
O SĂPTĂMÎNĂ
SPORTIVĂ
DE MARE ATRACȚIE

Săpt&mina viitoare vor avea loc în Capitală citeva to- 
(Uniri internaționale deosebit de interesante :

La fotbal: RAPID—JUVENTUS (13 decembrie) șl 
STEAUA—VALENCIA (14 decembrie)

La baschet: DINAMO—ALL-ONESTA (13 decembrie) 
Returul partidei de polo, Dinamo—Pro Recco (16 de

cembrie) nu are Încă, fixat locul de desfășurare. Dinamo- 
vLștil oscilează intre bazinele din București și Cluj.

încheierea lucrărilor Conferinței Naționale 
a Partidului Comunist Român

Vom transpune în viața
hotărîrile partidului!

Actualitatea
Vineri dimineața au continuat 

lucrările Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român cu 
dezbateri Ia Raportul prezentat 
de tovarășul Nlcolae Ceaușescu.

Prima parte a ședinței a fost 
condusă de tovarășul Emil Bod- 
naraș.

Primit cu aplauze a luat cuvin- 
tul tovarășul Alexandru Bîrlădea- 
nu. membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., prlm-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri.

Au luat cuvîntul în continuare 
tovarășii Teodor Haș, prim-secre- 
tar al Comitetului regional Cri- 
șana al P.C.R., Pomplliu Macovel, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură șl Artă, Slmlon 
Pop, directorul Institutului „Pro- 
lect"-Bucureștl, Miu Dobrescu, 
prim-secretar al Comitetului re
gional Iași al P.C.R., Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Foianu, maistru Ia 
schela de extracție Poiana lacu
lui din regiunea Argeș, Zaharia 
Stancu, președintele Uniunii Scrii
torilor, Petre Borllă, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Vasilichi, pre
ședintele Uniunii centrale a coo
perativelor meșteșugărești, Vaslle 
Patilineț, secretar al C.C. al 
P.C.R.

După o pauză, lucrările Confe
rinței au fost conduse de tova
rășul Ștefan Voitec.

Primit cu aplauze a luat cuvtn- 
tul tovarășul Paul Nlculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Au vorbit apoi tovarășii Letay 
ta jos, scriitor, Suzana Gâdea, 
președinta Consiliului național al 
femeilor, Petră Blajovlci, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Petru 
Enache, prim-secretar al C.C. al 
Uniunii Tineretului Comunist, Ale
xandru Sencovicl, ministrul indu
striei ușoare, Dumitru Coliu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Colegiului central de par
tid, Nlcolae Vereș, prim-secretar 
al Comitetului regional Mureș- 

Autonomă Maghiară al P.C.R., Mi
hai Dalea, secretar ăl C.C; al 
P.C.R., Costln Nenițescu, direc
torul Centrului de chimie orga
nică al Academiei.

Ședința următoare a fost con
dusă de tovarășul Nlcolae Ceau
șescu.

în cadrul dezbaterilor au mal 
luat cuvîntul tovarășii] Iosif 
Uglar, prim-secretar al Comitetu
lui regional Maramureș al P.C.R., 
Constantin Scarlat, ministrul In
dustriei chimice, șl Nlcolae Gio- 
san, președintele Consiliului Su
perior al Agriculturii.

S-a anunțat că din cei 382 to
varăși înscriși la cuvînt au vor
bit 69. La propunerea prezidiu
lui, s-a aprobat sistarea discu
țiilor.

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu a 
supus aprobării Conferinței pro
punerile de modificări Ia Statu
tul Partidului Comunist Român. 
Conferința a votat în unanimitate 
abrogarea aliniatului b din arti
colul 13 al Statutului și o nouă 
formulare a aliniatului 1 din ar
ticolul 48 al Statutului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
rată că pe adresa Conferinței au 
sosit peste 2 300 de telegrame 
șl scrisori din partea colectivelor 
din întreprinderi, unități sociali
ste ale agriculturii, instituții de 
știință, învățămlnt, cultură și ar
tă, unități militare, precum și din 
partea unor organizații de par
tid, de masă șl obștești, prin care 
oamenii muncii raportează des

pre realizările obținute în acti
vitatea lor, îșl exprimă deplina 
adeziune față de politica inter
nă și externă a partidului și sta
tului nostru, se angajează să de
pună toate eforturile pentru apli
carea în practică a hotărîriior ce 
vor fi adoptate.

