
O noua victorie in Canada 
a hocheiștiior români

QUEBEC 7 (Agerpres). — Corespondență specia
lă ! Continuîndu-și turneul In Canada, selecționata 
de hochei pe gheață a României a jucat la Monc
ton cu echipa Senior K. S. Moncton. La capătul 
unul meci spectaculos, hocheiștii români au ob
ținut victoria cu scorul de 4—3 (2—0, 2—2, 0—1). 
In meciul următor, hocheiștii români vor juca la 
Drummondville (Quebec).

Lucrările Conferinței Naționale CEA MAI T1NĂRĂ
a Partidului Comunist Român

Joi, în cea de-a doua zi a iu* 
crărilor Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român au 
continuat dezbaterile la Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Ședința de dimineață a fost 
condusă de tovarășul 
Gheorghe Maurer.

Primit cu aplauze a luat
vîntul tovarășul Chivu Stoica, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliu
lui de Stat.

în cuvîntul său, tovarășul 
Chivu Stoica a iăcut propunerea 
ca funcția de președinte al Con
siliului de Stat să fie îndepli
nită în viitor de secretarul gene
rai al Comitetului Central al 
partidului, potrivit rolului de 
forță politică conducătoare de stat 
pe care îl exercită P.C.R. în so
cietatea noastră, șl să se prezin- 
te în acest sens propuneri co
respunzătoare Marii Adunări Na
ționale.

Propunerea a fost primită 
însuflețire de participanții 
Conferință. întreaga asistență, 
picioare, a aplaudat îndelung.

în continuarea discuțiilor 
luat cuvîntul tovarășii Gheorghe 
Necula, prim-secretar al Comite
tului regional București al P.C.R., 
Nicolae Agachi, director general 
al Combinatului Siderurgic Hu
nedoara, Manea Mănescu, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Carol Gbllner, cercetător științi
fic din Sibiu, Constantin Dră- 
gan, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor, Eli- 
sabeta Moszorjak, muncitoare la 
Fabrica de încălțăminte „Crișul" 
din Oradea, Mihai Drăgănescu, 
membru al Biroului Executiv al 
Consiliului Național al Cercetă
rii Științifice, Janos Fazekas, 
membru al Comitetului Executiv 
ai C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri.

După o pauză, lucrările Con
ferinței au continuat prezidate de 
tovarășul Iile Verdeț.

Primit cu aplauze, a luat cu
vîntul tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședlnte al 
Consiliului de Miniștri.

Au vorbit apoi, tovarășii: Va
sile Potop, prim-secretar al Co
mitetului regional Suceava al 
P.C.R., Ion Tudor, secretar al Co
mitetului regional Dobrogea al 
P.C.R., Iosif Banc, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Gheorghe 
Cocoș, directorul Grupului de 
șantiere pentru construcția Hi
drocentralei de pe Lotru, Gheor
ghe Rădulescu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al
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Comitetului Executiv,
C.C- al P.C.R.
Conferinței continuă.

P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri.

★
După-amiază, la reluarea lucrări

lor Conferinței, ședința a fost con
dusă de tovarășul Paul Niculescu- 
Mtzil.

Primit cu aplauze, a luat cu
vîntul tovarășul Gheorghe Apos
tol, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., prim-vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri.

Au vorbit apoi Miron Nicoles- 
cu, președintele Academiei Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Cîrcei, prim-secretar al Comite
tului regional Banat al P.C.R., 
Ștefan Voitec, membru al Comi
tetului Executiv ai C.C. al P.C.R., 
președintele Marii Adunări Na
ționale, Elena Tașnadi, președinta 
Comitetului Executiv al statului 
popular al comunei Sanislău, ra
ionul Cărei, regiunea Maramureș, 
Gheorghe Stoica, membru suple
ant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Constantin Dăs- 
călescu, prim-secrelar al Comite
tului regional Galați al P.C.R., 
Vasile Vîlcu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, Hajdu Gydzo, scriitor, re-

dactor-șef adjunct al revistei 
Igaz Szo.

In ultima parte a ședinței de 
după-amiază, lucrările Conferinței 
au continuat fiind conduse de to
varășul Alexandru Drăghici.

Primit cu aplauze a luat cu- 
vintul tovarășul Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Execgtiv, 
al Prezidiului Permanent al C C. 
al P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

Au mai luat cuvîntul la dis
cuții tovarășii: Ion Cosma, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular al orașului Bucu
rești, Maxim Berghlatnu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Comitetu
lui de Stat ai Planificării, gene
ral-colonel Ion Ioniță, ministrul 
forțelor 
membru 
Executiv 
ședințele 
pentru 
muncii, 
rizării, 
ședința 
producție din 
regiunea Suceava, Leonte Răutu, 
membru al 
secretar al
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Întregul nostru popor trăiește 
cu intensitate evenimentul de o 
istorică însemnătate : CONFE
RINȚA NAȚIONALA A PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN.

Luarea in discuție și adoptarea 
unor hotăriri ce privesc domenii 
de mare însemnătate pentru 
voltarea societății noastre, 
bucură de adeziunea deplină 
primată de opinia publică.

Tirajele record ale ziarelor
rute joi s-au epuizat încă de la 
primele ore ale dimineții. Pretu
tindeni oamenii citeau.

Raportul prezentat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU va fi in 
continuare studiat — lung timp — 
cu multiplele sale capitole, fiecare 
dintre ele dătător de idei și ener
gii, toate la un loc contopindu-se 
in ceea ce denumim cu mindrie 
și admirație LINIA POLITICA A 
PARTIDULUI NOSTRU.

Partidul s-a adresat poporului 
direct, tovărășește, și i-a arătat 
clar, fără echivocuri, ce a făcut, 
ce mai are de făcut.

Reporterii noștri s-au întilnit cu 
oameni de cele mai diverse pro-

fesluni, le-au cerut părerea, i-au 
consultat.

...într-o pauză a lucrărilor Con
ferinței, am avut o scurtă convor
bire cu prof. univ. Leon Teodores- 
cu, rector al Institutului de cultură 
fizică, vicepreședinte al Consiliu
lui național pentru educație fizică 
și sport. Profesorul ne declară :

„Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu constituie un 
model de principialitate șl consec
vență comunistă, care va intra, in
discutabil, in patrimoniul univer
sal al marxism-leninismului. Rod 
al unei analize științifice, ample, 
multilaterale și profunde a reali
tăților românești, in contextul pro
blemelor complexe ale contem
poraneității, Raportul scoate in e- 
vldență creșterea rolului conducă
tor al partidului, al statului și 
al organizațiilor obștești, indicind 
formele și metodele de conducere 
a proceselor economice și sociale 
în etapa pe care țara și poporul 
o străbat, sub conducerea partidu
lui, pe drumul însorit al desăvîr- 
șirii construcției socialiste.

Noi, slujitorii științei și cadrele

didactice, reținem o dată in plus 
necesitatea intensificării și aprofun
dării cercetărilor in domeniul e- 
ducației fizice și sportului. Numai 
astfel se vor putea asigura conți
nutul și formele de CALITATE 
corespunzătoare sarcinilor trasate 
de partid pentru etapa actuală și 
in perspectivă. Dar, atît cerceta
rea, cit și conducerea procesului 
vast și complex al educației fizi
ce, necesită cadre cu o calificare 
superioară. Activind in aceste sec
toare însemnate ale societății noas
tre, vom depune întreaga stră
duință ca să contribuim la tran
spunerea in viață a sarcinilor ce 
ne revin din istoricele documente 
ale Conferinței Naționale a Parti
dului Comunist Român**,

...în cabinetul de lucru al pro
fesorului universitar emerit Ion 
Gudju, vicepreședintele Federa
ției române de șah. La 70 de ani, 
omul de știință desfășoară în 
continuare o activitate prodi
gioasă, didactică și obștească.

(Continuare în pag. a 2-a)

A nins la munte 1 Peste foarte puțin timp. piftiile de schi vor găzdui primele concursuri ale 
sezonului Fotoi A. Neagu

cinci jocuri
Astăzi dimineața pără

sește Capitala selecționata 
feminină de handbal a țării 
noastre. Jucătoarele româ
ne urmează să întreprindă 
un turneu de 5 jocuri în 
R. D. Germană, R. ~ 
Germaniei și 
Primele două 
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der Oder și,
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Discret, bătrtnul parc spor
tiv Progresul a ascuns cu 
frunzișul paltinilor schelele p« 
al căror orio alb se ridica aid, 
astă-vară, una din cele 
moderne săli de 
țară. Acum, dnd 
a fost terminată, 
falnicului umbrar : 
soarelui’ Să lase 
să inunde acest nou sanctuar 
ai sănătății șl al armoniei fi
zice, spre a-i Întregi frumuse
țea durată de milnlle harnice 
ale meșterilor constructori.

Sala, se Înțelege, va purta 
numele dubulul : „Progresul”. 
Ea a fost concepută pe plan
șele arhltecților de la Institu
tul Proiect—București șl reali
zată — la timp — de colecti
vul întreprinderii de Construc- 
țli-Montaj nr. 3 din Capitală. 
Noua bază sportivă s-a Înălțat 
aub privirile admirative ale 
sutelor de tineri prezențl In 
fiecare zi la antrenamente, in 
parcul sportiv din str. Dr. 
Staieovici. Și cred că nu există 
handbalist sau fotbalist care 
să nu-i cunoască caracteristi
cile tehnice. Toată lumea — 
de la pitic la maestru al spor
tului — toți de la „Progresul** 
se mlndresc cu noua sala de 
sport.

Au șj de ce ! Construcția 
este modernă, utilată după 
ultimul jurnal al tehnicii. Sala 
dispune de o centrală termică 
proprie, instalație pentru con
diționarea permanentă șl auto
mată a aerului, stație de ra- 
dio-amplificare, izolație fonică

și lumină fluorescentă. Spa
țioasele vestiare — cu o notă 
d© distinctă eleganță și utili
tate practică — pot oferi ospi
talitate unui număr de 150 
sportivi, deodată.

Ceea ce însă impresionează 
in mod deosebit este suprafața 
mare 
joc : 
22 de 
țime,
toare, de șapte metri și jumă
tate. In această sală — pe 
care constructorii au numit-o 
wde pregătire fizică generală*4 
— vor lucra handbaliștii, vo
leibaliștii, gimnaștii și tenis- 
menii clubului sportiv bucu- 
reștean progresul. Așadar, re
cuzita celei mai tinere săli de 
sport din țară cuprinde pa
nouri de baschet, spaliere, 
porți de handbal, etc.

Desigur, este un fel de a 
spune .cea mal tinără sală44. 
Zilele acestea, bunăoară, au 
fost terminate lucrările pentru 
acoperirea bazinului de 
(cu dimensiuni olimpice) 
orașul Ploiești. Deci, o și 
tinără bază sportivă I 
.promoția lui ’67“ fac
de asemenea, impunătorul sta
dion de la Craiova, sălile de 
sport din orașele Bîrlad și 
Arad, complexul pentru lupte 
și box de la Cîmpulung Muș- 
cel. complexul sportiv de la 
Piatra Arsă etc. Sint stadioa
nele, sălile, ce îmbogățesc In 
fiecare an zestrea mișcării 
noastre sportive.

V. TOFAN

A
n de an editura C.N.E.F.S. tipă
rește un număr sporit de cărți, 
cu un continui util ți mai actual, 
semnate de cei mai competenți 
ți pasionați profesori, antrenori, 
medici și ziariști.

Curiozitatea și așteptările noastre nu 
vor fi, se pare, înșelate în anul 1968. 
Editura făgăduiește un număr de 93 de 
lucrări, în afara celor de rezervă.

Pe genuri, această cifră se repartizează 
astfel : tehnică și metodică 37, popularizare 
12, reportaje, biografii, beletristică 10, 
turism 34. Au firească prioritate în planul 
editurii atletismul, gimnastica, înotul (autori 
M. Belba, I. Jipa, N. Băiașu, St. Mociulschi, 
O. Mladin).

Dar nici jocurile sportive nu sînt negli
jate : pentru volei, o lucrare în colectiv 
despre pregătirea de bază și instruirea 
copiilor și juniorilor, pentru baschet, impre
siile despre baschetul american ale celui 
care l-a cunoscut chiar la el acasă, V. Po
pescu, și pentru handbal, în colecția „Bi
blioteca sportului" — handbalul în 12 lecții 
de C. Popescu.

Sînt îmbucurătoare lucrările care se adre
sează educației fizice și sportului școlar: 
gimnastica de bază și acrobatică, educația 
fizică diferențiată la vîrsta de creștere, 
asociațiile sportive școlare. Aceasta în
seamnă că, în sfîrșit, am început sa ne 
orientăm spre școală, așa cum ar fi tre
buit s-o facem de totdeauna „Manualul 
de educație fizică pentru preșcolari" va 
aduce, sperăm, preocuparea pentru această 
primă etapă de formare a calităților și 
deprinderilor motrice.

Cîteva lucrări de concepție și metodică 
vor umple un gol, care s-a resimțit mult 
chiar în pregătirea cadrelor tehnice, nu 
numai în cea a sportivilor. Ne gîndim la 
prima sinteză despre „Pregătirea fizică în 
antrenamentul sportiv" pe care o va face 
l.'lștrate, la „Metodica antrenamentului in
dividualizat" care va valorifica bogata 
experiență a profesorului și antrenorului 
V. Cojocaru, la „Exercițiile cu haltere" ale 
lui i. Hîtru, fără care nu se poate concepe 
astozi pregătirea modernă.

