
re în fața lui Emerson. Proba
bil că australienii nu vor irosi 
nici de data aceasta toate a- 
vantajele de care dispun. Te
ren propriu, o duzină sau două 
de mari vedete, zeci de mii de 
jucători calificați, decenii de 

I rodnică tradiție în tenis...
Dar marele succes al ediției 

1 1967 este tot al lui Santana 
| Singur, traversînd oceanul 

adversarilor răpuși rînd pe 
rînd, el n-are în palmares, 

I pînă acum, nici un meci pier
dut!
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arbitrul austriac Joseph Dirnwe- I 
ber. >

A3. VASILIU .

In meciul cu Partizan Belgrad, care a decis în mare măsură califi
carea dinamoviștilor în semifinale, Mărculescu (în foto, tatonat de 
Glidjici) a avut o comportare remarcabilă. Sperăm s-o repete în jocurile 
cu Pro Recco. I

Fotoreporterii și jocurile
olimpice din Mexic

Sportivii care vor lua parte 
anu! viitor la Jocurile Olimpice 
de vară 
jați 
sau 
de 
pic

nu vor mai fi deran- 
blițurile fotoreporterilor, 
reflectoarele camerelor 
vederi. Comitetul olim- 

anunță că sălile

de
de 

luai 
mexican

unde se vor tine concursurile 
olimpice vor fi prevăzute cu un 
sistem de iluminare ce va per
mite fotografilor să lucreze per
fect fără a utiliza tradiționalele 
accesorii

Se extind competițiile balcanice
SOFIA 6 (Agerpres). — După 

cum se anunță din Sofia, prima 
ediție a campionatului balcanic 
de schi se va desfășura anul vi-

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA MALLORCA
în runda a 8-a a turneului in

ternațional de șah de la Palma 
de Mallorca, spaniolul Toran l-a 
învins pe marele maestru inter
național belgian O'Kelly, Smis- 
lov (U.R.S.S.) a cîștigat la Ji- 
menz (Cuba), Matulovici (Iugo
slavia) la Calvo (Spania) 
mann (R.F. a Germaniei) 
dina (Spania). Partida 
(Iugoslavia) — Gligorici 
slavia) s-a încheiat remiză.

în clasament continuă să con
ducă marele maestru danez Bent 
Larsen, cu 6 p. din 
urmat de Gligorici, 
Smîslov cu cîte 5}/2 p, 
tide, Botvinik, Portisch 
Matulovici 4,'/2 p. (8).

itor în Bulgaria în zilele de 24 
și 25 februarie.

în ultimii ani, 
sportive balcanice au căpătat o 
extindere tot mai 
acum s-au desfășurat cu regula
ritate întreceri balcanice la atle
tism, baschet, lupte, tenis, tenis 
de masă, fotbal, box, iahting. 
Din inițiativa României s-a ținut 
o conferință interbalcanică pentru 
includerea scrimei în programul 
competițiilor balcanice, iar la 
propunerea Turciei a fost orga
nizat campionatul de călărie. 
Anul viitor se va desfășura și 
primul concurs balcanic la gim
nastică artistică.

competițiile

mare. Pînă
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și Leh- 
la Me- 

Ivkov 
(Iugo-

7 partide, 
Ivkov și 

din 8 par- 
4>/t p. (7),

în primul rînd, printr-un acoperiș 
vast, în genul unui baldachin, 
care urmează să fie susținut de 
14 piloni puternici și care va a- 
coperi întreaga suprafață a com
plexului sportiv. Lucrările 
construcție, 
sînt evaluate la 
mărci, 
nului

sportiv. Lucrările de 
ale căror cheltuieli 

400 milioane 
vor incepe în toamna a- 

1968.

LA
îi datorați succesele dv. remarca-

ÎNTREBAREA : «Cărui fapt

bile?" trăgătorul sovietic Niko
lai Durnev, campion mondial de 
skeet a răspuns: „Călătoriei cu 
metroul! Stau întotdeauna cu 
mîna ridicată și țintesc becurile 
electrice care apar fulgerător din 
bezna tunelului. Este drept că 
ceilalți călători dau din cap com
pătimitor privind comportarea 
mea, însă acest antrenament fără 
armă mă ajută să-mi formez o 
mină sigură și o privire rapidă" 
— declară Durnev.