în numele participanților la 
Conferință, secretarul general al 
C.C. al P.C.R. a exprimat calde 
mulțumiri tuturor celor ce au 
trimis aceste telegrame și scri
sori, tuturor oamenilor muncii, 
întregului popor, urîndu-le noi și 
noi succese in activitatea închi
nată patriei noastre socialiste.

în continuare, tovarășul Ion 
Iliescu, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., dă citire proiectului de 
rezoluție elaborat pe baza pro
blemelor dezbătute în Conferință.

într-o atmosferă de puternică 
însuflețire, delegații au adoptat 
în unanimitate Rezoluția Confe

rinței Naționale a Partidului Co
munist Român. Se ovaționează, 
răsună urate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
rostit apoi cuvîntul de încheiere 
a lucrărilor Conferinței. Cuvîn- 
tarea a fost subliniată în repetate 
rînduri cu puternice aplauze.

Lucrările Conferinței iau sfîrșit 
fntr-o atmosferă de mare entu
ziasm. Uratele și ovațiile nu con
tenesc minute în șir. Ele exprimă 
adeziunea deplină a participan
ților la Conferință și, prin ei, a 
tuturor comuniștilor, a întregului 
nostru popor, față de hotărîrile 
de mare însemnătate adoptate de 
acest înalt for al partidului, me
nite să ducă la dobindirea de 
noi succese în toate domeniile 
de activitate, la continua propă
șire și înflorire a României so
cialiste.

în încheiere se intonează Inter
naționala.

(Agerpres)

ȘEDINȚA PLENARĂ A COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
In ziua de 8 decembrie a. c. a avut loc Plenara 

QC. al P.C.R.
Plenara a examinat probleme legate de sesiunea 

din 9 decembrie a. c. a Marii Adunări Națională 
și a adoptat hotărîri corespunzătoare.

Plenara a ales pe tovarășul Chivu Stoica în func
ția de secretar al C.C. al P.C.R.

Stabilind să recomande alegerea tovarășului Ale
xandru Drăghici ca vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Plenara a hotărît eliberarea sa din func
ția de secretar al C.C. al P.C.R.

Trimisul nostru special la Genova, ADRIAN VASILIU, ne transmite-. CORESPONDENȚĂ DIN SOFIA

Poloîștîî dinamoviști,

încrezători înaintea

meciului cu Pro Recco

O fază din întilnirea de polo Dinamo 
trecut în

Pro Recco, disputată anul
Capitală

Â doua finalistă europeană la șah
va li cunoscută azi

în fine, după 14 ore de călă
torie, cu citeva întreruperi la 
Viena, Ziirich, Milano și apoi pe 
autostrada spre Genova (un drum 
fortuit de condițiile atmosferice), 
„7“-le poloiștilor de la Dinamo 
București a ajuns la stația ter
minus după 
află instalat 
gherita din 
bre. Aici 
nați cu 
reprezentanții clubului Pro Rec
co și ai forurilor sportive din lo
calitate. N-au lipsit nici ziariștii 
localnici, care au și publicat în 
coloanele ziarelor de vineri di
mineață un bogat material in
formativ asupra campionilor noș
tri, precum și cîteva pronosticuri 
și declarații.

Partida de sîmbătă seară, pro
gramată în piscina Albaro, de la 
ora 21,30 (ora locală), stîrnește un

miezul nopții și se 
la pensiunea Mar- 
Via Venti Settem- 
am fost întîmpi- 

multă căldură de

mare interes, ea fiind considera
tă un veritabil punct de atracție 
în finalul anului sportiv al geno- 
vezilor. Și cum, la sfîrșitul acestei 
săptămîni, atît fotbalul (Genova 
și Sampdoria joacă în deplasare) 
cît și boxul au relache, gîndurile 
miilor de „tifosi“ se îndreaptă spre 
această primă manșă dintre Pro 
Recco și Dinamo, care va decide 
pe una din finalistele ,,C.C.E “. 
De altfel, la ora la care telefo
nez, toate cele 4 000 de bilete au 
fost vîndute și se fac demer
suri speciale pentru ca televi
ziunea italiană să transmită în 
direct această pasionantă partidă.