Este foarte bine că se reeditează lu
crarea, pare-se epuizată, „Antrenament, 
exerciții, jocuri" pentru baschet, fotbal, 
handbal și volei. Și este foarte bine că 
antrenori recunoscuți ca valoare încep să 
publice cârti mult așteptate : I. Racovită 
(tenis), S. Samarian (sah), D. Gârleanu 
(atletism), E. Mărgărit (box).

Vor apare și lucrări — argument am spune 
noi : „Exercițiile fizice si munca intelec
tuală", „Scriitori români despre sport". 
„Cibernetica și sportul". Ele sînt menite 
să creeze convingeri și sâ năruie pre
judecăți.

O noutate va fi lucrarea conferențiarului 
M. Epuran „Probleme de sociologie a 
sportului" și o mult așteptată promisiune 
împlinită „Amintirile de pe stadioane" ale 
lui I. Moina.

Și un lucru bun, după îndelungată ezi
tare : biografiile sportive (Lucian Popescu, 
lolanaa Balaș, I. Moser, T. Ozon, Nicolae 
I. Țapul și lucrările de istorie sportivă : 
lupte (V Stoian), ciclism (I. Goga), fotbal 
(Fr. Moses), clubul Rapid 
lescu).

Trei ziariști ne vor da trei 
resante și sperăm originale ;
de la Mexic" (V. Bânciulescu), 
din istoria sportului" (I. Chirilâ) și „I 
însemnările unui cronicar de fotbal" 
Păunescu).

O noutate, 
mărul mereu 
speologie, va 
Bleahu.

Itinerariile turistice, monografiile, circui
tele, sînt multe pentru o le aminti pe toate 
și chiar ca să alegem fără a nedrep’ăti. 
Am numi totuși „Munții Banatului", „Valea 
lalomiței", etc.

O lucrare originală ne promite sâ fie 
„Bucureștii de la A la Z" de S. Bonifaciu 
și Em. Valeriu, și documentat, dens în con
ținut, „Dicționarul turistic ai României*' de 
I. Constantinescu.

Au mai rămas vechile dorinți : un dic
ționar sportiv, lucrări pentru calitățile fi
zice și factorii antrenamentului, niște eseuri 
artă-sport, însemnările de călătorie ale 
unor sportivi activi. Le așteptăm împlini
rea în viitorul cel mai apropiat.

(V. Stăncu-

lucrări inte- 
„Olimpiada 

„Povestiri 
Din 
(V.

handbal va susține 
peste hotare

decembrie la Brandenburg 
în compania reprezentati
vei R. D. Germane.

Antrenorii Fr. Spier și 
D. Popescu-Colibași au se
lecționat pentru acest tur
neu 14 handbaliste: Naghi 
și Buzaș (portari), Starck, 
Băicoianu, Bîtlan, 
Nemetz, Hedeșiu, Șramko, 
Scorțescu, Nicolae, Dobîr- 
ceanu, Metzenrath și Vidu.

Secheli,

Pasioramic sportiv
intern (Pag. a 3-a)

22 decembrie, la Cluj

C.S.M. - Spojnîa Varșovia
in „C. C. E ââ

la tenis de masă
Deținătoarea 

„C.C.E.“ la tenis 
lin, C.S.M. Cluj, 
mul meci, in actuala ediție, la 22 
decembrie, la Cluj. Partida va 
avea loc in compania campioanei 
Poloniei, Spojnia Varșovia, și va 
conta pentru sferturile de finală 
ale competiției. învingătoarea va 
juca apoi, pînă la 11 februarie 
1968, cu campioana Cehoslovaciei, 
Slavia Praga.

autoritară a 
de masă mascu- 
va susține pri-

mult așteptată față da 
crescînd al pasionalilor 
fi „Ghidul peșterilor" de

nu- 
de 
M.

Virgil LUDU

• 4 schiori au plecat in Franfa • Turneul echipei de fotbal

Dynamo Berlin ® „Cupa orașului București" la box • Intilniri

internaționale la haltere 9 Rapid București - Admira Viena in „C.C.E." la handbal (feminin)
• Mare surpriză in baschetul spaniol ® Echipa I a U.R.S.S. a cișfigat turneul international de hochei

SCHIORII C. TABARAȘ, D. MUNTEANU, 
DAN CRISTEA ȘI K. GOHN, însoțiți de proi. 
I. Matei, au plecat ieri in Franța pentru a 
participa la tradiționalele concursuri de la 
Val d'Isere („Criterium de la Premiere Neige*. 
11—17 decembrie) șl Les Contamines („Grand 
Prix de Noel", 20 decembrie).

ECHIPA DE FOTBAL DYNAMO BERLIN va 
susține — între 10 și 17 decembrie — mai 
multe jocuri în țara noastră. Primul meci este 
programat pentru duminică 10 decembrie (ora 
10.30), cînd echipa berlineză va primi replica 
divizionarei B, Electronica Obor.

Partida va avea loc pe terenul Electronica 
(strada Baicului).

PRIMA GALA DE BOX dotată cu „Cupa 
orașului București", va avea loc duminică 
cu începere de la ora 10.30, la Casa de cul
tură a tineretului din raionul N. Băicescu. str. 
Șerban Vodă nr. 213.

La competiție participă pugiliști de la clu
burile Dinamo, Steaua, Progresul, Rapid. 
C.S.Ș., Viitorul. Metalul, Olimpia, Construc
torul etc.

INTÎLNIREA INTERNAȚIONALA DE HAL
TERE dintre echipele de juniori ale României 
și Poloniei va avea ioo sîuibătă. tnceplnd de

la ora 18, In sala Dinamo din Capitală. Din 
formația juniorilor noștri fac parte, printre 
alții; A. Parnavelas (cat. 56 kg), V. Bădescu 
(cat. 67,5 kg), St. Pintilie (cal. 82,5 kg).

FEDERAȚIA FRANCEZA de haltere a con
firmat că echipa selecționată a Franței va 
susține la Începutul lunii Iunie 1968 o tntil- 
nire amicală cu echipa României Ia București.

ÎN NOUA EDIȚIE A „CUPEI CAMPIONI
LOR EUROPENI" LA HANDBAL (feminin) 
jocurile se vor desfășura după următorul pro
gram : Zora Oloniuc (Cehoslovacia) — Empor 
Rostock (R. D. Germană) ; Jalgiris Kaunas 
(U.R.S.S.) — ETV Hamburg (R. F. a Germa
niei) ; KSV Swift (Olanda) — cu învingă- 
toarea meciului Crakovia — USC Marsilia ; 
ADMIRA VIENA — RAPID BUCUREȘTI. 
Jocurile itur-retiir) trebuie să se înrhele pînă 
la 15 ianuarie 1968. Semifinalele sînt progra
mate în februarie, iar finala la 31 martie.

IN ETAPA A 5-a A CAMPIONATULUI 
SPANIOL DE BASCHET (masculin), a fost 
Înregistrată o mare surpriză: deținătoarea 
..Cupei campionilor europeni" echipa Rea) 
Madrid a pierdut cu scorul de 70—73 in fața 
noii promovate In prima categorie a țării, 
formația Atletico St. Sebastian. De remarcat

că pină în prezent nici o echipă nu a reușit 
să cîștige pe terenul de la St. Sebastian

Alte rezultate: Juventud—Barcelona 95 - 
56; Kas—Nautico 59—45; Estudiantes—Ma- 
laro 85—79.

In clasament conduc echipele Real Madrid și 
Kas cu cite 9 puncte, urmate de Estudiantes 
cu 8 puncte, Juventud, Atletico Saint Se
bastian. Mataro 7 puncte etc.

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE HOCHEI 
PE GHEAȚA organizat de federația unională 
de specialitate din U.R.S.S., s-a încheiat cu 
victoria primei reprezentative a U.R.S.S., cla
sată pe primul loc cu 8 puncte.

în ultima zi a turneului, campionii mon
diali au întilnit la Moscova prima echipă a 
Cehoslovaciei, obținînd victoria cu scorul de 
9—1 (3—1, 4—0, 2—0). în celelalte două
partide, selecționata secundă a U.R.S.S. a în
trecut cu scorul de 13—1 (3—0. 6—0. 4—1) 
formația Poloniei, iar Cehoslovacia II a dis
pus cu 7—2 (1—0. 4—0, 2—2) de Canada. 
Iată clasamentul final al turneului: 1. U.R.S.S. 
I 8 puncte (28—7); 2. U.R.S.S. II 8 puncte 
(29—11); 3. Cehoslovacia II 7 puncte (21—9); 
4. Cehoslovacia I 5 puncte (20—17); 5. Ca
nada 2 puncte (12—32); 6. Polonia 0 puncte 
(6—40).
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DEPLINA ADEZIUNE
(Urmară din pat- 1)

„Trăim, fără îndoială, zile care 
vor rămine înscrise cu litere de 
aur în Istoria națiunii române, 
ne spune profesorul Gudju, Con
duși de partid, neabătuți pe dru
mul nostru, așezăm acum o nouă 
piatră de hotar. în fața poporu
lui român se deschid perspec
tive și piscuri Ia care altădată 
nici n-am fl îndrăznit să visăm. 
Adeziunea deplină față de mă
surile Inițiate de partid ne dau 
certitudinea că toate obiectivele 
vor fi îndeplinite. Eu am adunat 
ani în spate 
sincer că nu 
sit. Politica 
dului nostru 
mlsm, puteri 
rinți de perfecțiune.

în contextul avîntului 
material și spiritual, al 
românesc, activităților 
le-a fost rezervat un 
cinste. Sănătatea populației, dez
voltarea educației fizice într-un 
stat, sînt, în ultimă instanță, un 
etalon al nivelului de trai. Iar 
sportul •— în ansamblu, cu mul
tiplele sale atribute — devine, în 
condițiile societății spre care pă
șim, o manifestare de cultură*4.

...Președintele clubului Rapid, 
Petre Capră, ne spune :

„Membrii clubului nostru, ani
mați de un devotament nețărmu
rit față de politica Înțeleaptă a 
Partidului Comunist Român, ur
măresc cu atenție lucrările Con
ferinței Naționale, înalt for în 
care sînt trasate căile și mijloa
cele ce vor duce spre un nou 
avînt al economiei noastre, spre 
propășirea neîncetată a Româ
niei socialiste.

în același timp, sîntem con- 
ștlenți de mărirea răspunderilor 
fiecăruia dintre noi, în vederea 
îndeplinirii mărețelor sarcini care 
ne sînt trasate. Conducerea clu
bului consideră ca o datorie de 
onoare continua ridicare a spe
cializării cadrelor care muncesc 
în secțiile unității noastre, astfel 
incit activitatea lor susținută să 
ducă la obținerea de noi perfor
manțe, contribuție concretă la 
dezvoltarea și strălucirea sportu
lui românesc. De bună seamă că

dar vă mărturisesc 
mă simt tncă obo- 
înțeleaptă a partl- 
insuflă elan, opti- 
nol, ginduri $1 do-

general, 
statului 
sportive 
loc de

vom putea, intr-un viitor foarte 
apropiat, să sărbătorim alături de 
lzbinzile noastre din multe dome
nii de activitate șl noi reușite 
pe tărtmul sportiv*.

Referindu-se la măsurile privind 
îmbunătățirea orgaidzăril admi- 
nistrativ-teritoriale a țării, tova
rășul Mircea Biriș, președintele 
CREFS—Hunedoara, apreciază :

„Nu de puține ori s-a intîm- 
plat ca, în relațiile noastre cu 
unitățile de bază să nu putem 
realiza ceea ce ne-am propus. 
Faptul se datorează atît lipsei 
de apropiere dintre noi, cît și 
largului sistem de intermediari 
care au îngreuiat fie comunica
rea hotărîrilor, fie îndeplinirea 
lor. Tocmai de aceea am pri
mit cu deosebită satisfacție do
cumentele care preconizează — 
alături de alte măsuri înțelepte 
— îmbunătățirea organizării ad- 
ministrativ-teritoriale a României.

Autonomia sporită ce se acor
dă orașului și comunei dă aces
tora posibilitatea să-și organizeze 
mai bine — și pe profil — viața 
lor internă, să-și utilizeze mai 
judicios mijloacele materiale de 
care dispun.

Și în sport, ca 
niu de activitate, 
rîri își vor face 
țită justețea. Se va înfăptui ast
fel o veche aspirație a tuturor: 
satul și comuna să devină si ele 
puternice centre ale sănătății si 
ale bunei stări".

...Aerodromul Clinceni. Campio
nul mondial absolut la parașu
tism, Gheorghe Iancu, studia — 
împreună cu cîțiva mecanici de 
avion — Raportul. Ne spune :

„Vorbesc cu emoția firească 
a omului care urmărește cu vie 
atenție complexul plan de mă
suri elaborat de partid, menit să 
înalțe țara pe treptele cele mai 
înalte ale progresului, civiliza
ției și prosperității. Adeziunea 
mea este deplină la acest lumi
nos program de propășire, de 
dezvoltare nestînjenită a talente
lor, a aptitudinilor fiecărui om 
al muncii.

Am citit cu deosebit interes 
Raportul, continuă maestrul eme
rit al sportului Gheorghe Iancu. 
Sensul major al acestor măsuri

în orice dome- 
recentele hotă- 
în curînd sim-

este permanenta îmbunătățire a 
condițiilor noastre de viață, ma
terială și spirituală. Personal, 
îmi voi pune șl pe mal departe 
întreaga capacitate de munci în 
slujba acestui nobil țel*.