• CALEIDOSCOP • CALEIDOSCOP • CALEIDOSCOP
a recomandat Ligii britanice des
ființarea acestui club. în cazul în 
care hotărîrea luată nu va 
fi respectată, conducerea clu
bului este acuzată că nu a res
pectat măsurile de economii luate 
în cadrul politicii de austeritate 
economică din Marea Britanie, 
plătind jucătorilor premii mari 
după cîștigarea unui meci de 
cupă și făcîndu-le alte înlesniri 
financiare contrare prevederilor 
legale.

UN CLUB INTERNAȚIONAL
Profitînd de emulația provocată

de disputarea primului campionat 
profesionist de fotbal din S.U.A., 
numeroase cluburi nord-america- 
ne și-au întărit în ultimele luni 
rîndurile cu jucători importați 
din străinătate. Recordul pare să-l 
bată clubul Atlanta, sub culorile 
căruia joacă în prezent șapte 
englezi, doi galezi, un suedez, un 
irlandez, trei zambieni și un 
ghanez.

1' ara cuvinte

ACUM 4000 DE ANI, IN EGIPT...

în țările maritime europene, 
sportul cu vele pe roti cîștigă 
din ce în ce mai multi adepti. 
De curînd, acești sportivi s-au 
întîlnit în cadrul celei de a 5-a 
ediții a campionatelor europene, 
eveniment care a avut loc în 
stațiunea climaterică germană St. 
Peter Ording din Republica Fe
derală a Germaniei, situată pe 
coasta Mării Nordului. Acolo 
unde mareele au format o fîșie 
de pămînt uscat, care se prezintă 
asemănător unei piste de curse 
aproape perfect neted, 68 de par
ticipant! din 5 națiuni s-au luptat 
pentru obținerea titlului. în vehi
culele lor de construcție joasă, 
prevăzute cu roți cu cauciucuri, 
veliștii „de plajă* obțineau dato
rită velelor lor, viteze pînă la

80 de kilometri pe oră. Vîntul pu
ternic cere din partea acestor pi- 
loți, care conduc iachturile lor, 
de obicei de construcție proprie, 
aceeași măiestrie ca și din pat- 
tea confraților lor, care conduc 
iachturile conventionale pe apă. 
Pînă și programul este același ca 
și la regatele pe apă. In cadrul 
regatelor, veliștii pe roti parcurg 
anumite distante. în urma mai 
multor probe și pe baza clasa
mentului este stabilit apoi învin
gătorul. Vehiculul cu vele pe 
roți ia startul în diferite clase, 
dependent de suprafața pînzei cu 
care este înzestrat. Dar, acest 
sport nu este cîtuși de puțin o 
invenție a secolului nostru. Ideea 
de a construi un vehicul pe roti 
acționat de vînt este veche de 
circa 4000 de ani. în anul 1935, 
arheologi italieni au descoperit 
șasiul unui vehicul cu pînze care 
data din timpurile regelui egip
tean Amenemhet al 3-lea.

UN GRUP de arhitecți din Stut
tgart, condus de Giinther Behnisc, 
a cîștigat concursul de proiecte 
de baze sportive pentru J,O. din 
1972, de la Munchen, obținînd un 
premiu în valoare de 100 000 de 
mărci. Construcția lor se distinge

Recordul mondial al probei de 440 yarzl garduri continuă să fie 
deținut de sud-africanul Qert Potgieter. In ultimul timp el se ocupă 
de antrenamentele studenților, pe care îi îndrumă ți le călăuzește pașii 
spre marile performanțe. Iată-1 încercînd o nouă centură de rezistență, 
cu ajutorul studentei Jean Van der Merwe, care pare a fi încîntată de 
realizarea profesorului el.
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