După cum am putut constata 
de la primul contact cu oficiali
tățile din Recco și Genova, cam
pioana Italiei (din 1959 pînă în 
prezent, exceptînd 1963, a cîști-

Terminînd la egalitate (5—5) 
meciul cu reprezentativa Româ
niei, echipa Bulgariei a acumu
lat deja numărul suficient de 
puncte care îi asigura califica
rea în finala campionatului eu
ropean de șah. Pentru locul doi, 
însă, lupta încă nu este decisă, 
echipa care se va clasa va fi 
cunoscută abia sîmbătă, cînd se 
vor disputa ultimele întîlniri ale 
turneului zonal: R. D. Germană— 
Bulgaria și România—Grecia, 
înaintea rundei penultime, echi
pa R.D. Germane părea să aibă 
cele mai mari șanse de a ocu
pa locul secund în clasament, 
dar înfrîngerea suferită la selec
ționata. României și victoria mai 
puțin concludentă a germanilor 
în meciul cu Grecia, a redeschis 
lupta pentru calificare.

Comentînd întîlnirea Bulgaria— 
România, se cuvine să subliniem 
faptul că în toate partidele s-a 
consemnat rezultatul de egalita
te. La primele trei mese, Bobo- 
tov—Gheorghiu, Ciocîltea—Trin- 
gov și Pîdevski—Ghitescu au 
căzut repede de acord asupra 
remizelor, pe tablă existînd po
ziții egale. Exemplul lor a fost 
urmat și în partidele Neamtu— 
L. ‘ - - -
jocul lor avînd însă o 
mai mare. Restul partidelor 
decurs 
ze. De 
tos au 
Primul 
presiune puternică asupra piese
lor negre, însoțită cu amenințări 
de mat. Pentru a ieși din dificul
tate, Radulov a recurs la schim
buri de figuri, în final ajungîn- 
du-se într-o poziție de egalitate, 
în care adversarii au consimțit 
asupra remizei. Partos, pe la mij-

Popov și Pavlov—Dascalov, 
durată 

au 
în nota unei dispute dîr- 
remarcat că Soos și Par- 
trecut pe lîngă victorie, 
a exercitat tot timpul o

CAMPIONATELE MONDIALE
DE PLANORISM

® Federația aeronautică inter
națională a 
campionate 
fără motor 
loc între 8
orașul Leszno 
Populară Polonă.(Continuare in pag. a 4-a)

hotărît ca viitoarele 
mondiale de zbor 
(planorism) să aibă 
și 23 iunie 1968 în 

din Republica

poziție de 
la Kolarov, 
din nou pe

avea
două mutări 
a văzut-o și 
fost trecut rezultatul de 
Egal s-au terminat și par-

Spirido- 
Ungureanu—

O oameni de toate vîrstele, de toateprofesiunile — 
și printre ei cei în strictă tangență cu sportul — 

își afirmă hotărîrea de a contribui cu toate for
țele lor la traducerea în viață a măsurilor initiate do 
partid, expuse în Raportul prezentat de tovarășul Nico
lae Ceaușescu la Conferința Națională a P.C.R.

Președintele 
române de 
dr. PETRE 
ne spune : 
importanță 
mice, administrative și ale 
vieții de partid, analizate 
de Conferința Națională a 
Partidului Comunist Ro
mân, demonstrează o dată 
în plus înțelepciunea, matu
ritatea, dinamismul con
ducerii de partid și de stat, 
grija permanent manifestată 
de partid pentru îmbunătă
țirea continuă a metodelor 
de muncă, prețuirea pe care 
o acordă conducerii colec
tive, legăturii nemijlocite 
cu masele, studierii și folo
sirii experienței pozitive. 
Liniile directoare pe care le 
elaborează Conferința Na
țională reprezintă și pentru

metodicii
Federației 

volei, general 
DUMITRESCU, 
„Problemele de 
majoră, econo-

activitatea sportivă din tara 
noastră, un imens ajutor, 
nu numai prin asigurarea 
unor tot mai bune condiții 
materiale in viitorul apro
piat, dar înainte de orice 
prin îndrumarea și mai vie, 
directă, de care ne vom 
bucura.

Va trebui și noi, în ca
drul Federației române de 
volei, să fim mai receptivi la 
ceea ce e nou, la sugesti
ile de îmbunătățire a stilu
lui nostru de lucru. Apli- 
cind perseverent principiile 
muncii și conducerii colec
tive, dezvoltînd consultarea 
cu masele de sportivi și 
specialiști, vom promova cu
rajos ce e nou și viabil, 
vom stimula inițiativele ca
re vizează noile perspective 
și randamentul sporit.