„Constantin Mihăllă, preșe
dintele comitetului sindical al 
Combinatului de celuloză șl hîr- 
tie din Brăila, răspunde telefo
nic solicitării noastre :

„Raportul prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu tn cadrul 
Conferinței Naționale a partidu
lui prevede, printre sarcinile de
osebit de importante ale sindi
catelor, în condițiile actuale, or
ganizarea activității recreativ- 
sportive pentru masele de sala- 
riațl. în această direcție, comi
tetul nostru sindical va da o 
importanță deosebită antrenării 
salariaților săi într-o activitate 
sportivă continuă șl eficace, pu- 
nîndu-le la dispoziție baze spor
tive, materiale și echipamentul 
de care dispune, astfel ca ei să 
se poată bucura de o formă de 
petrecere a timpului liber cît mai 
plăcută și folositoare.

Vom amenaja noi baze spor
tive, vom procura noi materiale 
și echipament sportiv. Sînt sigur 
că masa de salariați va contribui 
cu eforturi sporite Ia realizarea 
sarcinilor de producție, înțelegînd 
ce avantaje decurg de aci pen
tru ea".

...De la sediul Cooperativei a- 
gricole de producție din comuna 
Răzvadul de Jos, de lîngă Tîr- 
goviște, președintele Nicolae 
Mocanu ne transmite:

„însuflețiți de documentele și 
lucrările Conferinței Naționale a 
partidului nostru, ne vom stră
dui să lărgim și in comuna noas
tră rețeaua de instituții soclal- 
culturale. în ceea ce privește 
sportul, vom încerca să-l adu
cem la nivelul celorlate activi
tăți culturale din comună. în 
acest fel, membrilor cooperativei 
noastre li se va asigura un stan
dard superior de viață".

n numeroase analize ale 
At situației atletismului la 
I nivel de club, regiune

sau federație, printre 
cauzele unor insuccese 
sau ale unor rămîneri 

în urmă a fost enumerată 
$1 slaba colaborare școa- 
lă-antrenorL Mal precis, 

antrenorii 11 acuzau pe profesorii 
de educație fizică din scoli ge
nerale și licee că nu-»l Îndrumă 
elevii cei mal talentat! către 
secțiile de performanță. Mal mult: 
cînd antrenorii observă în scoli 
astfel de elemente, profesorii nu 
acceptă — sub un motiv sau 
altul — legitimarea si pregătirea 
lor la cluburi. In plus, antre
norii afirmau că dintre elevii 
care, totuși, ajung la cluburi, 
majoritatea 
submediocre, atestlnd faptul că 
profesorii nu se ocupă îndeajuns 
de pregătirea atletică a elevilor, 
în orele de educație fizică.

Contrar numeroaselor „nomi
nalizări*, contrar tendinței de ge
neralizare manifestate de antre
nori, eram convinși că există 
și cadre didactice care, cu con
știinciozitate șl modestie, își des
fășoară munca în școli cu o adîn- 
că înțelegere a rolului lor în 
dezvoltarea atletismului. De cu
rînd, antrenorul Zaharia Ignișca 
a ținut să ne ofere un asemenea 
exemplu. Este vorba despre o 
tînără profesoară, absolventă a 
Facultății de educație fizică din 
cadrul Universității București 
(promoția 1966), care predă la 
școlile generale nr. 195 si 196 
din cartierul Titan. Se numește 
SANDA NECULA și are 22 de 
ani. A fost atletă la Clubul spor
tiv școlar, bună săritoare în lun
gime, pentatlonistă și, în special, 
alergătoare de garduri (record
mană republicană de junioare 
mici la 60 mg, în 1961). Dragos
tea pe care încă o poartă atle
tismului a determinat-o să vină, 
într-o zi de octombrie, la Cen
trul „23 August", 
însoțită de aproa
pe 70 (!) 
elevii săi cei mai 
talentați. 
cești 
încredințat antre
norilor de 
tism de la 
itorul", pentru a 
le călăuzi pașii 
spre performanță. 
Chiar dacă s-ar 
numai la atît, aportul

dintre

Pe a- 
copii i-a

atle-
„Vi-

ULTIMA RESTANTA DIN
se dispută 
divizia B,

B

Rapid București (f) 
va întreprinde un turneu 

in Iugoslavia

Astăzi, la Timișoara, 
ultima restanță din 
între formațiile masculine locale 
înainte și Politehnica. Meciul are 
o deosebită importanță, ambele e- 
chipe aspirînd la un loc de frun
te în clasamentul final al turului 
în seria a II-a. O victorie a pri
mei echipe i-ar asigura acesteia 
primul loc, în timp ce succesul 
Politehnicii ar aduce o aglomerare

de 4 formații 
a studenților) 
tea clasamentului.

(printre care și cea 
ex aequo în frun-

DUMINICA, după meciul cu Pe
nicilina lași din campionat, echi
pa feminină de volei Rapid Bucu
rești va pleca în Iugoslavia, unde 
urmează să efectueze un turneu 
de o săptămînă. Voleibalistele ro
mânce vor juca la Subotica, cu 
formația locală Spartak și cu o 
selecționată a orașului, și la Bel
grad, cu o echipă feroviară. Tur
neul rapidistelor nu afectează cu 
nimic desfășurarea campionatului 
republican-

FINALELE „ICEFIADEI
Miercuri, dc la ora 16, in sala 

de sport a Institutului de cultură 
fizică, se dispută meciurile finale 
ale „Icefiadei**. Pentru titlurile de 
campioane ale acestei competiții se 
Întrec formațiile reprezentative ale 
anilor III și IV (calificate în fi
nale), atit la băieți cît și la fete.

au calități fizice

Nr. 28 (5462)

Probele atletice sînt nelipsite din orele de educație fizică. Foto : V. Bageac

1

Prietenul antrenorului de atletism:
profesorul de educație fizică!

fi limitat 
______  ___ _r profesoarei 
tot este demn de laudă. Dar... 
surpriza de-abia acum începe : la 
selecție, pe distanța de 100 de 
metri, Gabriela Moraru (11 ani) 
a alergat 15,0 s, Nicolae Pantazi 
(14 ani) 12,8 s, iar Constantin 
llie (tot 14 ani) 12,5 s! Ținînd 
cont de vîrsta elevilor, rezultatele 
apar ca foarte bune. Cum au reu
șit ei să le obțină ? Pentru a 
afla, am făcut o vizită la școala 
nr. 196.

— Linde o pot găsi pe tova
rășa Necula î

— Vedeți la etajul 1.
Urcînd scările am auzit două 

comenzi scurte (Pe locuri!... Ga
ta !...) urmate de o bătaie din 
palme. Supravegheate de 
atent al profesoarei, fetele 
cincea executau sprinturi 
loarul școlii (deși nu are 
poziție o sală specială 
orele de educație fizică, prof. S. 
Necula nu renunță la pregătirea

săi). . E clar,

ochiul 
dintr-a 
pe cu
la dis- 
pentru

atletică a elevilor 
nu ?

Probabil s-ar mal 
multe exemple de 
înțeleg că ei reprezintă primele 
rotițd' — cele de pornire — ale 
acestui mare și complicat meca
nism care este atletismul. Deo
camdată. ne permitem să conside
răm exemplul de mai sus ca oe 
un simbol al pasiunii pentru atle
tism.

Omul care acționează In scopul 
întăririi sănătății, al pregătirii pen-

putea da 
prolesori

încă 
care

tril muncă a copiilor din 
trebuie să devină cel mai 
prieten al colegului său din 
acela care conduce, 
urmă, pașii elevilor 
performanțe atletice.

Adrian

școli 
bun 

club, 
în cele din
către marile

IONESCU

educație ti-P. S. Profesorii de 
zică trebuie să înțeleagă că nu 
numai la atletism, ci și la gim
nastică, la box, la scrimă și alte 
sporturi, antrenorii așteaptă elevi 
talentati și cu o bună pregătire.

IN DIVIZIA A

Jocuiiie clcsi„ aseait,
etapa a VIII-a a diviziei A la
baschet feminin, s-au încheiat
cu următoarele rezultate: Voința 
București—Crișul Oradea 46—57 
(23—37), Progresul București —

ASEARĂ,

LA FETE
Mureșul Tg. Mureș 58—64 (31— 
26), Universitatea Cluj—I.C.F. 
50—51 (17—26), Voință Brașov— 
Constructorul București 
(23—14).

Iată acum, clasamentele

48—33

la „B":

S-AU CALIFICAT 
IN TURUL II, DAR.

scorul 
din go- 

Stark și

Rapid s-a calificat cu 
general de 37—16, dar 22 
luri. au fost opera Anei 
a Elenei Hedeșiu-

Acesta este un aspect 
blemei. Celălalt se referă 
defensiv. Dacă o echipă ca Brand- 
val a reușit să marcheze Rapidu
lui 16 goluri (fără a dispune de 
nici o jucătoare cu forță deosebită 
de șut), atunci 
marca viitoarele 
— se presupune 
lingă cunoștințe 
re și de jucătoare cu mare putere 
în aruncările la poartă ? Antreno
rul Pomplliu Simion are datoria 
ca în perioada ce o mai are la 
dispoziție pînă la noua confrun
tare din „C.C.E." să facă din 
handbalistele pe care le pregă
tește jucătoare capabile de efort 
maxim și de dăruire totală.

tur al 
putem 
înain-

al pro- 
la jocul

FEMININ
Seria I

1. A.S.A. Cluj
2. Universitatea Tlm.
3. Spartac Salonta
4. Politehnica Brașov
5. Șc. sp. Craiova
6. Șc. sp. Brașov
7. Medicina Tg. M.
8. Foresta Arad
9. Medicina Cluj

10. Voința Tg. M.
Seria

1. pedagogic C-ța
2. Școlarul Buc.
3. Universitatea Iași
4. Viitorul Dorohoi
5. Șc. sp. nr. 1 Buc.
6. Pedagogic Bacău
7. I.C.F. Ii
8. Universitatea
9. Olimpia T.V.

București
10. Arhitectura Buc.

masculin 
Seria I

1. Politehnica Brașov
2. Politehnica Cluj
3. Steagul roșu Bv.
4. Univ. Craiova
5. Medicina Tim.
6. Știința Petroșeni
7. Unlo Satu Mare
8. Pedagogic Oradea
9. Constr. Arad

Medicina Tg. M.
Seria a

Petrolul Ploiești
Progresul Buc.

Rapid București 
dreptul în actuala ediție a „Cupei 
campionilor europeni" la handbal 
feminin. Ne bucură, desigur, suc
cesul feroviarilor în primul 
acestei competiții, dar nu 
îmbrățișa un optimism total 
tea evoluțiilor următoare.

Reținerea pe care o manifestăm 
ne-a fost impusă de jocul practi
cat de feroviare în compania mo
destei formații norvegiene Brand- 
val Idrottslag. Elevele antrenomi- 
lui POMPILIU SIMION au de
monstrat in cele două partide că 
mai au încă mult de lucrat, că din 
lotul de 
capabile 
cu miză, 
sportului
HEDEȘIU sînt singurele, intr-ade
văr, puse la punct. Celelalte au, 
deocamdată, doar tinerețe și vi
goare : CULA, BĂICOIANU, EL. 
GHEORGHE, PETRACHE, VASI- 
LESCU.

nu.495—282 
406—317 
409—395 
332—326 
314—310 
325—379 
251—339 
327—411 
332—376 
303—35910.

divizia
reluării rlis-fixată data

Paul IOVAN

4
4
3
3

5
4

149—213
146—190

4
4
4
4

ianuarie 
cei mai 
și tine-

cite puncte vor 
adversare care 
- că dispun pe 
tactice superioa-

jucătoare doar 2—3 sînt 
să facă față întrecerilor 
Maestrele emerite ale 
ANA STARK și ELENA

A fost 
putelor în cele 6 serii ale diviziei 
B. Atit echipele masculine cit și 
cele feminine vor susține primele 
jocuri ale returului la 3 martie

Data reluării luptei

DIN ȚARA

va

miercuri seara in cadrul campionatului de junioriFază din meciul Steaua — Constructorul, disputat
Foto: F. Brandrup

218—174
194—152
233—222
235—166
188—219
197—192
160—169
157—180

0 242—142 
0 220—155 
1 211—218 
1 216—166 

186—183 
180—174 
157—171 
172—198 
148—219 
108—214

să reușească acum 
ce dorește de multi 
intrarea în turneul 
pe țară. Mal impor- 
ni se pare, însă, ves-

TABERELE DE IARNA 
PENTRU JUNIORI

A
Iii

Atenție 
cind joaca 

copiii!
Competiția rezervata echipelor 

copii din orașul București se află la 
cea de a doua ediție. Poate că nu 
ne-am fl grăbit să anunțăm primele 
jocuri, care vor avea loc săptamiua 
viitoare, dacă ținlnd seama de telul 
cum s-a desfășurat această întrecere 
la prima sa ediție nu am dori să 
reamintim organizatorilor unele lu
cruri te trebuie neapărat evitate.

Este vorba, in primul rind, de aten
ția care se cere arbitrilor. Aceștia au 
datoria să nu uite nici o clipă că 
este vorba de copii și că hocheiul, 
dacă nu este jucat corect, poate ge
nera accidente. Deci, atenție și iarăși 
atenție, nu atit in acordarea de 
sancțiuni, cit in dirijarea jocului, in 
evitarea momentelor de învălmășeală, 
de încordare. Cu atît mal mult cu 
cit avem cu toții datoria să promo
văm In rîndurile copiilor tendința 
spre un joc tehnic și rapid. Cît pri
vește Jocul în forță, „puștii- au tot 
timpul să-1 învețe mai tlrzlu...

Primele partide au loc marți 12 de
cembrie incepind de la ora 19,30.

SI TINERET
Intre 23 decembrie și 7 

se vor organiza, pentru 
buni voleibaliști (juniori
ret) din școlile de pe întreg cu
prinsul țării, taberele anuale pri
lejuite de vacanta de iarnă. Loca
litățile care vor găzdui, probabil, 
aceste tabere sint Sibiu (f) și Pre
deal (b).

1.
2.
3. Universitatea Buc.
4. l.C.H.F. Buc.
5. Universitatea lași
6. I.C.F. II
7. Voința Buc.
8. Construcții Buc.
9. Academia Mii. Buc.

10. A.S.A. Bacău

409—386 
447—403 
417—389 
447—405 
343—418 
375—354
364— 365
365— 367
366— 403 
355—398

Selecfionafa de tineret
evoluează in R. D. Germană

în orașul București 
a Început campionatul de juniori

• Corespondentul nostru 
din Tg. Mureș, Constantin 
Albu, ne informează în- 
tr-o scrisoare primită re
cent la redacție că singura 
secție de hochei din acest 
oraș (Comerțul) șl-a în
ceput pregătirile în vederea 
etapei regionale a campio
natului de calificare, spe- 
rînd 
ceea 
ani : 
final 
tantă 
tea că de această dată în 
alcătuirea echipei se 
pune bază, mai mult ca 
în alți ani, pe elemente ti
nere. în acest scop, fostul 
internațional lncze II se 
ocupă cu seriozitate de o 
formație de juniori și de una 
de copii, din rîndurile că
rora unii vor putea fl pro
movați chiar anul acesta 
în prima echipă, iar alții 

.In anii viitori. Sînt vești 
bune, care ne fac să cre
dem că în scurtă vreme 
hocheiul pe gheață din ora
șul Tg. Mureș, oraș care 
are o veche și frumoasă 
tradiție în acest snert, va 
reveni pe un loo fruntaș.

Selecționata noastră de tineret se pregătește 
în aceste zile pentru a-și face debutul pe plan 
internațional. Această echipă — pe care am 
putea s-o numim mai repede reprezentativa 
secundă a țării — are un program interna
țional alcătuit din cîteva întîlniri, unde de
venite tradiționale (dublul meci cu selecțio
nata similară a R.P. Ungare, de pildă).

în activitatea de pînă acum, în pregăti
rile efectuate sub conducerea celor doi antre
nori (Gabriel Cosman și Eugen Raduch), și, 
mai ales, în selecția făcută de ei se simte 
ceva nou. Este vorba de faptul că în ac
tualul lot au intrat, într-o proporție mai 
mare ca în alți ani, elemente .ținere (Huțan, 
Paul Popescu, Sgîncă III, Bucur, Ioniță și 
alții) care, alături de... tineri mai „trecuți" 
vor putea să-și facă un eficient rodaj în a- 
ceastă echipă. Trebuie să consemnăm, deci, 
că s-a progresat pe ideea promovării tinere
tului doar într-o oarecare măsură. Să salu
tăm acest început și să sperăm că anul vi
itor, sau poate chiar de-a lungul acestui se-

zon alți tineri hocheiști vor ajunge în selec
ționata lor, în selecționata de tineret.

Și acum, cîteva cuvinte despre activitatea 
competițională din acest an. Debutul echipei 
noastre de tineret va avea loc săptămînă vi
itoare, în R.D. Germană, unde hocheiștii ro
mâni vor intîlni selecționata similară a țării 
gazdă. Cu acest prilej se vor disputa două 
partide, prima dintre ele în ziua de 16 de
cembrie la Dresda, iar cea de a doua în 
ziua de 17 decembrie la Karl Marx Stadt. 
Pentru aceste două meciuri au fost selec
ționați 19 jucători: Crișan, Iordan (portari), 
Sgîncă III, Scheau, Petrescu, Ioniță, T. Vio
rel, Vacar, Avramescu (fundași), Oswatb, 
Huțan, Marian, Constantinescu, Iordan. 
Trăușan, Sgîncă II, P. Popescu, Bucur, Fo- 
dorea (înaintași).

In continuarea activității sale, echipa de 
tineret va lua parte, probabil, la jocurile Li
gii Dunării, care vor avea loc în decembrie 
Ia București.

săptămîni sc dis-De la începutul acestei
pută pe patinoarul artificial etapa orășeneas
că a campionatului republican de juniori, 
deschisă formațiilor din Capitală. Am făcut 
această precizare pentru că, spre regretul nos
tru, o primă constatare legată de desfășura
rea acestei competiții este aceea că numărul 
echipelor de juniori din orașul București 
(singurul oraș care beneficiază de un pati
noar artificial!) a scăzut, în loc să crească. 
Anul trecut, de pildă, la prima etapă a cam
pionatului republicau de juniori au luat parte 
5 formații bucureștene, iar acum sînt pre
zente în întrecere doar 4. Culmea este că a 
dispărut tocmai echipa Școlii sportive nr. 2, 
adică o echipă cu specific de juniori. Desele 
schimbări de antrenori, lipsa unei munci în 
perspectivă au dus în cele din urmă la dez
membrarea acestei formații, care în prezent 
participă doar la întrecerea rezervată juni
orilor de categoria a 11-a.

Amărăciunea pricinuită de scăderea numă
rului de echipe a fost însă în mare măsură

atenuată dc buna pregătire dovedită de ce
lelalte formații, ca și de grija manifestată de 
administrația patinoarului pentru asigurarea 
celor mai bune condiții de desfășurare 
a partidelor din cadrul acestei compe
tiții. Așa se face că în primele zile am asis
tat la jocuri de un mulțumitor nivel tehnic, 
în care echipele s-au prezentat cu perechi de 
fundași sudate, cu linii de atac omogene.

Iată acum primele rezultate: Dinamo — 
Constructorul 11—2 (1—0, 4—1, 6—1). A 
fost un joc echilibrat pînă după începutul 
reprizei secunde (scor 1—1), cînd dinamo- 
viștii, din rîndurile cărora s-a remarcat Hu
țan (5 goluri), s-au detașat, cîștigînd meritat. 
Steaua — Olimpia 8—5 (2—4, 5—1, 1—0). 
Surprinzător de curajoasă și valoroasă re
plica tinerilor hocheiști de la Olimpia. Ei au 
condus, fiind egalați abia spre sfîrșitul re
prizei secunde. Echipa campioană, Steaua, ni 
s-a părut mai slabă ca anul trecut. 
Steaua — Constructorul 12—2 (2—1, 8—1, 
7—0).

• Acum cîteva zile ne-a 
vizitat la redacție unul din 
animatorii hocheiului brașo
vean : mereu tînărul I. Bu* 
leti, antrenorul formației 
de juniori Petrolul Brașov, 
singura existentă în acest 
moment in orașul de la 
poalele Tîmpei. El ne-a in
format că tinerii jucători de 
hochei de la Petrolul s-au 
pregătit cu seriozitate în 
toamnă și că în prezent el 
au început chiar să la par
te la antrenamente pe 
gheată (la Noua). La aces
te antrenamente se pune 
accentul pe desăvîrșirea 
pregătirii tehnice, element 
la care elevii lui I. Buletl 
s-au arătat deficitari anul 
trecut.

In timp ce Progresul Bucu
rești și C.S.M, Cluj nu au debu
tat încă în noile ediții ale „Cu
pei campionilor europeni", astăzi, 
formația feminină de tenis da 
masă Voința Arad susține al doi
lea meci, jucînd cu Sparta Fraga.

Oaspetele deplasează o gar
nitură omogenă, valoroasă, cu 
două nume de rezonanță (Marta 
Luzova și Jitka Karlikova) și e 
altă jucătoare — Maria Palkova- 
Kruppova, posesoarea unei boga
te experiențe de concurs. Marta 
Luzova, campioana de necon
testat a Cehoslovaciei și spe
ranța tenisului de masă din a- 
ceastă țară, ocupă — după cam
pionatele mondiale de la Sto
ckholm — locul al cincilea în 
clasamentul celor mai bune jucă
toare din lume. Se pare însă că 
în prezent Luzova — o excelentă 
atacantă — nu se află într-o 
formă prea bună. Acesta este și 
motivul pentru care ea nu a par
ticipat la nici unul dintre marile 
turnee internaționale din ultima 
vreme, Budapesta—Karlovac—
Karlskrona. Deci, ea poate fl 
depășită și dubla victorie rea
lizată asupra ei în finala (tur- 
retur) a „C.C.E.* din penultima 
ediție, de către junioara 
Crișan, ca să nu mal 
șl de Maria Alexandru, 
afirmația noastră.

In schimb, în progres 
se anunță a fi Jitka Karlikova. 
Este o jucătoare ofensivă dar lo
viturile ei nu sînt atît de rapi
de și de necruțătoare ca ala 
Martel Luzova. Prin urmare, cu 
o apărare bine dirijată șl presă
rată cu atacuri decisive, Karli
kova poate fi obligată să cedeze. 
A treia reprezentantă a Spartei, 
Maria Palkova, deși rutinată, nu 
ar trebui să constituie un ob
stacol greu de trecut.

Să vedem acum 
replica oaspetelor 
tru că aprecierile 
au fost făcute și 
aceasta. La ora 
(N.R. joi) rîndurile de față, an
trenorul E. Procopeț nu s-a* fixat 
tncă asupra trio-ului pe care îl 
va opune. Care va fi alegerea? 
Sigur va juca Eleonora Mihalca. 
Apoi, Magdalena Lesai, revelația 
competițiilor din ultima vreme și, 
în plus, posesoarea unei palete 
acoperită cu cauciua zimțat, e- 
bișnuit, este • adversară incomo
dă și capabilă de surprize. Locul 
al treilea ridică însă semne de 
întrebare. Iudit Crejec sau Lidla 
Sălăgeanu ? Prima este unilate
rală, numai atac cu priza toc. nu 
și-a dovedit pînă acum eficaci
tatea într-o întîlnlre decisivă. 
Lidia Sălăgeanu, prea emotivă, 
nu este prea stăpînă pe bagajul 
ei de cunoștințe. Totuși, a izbu
tit uneori rezultate superioare 
valorii el reale, fiind o jucătoare 
receptivă șl dîrză. într-un cuvînt, 
acestea sînt considerațiile noas
tre. în ce măsură ele vor fi sau 
nu confirmate, meciul de astă- 
seară de la Arad ne va da răs
punsul cuvenit.

Carmen 
amintim 
sprijină

evident

cine le va da 
noastre, pen- 

de pînă acum 
în funcție de 
cînd scriem

G COMARNISCHI
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SĂ JUDECAM EA
Miercuri după-amiază, compo- 

Jientii echipei naționale au reușit 
să ofere iubitorilor fotbalului pri
lejul unei noi și amare deziluzii. 
Infi-mînd toate pronosticurile, 
chiar și pe cele ale oaspeților 
noștri din R. D. Germană, care 
își legau speranțele de un rezul
tat de egalitate, jucătorii noștri 
au ratat posibilitatea obținerii re
vanșei și, ceea ce este mai trist, 
au suferit o surprinzătoare în- 
frîngere pe propriul teren, ca ur
mare a unei comportări subme
diocre.

Asa cum subliniam în avancro
nica partidei de miercuri, repre
zentativa țării noastre avea su
ficiente șanse pentru dobîndirea 
unei victorii care să-i permită ca
lificarea în etapa următoare a 
preliminariilor turneului olimpic. 
Rezultatul de la Berlin (acum, 
după jocul retur, s-a văzut și mai 
limpede cit de prețios a fost el) 
ne dădea dreptul să fim opti
miști, căci golul primit acolo pu
tea fi anihilat la București. Isto

Printr-o figură de adevărată acrobație apărătorul german încearcă să împle dice futul lui Ghergheli 
Foto : A. Neagu

ricul competițiilor de acest gen 
(care se desfășoară pe baza sis
temului calificării printr-o dublă 
confruntare — tur și retur) ne 
oferă nenumărate exemple de 
echipe care au pierdut în prima 
manșă — pe terenul adversarei 
r— dar și-au luat apoi în mod 
strălucit revanșa. Nu mai departe 
decît în această toamnă, formația

UNA PE TEREN -
ALTA ÎN ETER

După terminarea 
meciului de fotbal 
dintre echipele Ro
mâniei și R. D. Ger
mane, un coleg de 
birou, cu care m-am 
întîlnit în drumul de 
Ia stadion spre casă, 
mi-a spus :

— Ce neșansă! Tre
buia să batem cu 3—• 
0, dar arbitrul nu 
ne-a lăsat!

Văzînd. figura mea 
contrariată, a conti
nuat :

— Cel puțin așa 
reieșea din transmi
sia de Ia radio...

Alți prieteni aveau 
să-mi spună același 
lucru. De altfel, nici 
nu mai era nevoie. 
Nu știu de ce, dar 
crainicii de Ia radio 
au ce au cu arbitrii

și pun numai pe sea
ma lor insuccesele 
fotbaliștilor noștri în 
meciuri internațio
nale.