N

★ ★ ★

în numele sportivilor plo- 
ieșteni, al celor ce repre
zintă clubul sportiv Petro
lul pe stadioane, ne-a vor
bit NICOLAE PANTILIE, 
președintele clubului : „A- 
lături de întregul nostru 
popor, sportivii ploieșteni au 
urmărit cu un deosebit in
teres lucrările Conferinței 
Naționale. Ei își manifestă 
adeziunea profundă față de 
înțeleaptă politică a Parti
dului Comunist Român-

Avînd cele mai bune con
diții de pregătire — un mo
dern stadion, săli de gim
nastică și de forță, terenuri 
de handbal și volei etc. —

sportivii
Ploiești se angajează 
precupețească nici un 
în pregătirea lor, să 
cu ardoare pentru a 
pe treptele măiestriei 
tive. pentru a fi capabili să 
imbrace tricourile cu 
republicii dragi, să-i 
prestigiul sportiv în 
cerile internaționale.
cea mai frumoasă răsplată 
pentru viața minunată a ti
nerei generații, care se bu
cură de 
a învăța 
a crește 
roasă".

★ ★

clubului Petrolul 
să nu 

efort 
lupte 
urca 

spor-

stema 
apere 
între- 
Va fi

condiții optime de 
și a face sport, de 
sănătoasă și vigu-

★

Maestra 
tului, LIA 
reolată cu 
la Olimpiadele de la Roma 
și Tokio, ! 
principal 
cercetări 
muncii, 
atletă ne-a aeciarai : „ 
citit cu mare interes rapor
tul prezentat la Conferința 
Națională a Partidului Co
munist Român, de către to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Materialul, de o uriașă în
semnătate teoretică și prac
tică, necesită desigur un 
studiu amplu și o aprofun
dare temeinică. Ceea ce vom

emerită a spor- 
MANOLIU, au- 
două „bronzuri"

Pentru noi, lucră-

a

lucrează ca inginer 
la institutul de 
pentru protecția 

Valoroasa noastră 
>-a declarat : „Am

și face, 
torii Institutului, documen
tele Conferinței trasează ja
loane precise pentru o mun
că viitoare și mai spornică, 
mai plină de roade.

Exprimîndu-mi atașamen
tul deplin față de măsurile 
preconizate de partid in ve
derea înfloririi continue a 
patriei noastre socialiste, îmi 
iau angajamentul ferm de 
a nu precupeți nici un e- 
fort, pentru a contribui, prin 
activitatea mea, la transpu
nerea lor integrală în via
ță".

(Continuare în pag. a 2-a)

Un mare concurs international de popice
Start în prima ediție

„Cupei orașului București" I

locul partidei, 
mat în 
dar nu 
fișe a 
remiză.
tidele Peev—Radovici, 
nov—Drimer iși 
Minev.

Azi (n.r. ieri) au fost reluate 
cele două partide întrerupte pen
tru a doua oară din meciul Ro
mânia—R.D. Germană. Pavlov, 
care avea doi pioni în plus, a 
realizat repede avantajul mate
rial, silindu-I pe Baumbach să 
cedeze. Drimer, deși avea o po
ziție inferioară în partida cu 
Libert și cu un pion mai puțin, 
a reușit cu mari eforturi să ob
țină remiza. Astfel, întîlnirea Ro
mânia—R.D. Germană a luat 
sfîrșit

în 
mană, 
prima 
neu prin Traikaliotis care l-a în
vins în 28 de mutări pe Fuchs. 
Poziție cîștigată avea și Papapos- 
tolou Ia Goltz, dar jucătorul grec 
n-a efectuat cele mai bune mu
tări și la a doua întrerupere de 
azi pe tablă există o poziție care 
va duce probabil la remiză. 
Scorul pînă acum: 7>/2—1‘/2 (1) 
pentru R.D.G.

înaintea ultimei runde, clasa
mentul arată după cum urmează : 
Bulgaria 37 p, R.D. Germană 30 
(1) p, România 27'/3 p, Grecia 
4'/2 p.

—R.D. Germană a 
cu scorul de 6—4.
meciul Grecia—R.D. Ger- 
șahiștii greci au obținut 
victorie în actualul tur-

Toma HRISTOV

Agenda marilor competiții de popice ale anului se în
cheie cu ediția inaugurală a „Cupei orașului București",'a 
care participă cei mai buni sportivi din Austria, R. D. 

Ungaria, 
valoroși

Germană, Cehoslovacia, R.
Alături de oaspeții noștri concurează și cei mai 
popicari români.

în program figurează probele individuale de 
mixte femei și 200 bile mixte bărbați, precum 
mixtă. Jocurile încep azi, de ia ora 8,30 și continuă mîine, 
de la aceeași oră, pe arena Voința.