Mă intreb : cui îi 
folosesc tînguielile (și 
neadevărurile) crai- 
nicului-reporter N. 
Soare în legătură cu 
arbitrajul din meciul 
de miercuri ? De ce 
sînt dezinformați ra- 
dio-ascultătorii prin 
reflecții de genul a- 
cestora: „Care sînt 
criteriile după care 
conduce acest arbi
tru — nu înțeleg"? 
Sau: „Constantin a 
fost literalmente co
sit în careu, dar ar
bitrul, BINEÎNȚE
LES, n-a văzut ni
mic" ? Sau aprecieri
le lui Ion Ghîțules-

Noi cîstiguri 
la LOTO

Săptăminal, participanții cara 
joacă la sistemele LOTO-PRONO- 
EXPRES și PRONOSPORT- obțin 
premii de valoare ridicată. Astfel, 
la ultimele trageri și concursuri 
au fost obținute, în afară de alte 
zeci de mii de premii, și cîștiguri 
mari.

Dacă luăm tragerea LOTO din 
1 decembrie 1967 ne dăm seama 
că ea s-a soldat cu un frumos bi
lanț în favoarea participanților: 3 
premii a 78 728 lei obținute de 
cîștigători din regiunile Banat, 
Dobrogea și Crișana, în afara ce
lorlalte peste 2 000 de premii.

• Tragerea LOTO de astăzi va 
avea loc la București în sala clu
bului Finanțe Bănci din strada 
Doamnei nr. 2, cu începere de la 
ora 18.

• începînd cu concursul nr. 1 
din 7 ianuarie 1968, se introduce 
la sistemul Pronosport trierea 
centralizată, care va înlocui auto- 
trierea actuală.

La fiecare concurs se vor atribui 
premii de 3 categorii (variabile ca 
număr de pronosticuri exacte): 
categoria I pentru variantele cu 
cel mai mare număr de rezultate 
exacte; categoria a II-a pentru 
variantele cu numărul de rezul
tate exacte imediat inferior celui 
de la categoria I; categoria a III-a 
pentru variantele cu numărul de 
rezultate exacte imediat inferior 
celui de la categoria a II-a-

Numărul minim de rezultate 
exacte cu care se poate obține un 
premiu este de 8. 

noastră campioană — Rapid 
București — a reușit să elimine 
pe Trakia Plovdiv, deși pierduse 
pe terenul acesteia, în primul joc, 
la două goluri diferență.

încrederea iubitorilor de sport 
în reușita tentativei de calificare 
a naționalei noastre, cu prilejul 
partidei de acum două zile, a 
fost puternic alimentată, pe de 
altă parte, de evoluția excelentă 
a tricolorilor în compania echi
pei R. F. a Germaniei. Era întru- 
totul de presupus că ei vor re
edita frumoasa comportare din 
acel joc, care le-a atras unanime 
aprecieri. Dar...

Am fost martori, în după-amia- 
za de miercuri, la o răsturnare 
inexplicabilă a imaginii ce ne-o 
formasem despre echipa noastră. 
Aceiași jucători care dăduseră 
satisfacție la Berlin si care ne 
încîntaseră la 22 noiembrie la 
București, acționau acum, pe 
alocuri, la nivelul unor diletanți. 
Cu excepția lui Coman (care, în 
ciuda imputațiilor ce i se pot 

face la golul primit, s-a achitat 
bine de sarcina sa, intervenind 
excelent în alte situații critice) și 
oarecum a lui Ionescu (păzit cu 
strășnicie de fundașul german 
Wruck, dar care a și greșit grav 
la faza din minutul 7 cînd a 
avut o ocazie unică de a înscrie), 
ceilalți componenți ai naționalei 
au fost de nerecunoscut. Starea 

cu: „Vai, vai, ce 
fault grosolan!" (cînd 
faulta jucătorul ad
vers) și „Ha ! Ha ! 
Ha ! arbitrul a apre
ciat fault (cînd faul
ta un jucător de-al 
nostru), dar eu n-am 
văzut nimic".

Unde este obiecti
vitatea ? Unde este 
spiritul critic al ra- 
dio-reporterilor ? Oa
re nu sînt chemați 
și ei să contribuie la 
lichidarea unor ca
rențe din fotbalul 
nostru, la redresarea 
lui ? Și dacă da, a- 
cestea sînt metodele?

ing. Gheorghe 
GLISICI 

fost jucător în echi
pa națională de 

juniori 

MAGAZINELE SI RAIOANELE DE BIJUTERII VA OFERĂ MODELE 
NOI DE : COLIERE, BROȘE, BRĂȚĂRI, MĂRGELE

de inhibare în care au pătruns 
pe teren (ca urmare, poate, și a 
faptului că în jurul echipei se 
găsesc prea multi „sfătuitori"), ca 
și golul oaspeților căzut la pu
țină vreme de la începerea parti
dei explică, în oarecare măsură, 
dezorientarea lor, greșelile fla
grante săvîrsite în prima repri
ză. Dar oare la pauză n-a fost 
posibil să se redea echipei în
crederea necesară, calmul, pen
tru ordonarea jocului, astfel ca 
în repriza secundă fotbaliștii no
ștri să găsească drumul victo
riei ? Nu li s-a putut face mai 
din timp înaintașilor observația 
de a nu juca mingile pe sus în 
careul advers și de a nu se mai 
angaja în dueluri corp la corp 
,pu masivii fundași aermani ? S-ar 
fi putut, firește, asa cum, în ceea 
ce-i privește pe apărători, 
ar fi fost de asemenea cazul — 
cînd nervozitatea lor luase pro

porții — să li se atraqă energic 
atenția asupra durităților excesi
ve și cu nimic justificate pe 
care le comiteau și care nu nu
mai că nu foloseau, dar aduceau 
chiar prejudicii echipei. De alt
fel, între noi fie spus, arbitrul 
polonez Leonard Elinski s-a do
vedit mult prea îngăduitor, înde
osebi față de Dan, pe care ar fi 
avut suficiente motive să-l trimită 
la vestiar pentru purtarea sa 
nesportivă.

Cu totul inadmisibilă ni s-a pă
rut lipsa de răspundere a jucă
torilor noștri în împrejurarea 
acordării penaltiuluî. Atît Pîrcă- 
lab cît și Ionescu (care au fost 
desemnați înainte de joc cu 
această misiune) s-au eschivat, de 
fapt, sub diferite pretexte, să 
execute lovitura de la 11 m, care 
ar fi putut schimba cursul parti
dei. Și-atunci, în lipsa altei in
dicații ce se impunea de pe 
marginea terenului, riscul si l-a 
asumat Sasu. Se întîlnesc foarte 
rar asemenea cazuri cînd unui 
jucător de rezervă i se acordă 
încrederea transformării acestei 
lovituri nu de puține ori deci
sive, cum a fost cea din meciul 
cu formația R. D. Germane.

Desigur, neașteptatul eșec de 
miercuri are multe alte explicații, 
pe care federația de specialitate 
ie va avea, credem, în vedere 
cînd va face. analiza acestui meci.

Fără îndoială că Insuccesul fot
baliștilor ne-a mîhnit destul de 
mult, dar nu este recomandabilă 
nici dramatizarea situației. Așa 
cum n-a fost cazul să fetișizăm 
victoria asupra reprezentativei 
R. F. a Germaniei (ziarul nostru 
a atras atenția asupra acestui

RECE !
pericol), nu trebuie luată ca o tra
gedie nici ratarea calificării în 
etapa următoare a preliminariilor 
olimpice. E cazul să judecăm to
tul la rece. Deși înaintea meciului 
retur șansele ne surîdeau, să re
cunoaștem totuși că am fost în
vinși de o echipă mai bună (cum 
am remarcat miercuri cu toții) 
reprezentantă a unei școli fotba
listice în care de ani de zile se 
muncește foarte serios (la 
toate nivelurile). A venit mo
mentul să facem și noi acest 
lucru, cu toată seriozitatea. Dar 
nu începînd cu echipa națională 
(cum s-a crezut și se mai crede), 
ci cu formațiile de copii si iu- 
niori — care reprezintă fotbalul 
nostru de mîine. Cînd vom alunge 
să avem 150 000 de jucători legi
timat! în toată țara (așa cum sa 
hotărît la Conferința pe tară a 
mișcării sportive), terenuri și echi
pamente mai multe decît în pre
zent, cînd vom reglementa defi- 
r.'fiv rapturile dintre cluburi G 
nicăfori, .-'.nd vom instaura un 
cilmat de muncă intensă în ■se», 
țiile de fotbal vom avea cu si
guranță sj o reprezentativ?, '.in
terni.-ă.

★

înainte de a încheia, cîteva lu
cruri se cuvin spuse și despre pu
blicul bucureslean. Considerăm ca 
remarcabile atît afluența specta
torilor pe stadion, cît si modul 
în care a fost încurajată echipa 
națională (din păcate de astă 
dată nu s-au ridicat jucătorii la 
înălțimea dorită). Cu toiul disto
nante au apărut manifestările izo
late ale unor elemente certate cu 
disciplina, care au aruncat în 
timpul meciului cu sticle si alte 
obiecte sore teren sau care au 
făcut același lucru la intrarea în 
tunelul ce duce '■pre vestiare, 
împiedicînd trecerea diferitelor 
persoane. Este regretabil că marea 
masă a spectatorilor nu i-a Dutut 
potoli pe aco;ti huligani (care pă
tează prin actele ior necugetate 
obraieii tuturor), după cum n-an 
putut-o face în măsură satisfăcă
toare nici organele de ordine. Cre
dem că organizatorii viitoarelor 
meciuri au tras învățămintele ne
cesare și vor lua măsiirile co
respunzătoare.

C. FIRĂNESCU

SPORT LA

Ora 18 — Emisiunea
„Stadion". Din cuprins: 
FILMUL DOCUMENTAR 
„LUPTE", producție a stu
dioului de televiziune 
București, CALEIDOSCOP 
SPORTIV IN IMAGINI 
(ciclocrosul veteranilor, un 
ring de box care diminu
ează riscurile de accidenta
re, doi înotători și-au ce
lebrat căsătoria sub apă, 
un nou sport în Mexic, 
concurs de echilibru pe 
apă în Japonia și marele 
premiu hipic de steeple
chase de Ia Pardubice), 
POȘTA EMISIUNII.

Cristian MANTU

D
in nou sfîrșit de 
săptămînă - primă
vara în decembrie ! 
Ce vom face în 
așteptarea derbiului 
ruqbistic european 
de la Nantes (vezi, 
printre altele, duelul 

Penciu-Lacaze) și a celorlalte 
finaluri din competițiile in
ternaționale Io care vor fi 
prezenti tricolorii sau com
ponent» echipelor noastre de 
club ?

Vom merge, desigur, Ia fotbal. 
Mai bine cu „restanțe" decît de loc. 
Bucureștenii sînt — de data aceas
ta — oarecum favorizați. Sîmbătă, 
băieții din Giulești primesc replica 
Jiului, iar duminică liderul, Steaua, 
întîlnește formația lui Ilie Oană. 
Dar, și o partidă —foarte impor
tantă — în provincie, la Pitești : 
F.C. Argeș — Progresul. Deci, nu 
mai e mult șt vom cunoaște cam
pionii de toamnă.

Din păcate, cam atît despre ac
tivitatea competițională în aer li
ber. In replică, program bogat în 
sporturile de sală.

La numai o săptămînă de la 
debutul — destul de modest — al 
echipelor de volei în noul campio
nat, o etapă cu cîteva promisiuni 
pe care le dorim împlinite. Este și 
părerea antrenorului dinamovist 
Gh. Constantinescu, a cărui vizită 
la redacție am folosit-o pentru cî
teva anticipații în cadrul panora
micului nostru : „La fete, cap de 
afiș : Rapid — Penicilina Iași, două 
din echipele pretendente la titlu. 
Este așteptată, îndeosebi, evoluția 
Jucătoarelor care au făcut parte 
din lotul republican (Sekeli, Flo- 
rescu. Rebac, Baga, Căunei, Deme- 
triu), dar și a celor care... vor să 
intre in lot ! Interesant și meciul 
sUrieneelor — neașteptate învingă
toare, în deplasare, în partida cu 
Medicina — care vor încerca să 

treacă si de Farul Constanța, echi

Menicheli (Juventus Torino) ur- 
mărindu-l pe Răducanu (Rapid 
București) la o fază din primul 

joc al acestor echipe.
Foto : A. Neagu

Comentariile după cel de-al doilea joc România —- R. D. Germană 
continuă. Evoluția jucătorilor români, de la care se aștepta o compor
tare pe măsura eforturilor ce se depun pentru îndreptarea acestui 
sport, a stîrnit, pe drept, nemulțumire în rîndurile iubitorilor de fotbal. 
Tn cursul zilei de ieri am primit la redacție numeroase telefoane și 
scrisori în care cititorii își exprimă părerile despre felul în care au 
jucat cei 12 fotbaliști într-un meci-cheie din preliminariile olimpice.

„Am citit declarațiile făcute în 
ziarul dv. de jucătorii Ion Iones
cu și Ion Pîrcălab, ne-a spus la 
telefon inginerul George Geor
gescu, și, departe de a mă impre
siona, ele m-au indignat. Faptul 
că nici unul n-a îndrăznit să exe
cute lovitura de la li m îl con
sider ca un act de lașitate. Va 
trebui să treacă multa vreme pen
tru a uita acest moment, astfel 
ca acești jucători, pe care l-am 
îndrăgit nespus, să-și facă din 
nou loc în inima mea. Nu pot 
ține la niște oameni care în mo
mente grele fug dc răspundere. 
E rușinos 1"

Pe o carte poștală scrisă de 
Aurel Petrovici din București, 
citim: „Nu pricep de ce în fața 
unor jucători robuști, înalți, fotba
liștii români au folosit mingi 
pe sus! Nu înțeleg, de aseme
nea, de ce au fost lăsați să joa
ce orbește, cum bine se remarcă 
acest fapt în ziarul dv. îmi per
mit să spun că. dacă fotbaliștii 
au jucat așa, o mare răspundere 
revine și antrenorilor echipei, 
care și ei au dat — iertat să-mi 
fie — dovadă de miopie, n-au 
reușit să impună din mers schim
barea tacticii echipei noastre..."

Referindu-se la actele nespor

pă învinsă în prima etapă, pe teren 
propriu, de C.P.B. (1?) Dintre jocu
rile masculine, pe primul plan : 
I.C.F. — Steaua ; Alumina Oradea
— Viitorul Bacău ; Tractorul Brașov
— Politehnica Galați (gazdele, fără 
Fieraru, oaspeții fără Iorga și 
Brandemburgl."

Să sperăm, în orice caz, că etapa 
de duminică nu ne va mai demon
stra că se simte întreruperea acti
vității competiționale oficiale din 
mai pînă în decembrie! Și dacă, 
totuși, ne-o va aminti, înseamnă 
că, neapărat, trebuie sâ se facă 
ceva- Bineînțeles, la anul 1

PANORAMIC
SPORTIV
INTERN

Multe puncte de atracție și la 
obișnuita întîlnire cu baschetul. Sub 
panou — la băieți — în primul rînd, 
derbiul etapei (și al echipelor stu
dențești), programat în orașul de pe 
Bega: Universitatea Timișoara — 
Universitatea Cluj. Așadar;, echipa 
lui Pușcașu și Ionescu, contr^ for
mației lui Ruhring și, poate, De- 
mian, pînă acum absent — din cau
za unui accident *- în această edi
ție a campionatului. Un meci care 
anunță un plăcut rendez-vous cu 
frumusețea, spectaculozitatea și di
namismul baschetului. Dar, care nu 
ne poate face să ignorăm partidele 

de la Iași, Constanța, Galați și Bucu-

Mîine, Rapid și Jiul se întîl
nesc pe stadionul Giulești, în
cepînd de Ia ora 14 într-o par
tidă restantă din etapa a patra.

Petroșenenii au venit la Bucu

ECOURI

tive comise de jucătorii români, 
unii cititori și antrenori cu care 
am stat de vorbă dezaprobă ieși
rile la care au Tecurs Dumitru 
Nicolaie și C. Dan, ca șt simulă
rile și protestele adresate arbitru
lui de către Ion Ionescu. De aceste 
aspecte se ocupă și comentariul 
apărut în „Scînleia tineretului" 
sub semnătura Ini FÂNUȘ NEĂ- 
GU : ....încâlcind orice normă de
conduită sportivă. Dan s-a arun
cat cu cele 81 kg în spinarea și 
peste picioarele adversarilor... Cn 
toții am asistat jenați Ia aceste 
brutalități de neconcepnt pe un 
teren de joc... Așa ceva nu vrem 
să mai vedem niciodată, și fede
rația este datoare să-l sancțione
ze pe Dan în chip exemplar. 
M-am înșelat eu, sau Dan nu 
este nici pe departe jucătorul pe 
care-1 credeam..."

Citind rîndurile din „Scînteia 
tineretului" ne-au revenit în min
te cuvintele de pe niște afișe 
văzute de curînd în cabinele ju
cătorilor la stadionul „Mestalla" 
din Valencia. .BRUTALIDAD; NO. 
JUEGO VIRIL, ST" (Brutalitate, 
nu. .Toc bărbătesc, da). După 
cele petrecute miercuri (și des
tul de des în meciurile de 

rești. Programul fetelor este domi
nat de partida Mureșul — Universi
tatea Cluj. Aceasta și pentru că 
jocul Politehnica — Rapid (derbiul 
pivoților: Bogdana Niculescu — 
Octavia Bițu).. • iese din panora
micul săptămînli, urmînd să se 
dispute luni!

Sub semnul unui mai mare sau 
mai redus interes, „Cupa de iarnă" 
la handbal își continuă tradiționala 
desfășurare care menține acest 
sport în plină actualitate competi
țională. Sînt prea multe jocurile 
programate în această săptănaînă 
— în toată țara — pentru a, le trece 

in revistă. în schimb, cîteva obser
vații. Competiția se bucură de suc» 
ces la București, Cluj, Timișoara, 
Brașov. Dar nu și în alte centre 
cu posibilități — deseori verificate — 
de așezare a handbalului pe o altă 
treaptă a interesului și preocupării, 
alta decît cea pe care o ocupă 
acum- La Galați există sală, dar 
nu prea sînt echipe 1 La Tg. Mu
reș există și sală șl echipe, dar 
este total absentă înțelegerea pen
tru această competiție. Mare lucru 
nu se prea face nici la Sibiu, 
deși baza materială a fost conside
rabil întărită în ultima vreme și 
credeam că acum..; 

rești de marți seara, miercuri au 
asistat la meciul de pe stadio
nul „23 August", iar joi au fă
cut un antrenament pe stadio
nul Giulești. Medicul și antreno
rul secund al echipei dr. Vasile 
Frînculescu, ne-a declarat că ver
va echipei giuleștene manifestă 
în meciul cu Lokomotiv Mosco
va îi dă destulă insomnie, dar 
nesiguranța și nervozitatea lut 
Dsr Coe îl fac să acorde unele 
șanse lipici sale de atac.

Oaspeții vor rlinir următoarea 
formație: Zamfir — Talpai, Sto
ker, Georgevîci. Mihai — Sandu, 
Libardi — Achim, Covaci, Pero- 
nescu, Naidin.

Soarta a făcut ca rapidiștii să 
aibă de jucat acum Ia încheierea 
sezonului mai multa meciuri, 
dar faptul în sine le convine 
fiindcă echipa tor a depășit sta
rea de criză aspră, care a crestat 
multe riduri pe frunțile antre
norilor săi în august și septem
brie.

Bucureștenii vor să mai strîrt- 
gă și vreo cîteva puncte, ca să 
nu se mai spună că echipa cam
pioană de anul trecut s-a rosto
golit pe treptele clasamentului. 
Victor Stănculescu, rămas singur 
la cîrma echipei (Valentin Stă- 
nescu este internat în spital cu 
o criză de ulcer), e circumspect 
înaintea partidei cu Jiul și vrea 
să transmită acest sentiment si 
jucătorilor săi. Giuleștenii au 
mai făcut joî un scurt antrena
ment și vor alinia sîmbătă echi
pa memorată și de copiii care 
nu știu încă să citească „Spor
tul" : ttădncanu — Lupescu, Mo
toc, Dan. Greavu — Dina, Ja
mal schi — Năsturescu, Dumifriu, 
Ionescu, Codreanu.

campionat), n-ar fi rău dacă șl 
îrt vestiarele formațiilor noastre 
ar apare asemenea îndemnuri. 
Dar, să cităm, în aceeași ordine 
de idei, un pasaj din comentariul 
ztontlw „Munca", semnat de ION 
BĂIESU ■ „...Eram Ia masa presei 
alături de cîțiva ziariști străini șl 
vă jur că am roșit de fiecare 
dată cînd jucătorul din Giulești 
se repezea furibund în picioarele 
adversarilor, îiișîrîndu-t pe ga
zon..."

...Telefoanele au zbîrnîit la re
dacție pînă seara tirzin. Majori
tatea interlocutorilor noștri ne-au 
pus invariabil întrebarea: „Ce 
le-a lipsit jucătorilor români ca 
să rtșlige această partidă oflcta- 
lă 2" Răspunsul l-am dat șt în 
comentariul nostru, îl dă șt co
mentatorul ION DUMITR1U, în 
„Scînteia" de ieri: „Echipei noas
tre — aflată permanent în atac — 
l-au lipsit tocmai acele calităU 
atît de necesare slilulul de joc 
ofensiv: calmul și hotărîrea în 
fazele de finalizare». Tensiunea 
meciului a determinat la unii (ca 
în cazul Iui Koszka, Dan, Săfmă- 
reanu, Kallo și apoi Sasu) „evi
dențierea" lipsurilor tehnice: 
pase lente sau Ia adversar, șuturi 
imprecise, ca și o derută în fața 
contraatacurilor adverse..."

Este păcat ! Pentru că acolo unde 
„Cupa de iarnă" a ciștigat teren, 
sălile au fost și sînt, totdeauna, 
pline.

Astăzi, elevele antrenorului Emil 
Procopeț vor avea, din nou, emoții. 
Echipa feminină de tenis de masă 
Voința Arad (la prima ei prezență 
în C-C.E.), întîTne.ște Sparta Praga. 
După o comodă victorie realizată 
în compania formației La Palette — 
Bruxelles, arădancele vor încerca, 
acum, să mai facă un pas. Este, 
îrrsă, foarte greu de trecut peste 
redutabilul trio cehoslovac : Luzova, 
Karlikova, Palfcova. Ce-ar fi, totuși, 
să consemnăm un succes al sporti
velor noastre în meciul cu echipa 
lui Ivan Andreadis ? Pentru orice 
eventualitate, reamintim că în com
petiția europeană este prezentă și 
formația Progresul — deținătoarea 
trofeului,..

Și, în sfîrșit, fără a epuiza filele 
calendarului competițional al aces
tor zile, remarcăm viguroasa re
intrare in actualitate a popicelor : 
„Cupa orașului București" — sîm
bătă. și duminică', pe arena. Voința. 
Pe afiș, cei mai buni jucători șl 
cele mai bune jucătoare din Româ
nia; Austria, Cehoslovacia, R.D. 
Germană, R.F. a Germaniei și Un
garia-Pentru cel mai puțin inițiațh 
întrecerile Ia ,,perechi mixte'' șl 
„individual" nu spun, poate, prea 
mult, dar pentru fidelii — și atît 
de numeroșii — spectatori ai aces
tui sport, programul înseamnă 
„puncte forte" și, astfel, se explică 
și interesul deosebit, manifestat 
încă de la începutul săptămînii 
pentru... bilete.

Iată i,Unde mergem 7** care 
— indiferent de preferințe — trans
mite multe invitații la un loc în 
tribună, pe stadioane sau în săli. 
Am sugera, însă, cititorilor să com
pleteze panoramicul sportiv al aces
tui sfîrșit de săptămînă cu un pro
priu program de scurte excursii, 
plimbări în aer liber sau exerciții 
de gimnastică. Pentru că în dragos
tea noastră pentru DUnritriu II, 
Constantin și Pîrcălab nu trebuie 
să uităm — în nici o zi — prie
tenia cu Juvenal...'

Dan GÎRLEȘTEANU



i. p,

Trimisul nostru special la Milano, G. RUSSU-ȘIRIANU, ne transmite

RUGBIȘTII ROMANI
AU SOSIT LA NANTES

victorie 
scorului, 
panouri, 
calitățile

decisivă prin 
Au dominat 
au folosit la 
lui Isaac, dar 

scorul

LA 0 DIFERENȚĂ RECUPERABILĂ

Boxerii dinamoviști au dispus categoric 
de cei de la Fenerbahce Istanbul

Pugiliștii dinamoviști au obținut 
aseară o victorie comodă în fața boxe
rilor de la Fenerbahce Istanbul. întîl- 
nirea a fost la discreția bucureștenilor 
care, din 10 partide, au terminat victo
rioși în 9, una terminîndu-se la egali
tate. Dintre elevii antrenorilor C. 
Nour șl C. Dumitrescu, ne-au plăcut 
Crudu, Bădoi, Antoniu și Dumitrescu 
care au făcut, de multe ori, adevă
rate demonstrații.

Meciurile cele mai disputate au 
avut loc între Nedelcea și Demirbay- 
rak, cat. cocoș, Crudu și Doruk, cat. 
pană. iată rezultatele : muscă, Ni-

oolau b.p. Koyunoglu ; cocoș, Nedel- 
eea meci nul cu Demirbayrak ; pană, 
Crudu b.p. Doruk ; semiușoară, Bă
doi înv. ab. I Tanriverdl ; ușoară, 
Antoniu Înv. ab. II Kilincogiu ; ușoa
ră, Dumitrescu b.p. Sozen ; seml-mij- 
locle Ghiță înv. ab. in Ișik ; mijlo- 
cie-ușoară, Covaci înv. ab. II Yildi- 
rim ; mijlocie, Olteanu b.p. " 
dogen ; seml-grea, Monea înv. ab.
Atasoy. A doua întlinire, oaspeții 
vor avea sîmbătă la Galați.

Kazan- 
I 
o

BASCHETBALISTII DE LA DINAMO 
AU PIERDUT

POLITEHNICA
ÎNVINSA la bucureștiA

DE M.T.K.I

MECIUL CU FRANȚA BATE LA UȘA
Ieri dimineață 

a României și-a 
Paris. Un avion 
depus pe băieții 
portul parizian 
unde mica delegație română și-a 
continuat — tot pe calea aerului 
- drumul spre Nantes, locul de 
desfășurare a celei de a 15-a în- 
tîlniri româno-franceze, unde a și 
sosit în jurul orei 21.

Iată-i acum, în ordinea postu
rilor pe care vor evolua, probabil, 
în meciul de duminică pe acei 
ce-au efectuat această adevărată 
traversare a continentului, ajun- 
gînd aproape de malurile Atlanti
cului : Penciu (fundaș) — Nica, 
Dragomirescu, lrimescu, Wusek 
(treisferturi) - Oblemenco, Flo- 
rescu (mijlocași) — Rășcanu, De- 
mian, Ciobănel — Veluda, Țuțu- 
ianu — Baciu, Onuțiu, Dinu (îna
intași). Au mai făcut deplasarea: 
Țibuleac, rezervă pentru liniile 
dinapoi, Mircea Rusu, rezervă de 
■înaintaș pentru liniile a doua și 
a treia și lorgulescu, înlocuitor de 
taloner. însoțesc, de asemenea, 
delegația, în calitate de antrenori, 
Viorel Moraru și Alexandru Teofi- 
lovici.

echipa de rugbi 
luat zborul spre 
cvadrimotor i-a 

: noștri pe aero- 
Le Bourget, de

în națională n-a mai fost perma
nentă. O dată cu anul 1960 — an 
de cotitură pentru balonul nostru 
oval, an care a rămas înscris cu 
litere de aur în palmaresul i 
noastre naționale, el fiind 
de primul nostru succes 
„XV“-lui francez (11—5 !), 
cu atît mai strălucitor, cu 
acel an francezii cuceriseră 
neul celor cinci națiuni"

echipei 
legat 

asupra 
succes 
cit în 

i „Tur- 
și-i în-

cărora 
și cei-

despre 
Mihai

Meciurile din anul 1967
FRANȚA

cu Scoția (8—9, Paris) 
Australia (30—14, Paris) 
Anglia (16—12, Londra) 
Italia (60—13, Toulon) 
Țara Galilor (30—14, Paris) 
Irlanda (11—6, Dublin) 
Portugalia (56—14, Lisabona) 
Rhodesia — — - - - 
Africa 
Africa 

tein) 
Arrica 

sburg)
Africa de Sud (6—6, Capetown) 
Noua Zeelandâ (15—31, Paris) 
Franța B — R.F. a Germaniei 

(20—0, Hamburg)

de 
de

de

(36—13, Salisbury) 
Sud (3—36, Durban) 
Sud (3—16, Bloemfon-

Sud (19—14, Johanne-

★
Cercetînd lotul celor deplasați în 

Franța vom constata că decanul 
de vîrstă (35 de ani) și al selec
ționărilor în națională este bine
cunoscutul nostru fundaș Sandu 
Penciu. „Alexandru cel Mare” a 
jucat toate partidele România — 
Franța de după război, debutînd 
în mai 1957, la București, pe pos
tul de-., aripă, alături de Bărăscu, 
fundaș fiind atunci Buda. De la 
acel memorabil meci, Penciu a fi
gurat de fiecare dată în echipa 
noastră națională pe postul său 
preferat, acela de fundaș (cu o 
singură excepție, anul trecut, cînd 
a jucat aripă). Așadar, la Nantes, 
Sandu va îmbrăca cel de al ze
celea său tricou de internațional 
împotriva „Cocoșului galic".

Al doilea, în ordinea vechimii, 
in test-meciurile cu Franța s-ar 
situa atacantul Mihai 
care a debutat tot în 
Bordeaux, ca aripă, 
de dureroase aduceri 
tru noi. Dar ulterior

Țibuleac, 
1957, dar la 
în acel joc 
aminte pen- 
prezența sa

ROMĂNIA
cu Italia (24—s, București) 

Portugalia (49—6, Lisabona) 
Polonia (38—3, Gdansk) 
R.F. a Germaniei (27—5, 

rești)
Bucu-

Tntîlnirile CD c
româno-franceze a S
de-a lungul anilor u,

Cu o 
ce

1919 (Paris) 48 5
1924 (Paris) 59 3
1936 (Berlin) 25 5
1937 (Paris) 27 11
1938 (București) 11 8
1957 (București) 18 15
1957 (Bordeaux) 39 0
i960 (București) 5 XI
1961 (Bayonne) 5 5
1963 (București) 0 3
1963 (Toulouse) 6 6
1964 (București) 9 6
1965 (Lyon) 8 3
1966 (București) * 3

cea Rusu, centrul Valeriu lrimescu 
și colegul său de linie Mihai Wu
sek, care anul trecut a fost folo
sit și ca „uvertură". Deci, la Nan
tes se află șase din veteranii în- 
tilnirilor româno-franceze, 
pe parcurs li s-au adăugat 
lai (i.

Și acum clteva cuvinte 
cei „noi“. La deschidere,
Oblemenco (Grivița Roșie), este, 
ce-i drept, un debutant cam... tar
div (29 de ani). Are o bună tehni
că, dar e cam lent și rămîne de 
văzut cum va face față vitezei 
și furiei cu care ne vor intîmpina 
francezii. Petre Florescu (Rulmen
tul Bîrlad), singurul provincial in 
echipa națională, va juca în spa
tele grămezii. El pare apt pentru 
dificila confruntare, fiind reco
mandat de tehnica sa superioară, 
de curajul său indiscutabil ca și 
de o pasă cit se poate de corectă 
ți lungă ; în general, un om sigur. 
La înaintare, fosta aripă Paul Cio
bănel, internațional 
poate fi socotit și i 
deoarece apare pe i 
tul nou, acela de ' 
titularizat pe linia 
du-se pe marea sa 
riență. Lucruri cu 1 
niile din față : Veluda (linia a 
doua), Baciu, Onuțiu sau Iorgu- 
leseu, într-a întîia. De modul cum 
se vor comporta ei în ciocnirea 
directă cu experimentați! Berej- 
noi. Cabanier, Dauga și ceilalți

va depinde, credem, în mare mă
sură soarta partidei.

în concluzie, o echipă cu cinci 
„nume" noi și mulți alți jucători 
tineri, care generează desigur des
tule emoții (avînd în vedere expe
riența și valoarea de ansamblu 
superioară a adversarilor), dar tot
odată și speranțe îndreptățite în- 
tr-o comportare onorabilă, pe care 
am dori-o nespus de mult.

D. CALLIMACHI

Miercuri seară, la Palazzeto 
Lido, Dinamo București a pierdut 
la numai 9 puncte diferență (64-73), 
păstrind șanse apreciabile de a se 
califica in turul următor al „Cupei 
cupelor” după partida ce o va 
susține la 13 decembrie, la Bucu
rești, cu All’Onestă- Spre lauda 
lor, dinamoviștii au împletit ar
monios puterea de luptă cu calmul 
in momentele decisive, vădind o 
maturitate tactică prin care au 
temperat in cea mai mare parte 
a meciului iureșul milanezilor. A- 
ceștia au aplicat în majoritatea 
timpului un presing disperat, că
ruia, insă, baschetbaliștii de la Di
namo i-au făcut față. Este drept, 
au avut și momente de cădere 
(min. 15—19 și min. 26—36) in care 
All’Onestă ajunsese la o diferență 
de 15 puncte, recuperată in parte. 
Excepțional s-a comportat Alba 
care, deși a fost păzit întotdeauna 
de către un jucător de „sacrificiu", 
a reușit nu numai să înscrie 28 
de puncte, ci să și creeze coechi
pierilor multe posibilități de a 
marca. De altfel, presa italiană de 
joi dimineață l-a apreciat ca cel 
mai bun jucător de pe teren. Con
sistent a fost și aportul lui Novac, 
care, alături de Albu, Cernea, Vis- 
ner și Giurgiu, a reușit să recupe-

reze multe mingi, in fața unor ad
versari cu talie superioară.

Gazdele, care au beneficiat de 
aportul a doi jucători americani de 
certă valoare (Isaac, unul dintre 
cei mai buni baschetbaliști pe care 
i-am văzut intr-o formație euro
peană, și Wolthers), au făcut tot 
ce le-a stat in putință pentru a-și 
asigura o 
proporția 
lupta sub 
maximum
nu au putut să realizeze 
dorit, in primul rind pentru că nu 
au putut să-și impună ritmul.

Cele 137 de puncte au fost rea
lizate de: Albu 28, Cernea 14, 
Novac 12, Visner 4, Viciu 3, Giur
giu 2, Dtaconescu 1 (a mai jucat 
Dragomirescu) pentru Dinamo, 
respectiv Isaac 22. Gatti 15, Wolt
hers 12, Vatteroni 6, Vescovo 6, 
De Rossi 6, Șulgheroni 2, Alboni- 
co 2, Ossola 2-

Excelent, arbitrajul 
K. Oberall (Cehoslovacia) 
Gilliard (Elveția) care nu 
sat impresionați în nici 
ment de focoșii tifosi 
reușind ca la încheierea 
să primească unanime felicitări.

de
C.

lă-
mo-

prestat 
Și 

s-au 
un 

milanezi, 
partidei

Aseară, la Floreasca, jucătoarei» 
de Ia Politehnica au fost învinse 
de echipa M.T.K. Am subliniat cele 
două substantive, tocmai pentru a 
scoate In evidență calitatea princi
pală cu care campioana Ungariei 
a Întrecut Politehnica București în 
meciul-tur din cadrul „C.C.E." la 
baschet. Intr-adevăr, baschetbalis
tele din Budapesta, deși au avut 
în Hegedils o jucătoare de mare 
valoare, au practicat un joc ab
solut colectiv, In care fiecare com
ponentă a formației părea să aibă 
un rol bine definit și In atac și în 
apărare. Adăugind acestui atu o 
mare putere de luptă, mult calm, 
precizie deosebită In aruncările de 
la semidistanță și distanță și domi
narea sub panouri, avem una din 
cele două explicații ale înfrîngeril 
bucureștencelor.

A doua explicație constă în com
portarea submediocră a Politehni
cii, îndeosebi in ofensivă. Pe lin
gă numeroasele ratări de Ia semi
distanță și chiar de sub coș, am 
notat multe atacuri pierdute prin 
mingi pasate la adversare sau în... 
aut. încercările antrenorului Gr. 
Costescu de a găsi o formulă potri
vită au rămas fără rezultat, deoa
rece greșelile amintite au persistat.

Din evoluția scorului, amintim 
că gazdele au condus pînă în min. 
9, după care oaspetele au luat con
ducerea (în min. 28 au avut un 
avans de 14 puncte: 42—28) pe care 
nu au mai cedat-o pînă la sfîrșit.

Scorul final de 60—55 (27—24) a 
fost realizat de Taflan 17, Vogel 15, 
Dumitrescu 13, Ciocan 5, Deme- 
trescu 3, Haralambie 2 pentru Poli
tehnica, respectiv Hegediis 28, Ko- 
renne 12, Keszeine 8, Pillingerne 
8, Kovacs 2, Elekes 2.

Au arbitrat bine G. Pastor (Iu
goslavia) și A. Arabadjan (Bulga
ria).

Returul va avea loc la 14 decem
brie, la Budapesta.

CORESPONDENȚA

Șahiștii noștri încep
remarcați

l mai vechi, 
el un debutant 
un post cu to- 
winger. A fost 
a treia, mizîn- 
viteză și expe- 
totul noi la li-

in prima rundă a returului din ca
drul semifinalelor campionatului eu
ropean de șah pe echipe al Europei, 
reprezentativa României conduce în 
fața selecționatei R.D. Germane cu 
4’/j—3'/j, două partide fiind întrerupse 
pentru a doua oară.

Infrîngerea din primul meci a am
biționat pe șahiștii români, în aproa
pe toate partidele ei alegînd variante 
tăioase.

La prima masă, campionul român 
Fl. Gheorghiu a repurtat o frumoasă 
victorie, în numai 26 de mutări, la 
W. Uhlman. Partida este considerată 
a fi cea mai frumoasă din cite s-au 
jucat pînă acum în acest turneu și 
— după părerea specîaiiștilor — va 
avea o mare importanță pentru teoria 
Apărării franceze.

Ciocîltea a întrerupt în poziție com
plicata, iar la reluare s-a putut con
stata câ Malich are posibilitatea sâ 
cîștige. Remiză a făcut Ghițescu (cu 
un pion mai puțin) în fața lui Zinn. 
Panos a ciștigat frumos partida cu 
Schftneberg. Partidele Fuchs — Soos, 
Radovici — Pietsch, Goltz — Ungu- 
reanu și Neamțu — Neukirch s-au 
încheiat remize. Drimer și Liebert au 
întrerupt pentru a doua oară, dar 
jucătorul român are un pion mai 
puțin. în sebimb, Pavlov deține avan
taj material in partida cu Mo bring, 
care-i poate aduce victoria.

Tn celălalt meci ai rundei, echipa 
Bulgariei s-a impus din nou asupra 
selecționatei ' 
de 9—1.

Greciei realizind scorul

Fotbal pe glob
In a doua 

înregistrat ___________ ________
Bulgaria 5—5 (remize la toate me
sele) ; R. d. Germană — Grecia 
5’/.—1>/,(3)

In clasament : Bulgaria 37 p, R.D. 
Germană 271/. (5) p, România 26 (2) p. 
Grecia 4'1, (3) p.

Toma HRISTOV

★
rundă a returului 
rezultatele : România

DIN SOFIA

JOC DE BUN NIVEL TEHNIC 
PE WEMBLEY

frînseseră pe celebrii Springbocks 
(rugbiștii Africii de Sud) chiar la 
ei acasă — își făceau o strălucită 
apariție în naționala țării alte 
tinere talente ale rugbiului nos
tru. Este vorba de Radu Demian 
(actualul căpitan al tricolorilor), 
cotat drept unul dintre cei mai 
buni „prinzători" din Europa, de 
atunci nelipsit din națională, Mir-

Partida internațională amicală din
tre echipele Angliei și U.R.S.S., dis
putată miercuri seară în nocturnă pe 
marele stadion londonez Wembley, în 
fața a 95 000 de spectatori, a fost de 
un bun nivel tehnic apreciază a- 
gențiile de presă. în prima repriză, 
Ball a deschis scorul în min. 24. dar 
oaspeții au luat conducerea, prin go
lurile înscrise de Cislenko (în min. 42 
și 44). în repriza secundă gazdele do
mină insistent și reușesc egalarea în 
min. 73, prin peters. In ultima parte 
englezii au avut posibilitatea să cîș
tige, dar portarul sovietic a salvat de 
cel puțin patru ori echipa sa de la 
goluri gata făcute. Au jucat forma
țiile î ANGLIA ; Banks — Knowles, 
Wilson — Mullery, Saddler, Bobby 
Moore — Ball, Hunt, Bobby Carl

ton, Hurst, Peters. U.R.S.S. : Pșenici- 
nikov — istonin, Hurțilava, Anicikin, 
Șesternev — Voronin, Sabo — Cislen
ko, Banișevski, Strelțov, Malafeev.

★
După meciurile de miercuri seara 

se cunosc alte echipe calificate în 
etapele următoare ale competițiilor 
europene de fotbal : „C.C.E.“: Ander- 
leeht — Sparta Praga 3—3 (în min. 82 
scorul era favorabil gazdelor cu 
3—1). In tur 2—3; „CUPA CUPELOR”: 
F.C. Aberdeen — Standard Liege 2—0 
(în tur 0—3); „CUPA ORAȘELOR TÎR- 

.........  ’ ’ ' Partizan 
Sporting 
(returul

GURI” : Leeds United — 
Belgrad 1—1 (în tur 2—1); 
Lisabona — Fiorentina 2—1 
la 13.XII).

în preliminariile turneului
Turcia — Bulgaria 0—0 (returul la 
17.XII)
• La Milano, în „Cupa cupelor” : 

Milan — Gy8r 1—1 (in tur 2—2) ; 
s-a calificat Milan.

U.E.F.A.:

SERCU Șl BUGDAHL 
ÎNVINGĂTORI 

ÎN „CURSA DE 6 ZILE"

PE RINGURILE 
DE BOX

Com- 
internațională 

de la Zurich a 
Patrick Sercu 

Bugdahl (R.F. a 
puncte. Pe locu-

® In cadrul unei reuniuni pro
fesioniste de box desfășurate la 
Milano, fostul campion mondial de 
box la cat. semimijlocie, Eddie 
Perkins (S-U.A.), l-a învins la 
puncte pe Angel Robinson Garcia.

Echipa de biatlon a țării noas
tre se află, după cum se știe in 
Uniunea Sovietică, unde se an
trenează in comun cu cei mai 
buni biatloniști sovietici. Nu de 
mult sportivii noștri au partici
pat și la o întrecere amicală la 
Novosibirsk. Iată-l pe Nicolae 
Bărbășescu (in prim plan) pe tra
seul probei, in poligonul de 
tragere Foto: TASS

ZORICH 7 (Agerpres). 
petiția ciclistă 
„Cursa de 6 zile” 
fost cîștigată de 
(Belgia) și Klaus 
Germaniei) cu 361
rile următoare s-au clasat Peter 
Post (Olanda) și Fritz Pfenninger 
(Elveția) — 337 puncte, urmați de 
perechea Altig, Renz (R.F. a Ger
maniei) cu 224 puncte.

• Colosul Buster Mathis, neîn
vins încă, va susține o nouă în- 
tîlnire in Suedia. Boxerul negru 
va evolua la 17 decembrie la Go- 
teborg în compania lui Gary de 
Bruyen (Republica Sud-Africană).

ECHIPA de rugbi a Noii Zeclande 
a jucat la Newport (Țara Galilor) 
cu formația Monmouthshire. Oas
peții au obținut victoria cu scorul 
de 23—18 (6—12).

Prezența la marele turneu feminin de handbal de la 
Cluj a unor formații recunoscute astăzi drept cele mai bune 
din lume a stîrnit, în mod firesc, un interes deosebit. Dincolo 
de valoarea selecționatelor ce și-au disputat întâietatea, 
turneul ne-a interesat pe noi, gazetarii, prin faptul că aveam 
ca oaspeți tehnicieni celebri, apreciați iși respectați în lumea 
întreagă. Așa că n-am rezistat tentației ca, în pauze sau 
dimineața, printre „picăturile" ce le lăsa programul destul

de încărcat, să organizăm o anchetă-fulger, solicitînd pe an
trenorii echipelor străine să ne răspundă la trei întrebări :

1. Cum a evoluat handbalul feminin, pe plan mondial, 
de la ultima edifie a C.M. ?

2. Cum s-a pregătit echipa dv. pînă în prezent și ce veți 
întreprinde în viitor pentru ediția din noiembrie 1968 a C.M. ?

3. Cine credeți că va fi noua campioană a lumii ? 
lată ce ne-au răspuns cei trei antrenori principali

(antrenorul echipei Ungariei, actua
la campioană mondialfl).

1. In ultimii doi ani handbalul fe
minin a cîștlgat foarte mult In vi
teză. In majoritatea partidelor inter
naționale susținute de selecționata 
noastră, ca șl în alte întîlnlri pe 
care le-am urmărit, am putut obser
va o simțitoare creștere a ritmului 
de Joc, o accelerare a acțiunilor, 
nu numai In atac, ci șl în apărare. 
Această dezvoltare a vitezei s-a 
făcut remarcată în mod special în 
hadbalul feminin din România, U- 
niunea sovietică, Iugoslavia, R. D. 
Germană. Cehoslovacia șl Ungaria. 
De asemenea, am observat că în Jo
cul fetelor s-au introdus multe ele
mente tehnice noi, care pînă nu de 
mult erau folosite cu precădere de 
băieți. In raport cu toate acestea 
este firesc că au apărut și noi re
zolvări de ordin tactic, în această 
direcție fiind convins că vom avea 
încă multe surprize.

2. De la ultima ediție a campiona
tului mondial la noi în țară s-au 
efectuat pregătiri în cadrul clubu
rilor șl, în prezent, întregul nos
tru lot se află Intr-o perioadă de 
consolidare a pregătirii fizice. După 
acest turneu vom definitiva lotul și 
vom începe o pregătire proprlu-zisă, 
cu accent pe tehnică șl tactică, în 
vederea campionatului mondial din 
Uniunea Sovietică.

2. Răspunzînd la prima întrebare / j 
am enumerat țările ale căror re- r | 
prezentatlve dovedeso că există pre
ocupări pentru practicarea unul Joc 
modem. Aceste formații cred că îșl 
vor disputa titlul de campioană a 
lumii. In întrecerea lor un rol de
cisiv îl va juca șl zeița Fortuna. Să 
vedem cui îl va zimbl mal grațios 7...

Ungariei Joacă In linii mari la fel 
ca acum doi ani, iar noi nu am fă
cut progrese. Selecționata Româ
niei este mult întinerită, ceea ce 
reprezintă, de fapt, un progres, o 
impresie deosebită ml-a produs re
prezentativa Uniunii Sovietice, mal 
ales prin forța sa, prin capacitatea 
de finalizare de-a dreptul excepțio
nală. In concluzie, pot spune că 
lucruri noi nu prea sînt. Ceea ce nu 
înseamnă, desigur, că pînă anul 
viitor, cînd va avea loc campionatul 
mondial, nu se vor produce îmbu
nătățiri.

unul pentru Jucătoarele din Nord, 
iar altul pentru cele din Sud. In lu
na iunie are loc la Belgrad cunos
cuta competiție „Trofeul Tajmaldan“ 
la care iau parte 8 echipe reprezen
tative. Este, dacă vreți, un fel de 
repetiție generală a campionatului 
mondial. După acest turneu asigu
răm jucătoarelor din lot un scurt 
cantonament la mare șl apoi la 
munte, iar In octombrie, la Belgrad, 
vom mal avea o scurtă perioadă de 
pregătire in comun. Intenționăm să 
plecăm ceva mal devreme in Uniu
nea Sovietică, pentru a susține a-

LAZĂII NAUMDVICI

GUREVICI
(antrenorul principal al echipei U- 

niunil Sovietice țara gazdă a cam
pionatului mondial),

V1LIM TICIC
fi-(antrenorul echipei Iugoslaviei; 

nallstă a ultimei ediții a C.M.).
1. S3 mă refer la felul în care 

evoluează cele mal bune formații 
din lume 2 Pe scurt t încă nimic nou 
cars să frapeze. Da pildă, echipa/

HANDBALUL FEMININ
SUB TREI LUPE

2. Noi ne-am Întocmit planul da 
pregătire șl ne vom strădui să-l res
pectăm. După acest turneu, organi
zăm la începutul lunii decembrie o 
competiție asemănătoare la Belgrad, 
iar in februarie 1968 Întreprindem 
un lung turneu in Polonia, R.F.G., 
Cehoslovacia șl Olanda. După aceea, 
pregătirea va continua la cluburi, 
iar la terminarea campionatului vom 
face două centre de antrenament

colo două partide Înainte de startul 
oficial In campionatul mondial.

3. Să știți că slnt un specialist in 
pronosticuri. De puține ori am gre
șit plnă acum. La viitoarea ediție 
a C.M. stnt convins că patru echipe 
tșl vor disputa medaliile s Uniunea 
sovietică, R.D. Germană) România șl 
iugoslavia. Eventual in această or
dine. Totul depinde Insă de felul 
(n care vor ti alcătuite seriile.

1. Peste tot se observă o schim
bare de generație în handbalul femi
nin. Toate echipele reprezentative în
cearcă multe elemente tinere si ta
lentate. Acest lucru influențează ln- 
tr-o oarecare măsură randamentul 
general ai formațiilor naționale și, ca 
atare, nu pot fi trase concluzii cu 
caracter definitiv. Desigur, fluxul de 
tinerețe în selecționatele României, 
Uniunii Sovietice. Iugoslaviei, Unga
riei, R.D. Germane aduce cu sine 
o înviorare a jocului, o accelerare a 
ritmului și, ceea ce cred că trebuie 
să ne bucure pe toți cel ce iubim 
handbalul, un plus de tehnicitate. 
Este foarte bine.

2. Selecționata Uniunii Sovietice nu 
se află tn momentul de față într-o 
formă deosebită. Abia s-au încheiat 
cele două tururi ale campionatului 
și ne găsim după un obositor turneu 
efectuat In Scandinavia. încercăm să 
rodăm clteva handbaliste tinere, care, 
sperăm, să dea satisfacție. Este vor
ba de Osetlnskala, Saluk, Mamedo
va. Kan fan-san, Sevcenko. Miha- 
liuk. Mal avem, ca să zic așa. In 
rezervă clteva jucătoare cunoscute 
cum sînt Vunteșmeri, Turclna șl Ja- 
nlleunlte. Deci, privim cu optimism 
viitorul. In anul 1968 intenționăm să 
disputăm 20 de meciuri internațio
nale la noi șl peste hotare. Ele con
stituie cel mal bun mijloc de pre
gătire șl verificare.

1. Cred că cinci echipe au cele mal 
mari șansa de a urca pe locul prim 
al podiumului: Ungaria, Iugoslavia, 
R.D. Germană, România șl Uniunea 
Sovietică,

Anchetă realizată de 
Călin ANTONESCU

Ana Stark a făcut, încă o dată, inutil blocajul handbalistelor 
norvegiene

SELECȚIONATA masculină de 
handbal a Cehoslovaciei și-a în
ceput turneul în Islanda, jueind 
la Reykjawik cu reprezentativa 
țării. Handbaliștii cehoslovaci au 
obținut victoria cu scorul de 19—17 
(9—7). Mareș (5) și Duda (4) au fost 
cei mai buni jucători ai oaspe
ților.

■
AGENȚIA internațională vest-ger- 
mană de sport I.S.K. a inițiat o 
anchetă pentru, desemnarea celor 
mai huni sportivi din lume pe 
anul 1967. La această anchetă au

participat redactori de la 28 de 
ziare și reviste de sport. Primul 
loc a fost ocupat de atletul ame
rican Jim Ryun cu 103 puncte, ur
mat de înotătorul Mark Spitz 
(S.U.A.) — 50 puncte și schiorul 
Jean Claude Killy (Franța) 29 
puncte-

ÎN CADRUL turneului internațio
nal de tenis (rezervat jucătorilor 
profesioniști) de la Clermont-Fer
rand, spaniolul Gimeno l-a învins 
cu 3-6, 6—1, 6—4 pe australianul 
Davidson, iar Hoad (Australia) a 
dispus cu 6—4, 6—4 de Barthes 
(Franța). în proba de dublu, pe
rechea Hoad — Davidson a între
cut cu 6—2, 7—5 cuplul Gimeno — 
Barthes.

LA ANVERS s-a disputat primul 
meci dintre echipele masculine 
Brabo Anvers și Blau Gelb Viena 
din cadrul „Cupei campionilor eu
ropeni" la volei. Voleibaliștii bel
gieni au terminat Învingători cu 
scorul de 8-0 (15—5, 15—5, 15—4).

Foto: Paul Romoșan
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