F. a Germaniei și

100 bile 
și proba

oi, oamenii, semănăm uneori cu 
un paradox de Bernard Shaw. 
Nu se poate practică fără teorie 
— spunem noi — dar ce să 
facem cu atîta teorie ? Cei care 
vorbesc așa nu au, din păcate,

nici o prea bogată experiență practică 
și nici prea temeinice cunoștințe teoretice. 

A pătruns în munca noastră, stăruitor, 
ideea de metodică și ch.iar acest personaj 
controversat care este metodistul. S-au 
creat în toată țara cabinete metodice în 
școli, cluburi, pe regiuni. Se organizează 
pe teme bine gîndite, consfătuiri metodice 
rodnice, cu schimburi vii de idei.

La început a fost și încă si acum este 
greu. Nu-i simplu să faci o lucrare meto
dică, chiar modestă, să p prezinți clar și 
convingător oamenilor, 'să participi la 
discuții în miezul lucrurilor, să faci pro
puneri noi și utile.

Dar încet, încet, ne vom învăța cu toate. 
Și vom merita cabinetele metodice înfiin
țate cu efort, centrul de cercetări științi
fice recent creat, publicațiile de speciali
tate care ne găzduiesc materialele și pre
țuirea celorlalți colaboratori, ingineri, me
dici, profesori, care au început să vină 
și vor veni mereu mai mulți alături de 
noi.

Consfătuirile metodice __ ....
dezbătut cu curaj și competență educația 
fizică școlară și universitară, selecția, pre
gătirea copiilor și juniorilor, trecerea de 
la juniorat la seniorat, dinamica efortului, 
sistemul competițional, recreația.

S-au propus în aceste consfătuiri ino
vații tehnice ingenioase și folositoare, care 
mîine trebuie să devină realitate, să-și 
aducă aportul în creșterea performanțelor.

S-au evocat, cu prilejul consfătuirilor, și 
pagini de istorie sportivă a orașejor și 
regiunilor, legînd emoționant fapte și ge
nerații.

Am vizitat, conduși prietenește de braț, 
bazele sportive ale orașelor și ne-am dat 
seama că acolo unde oamenii se stră
duiesc, se frămîntă, se dezleagă și această 
de nerezolvat problemă a activității noas
tre. Edison, copil încă, și-a făcut primul 
laborator într-un tren, soții Curie au lu
crat, în Franța chiar, 
uneori ploua, Aurel 
întîiul planor cu caii 
Binținfi.

in OMUL care a 
toare și care zboară liniștit prin cosmos 
sînt forțe nelimitate. Dar acestea nu pot 
fi declanșate fără convingere, fără elan, 
fără ciocniri. Este prea mult în OM miș
carea, ca ea să nu învingă mîine în toate 
formele ei, de la joaca copiilor de trei 
ani, la recreația oamenilor maturi.

Am văzut după consfătuiri, colegi discu- 
tînd cald, aprins și apropiat, omenește, 
încredințîndu-și „secretele", insuflîndu-și 
„încăpățînări" și încredere. Profesiunea 
noastră, așa cum ne-a învățat dascălul 
Virgil Roșală, nu este una oarecare. Ea 
seamănă cu aceea a artistului, a dirijo
rului, a regizorului. Trebuie să dai totul, 
ca să primești ceva. Oamenii simt, așa 
ca într-o luptă sportivă, dacă nu ești pre
gătit, dacă nu crezi în victorie, dacă nu 
vrei pînă la ultima energie.

Există astăzi asociații pe profesiuni. Pro
fesorii de educație fizică încă nu o au. 
Dar în noi este puternică dorința, puterea 
de luptă, ideea că educația' fizică este 
într-adevăr o latură a educației omului 
în acest secol al tuturor frămîntărilor, în
trebărilor și posibilităților.

Curînd, toți cei care s-au întîlnit par
țial în consfătuirile pe țară se vor întruni 
în același loc, pentru a-și spune ce gîn- 
desc și simt. Va fi la primul Congres al 
profesorilor de educație, fizică.

din acest an au

și-a
soții

intr-un garaj în care 
Vlaicu și-a lansat 

minați de flăcăii din

creat mașini gîndi-

Virgil LUDU

Trimisul nostru special, GH. RUSSU-ȘIRIANU, transmite:

Rugbiștii români primiți cu interes la Nantes
7

Joi seara, la o oră tîrzie, rug
biștii români au ajuns la Nantes, 
în în timpi narea lor au venit re
prezentanți ai federației franceze 
de specialitate, ai organismelor 
rugbistice locale, ziariști și foto
reporteri, numeroși pasionați ai 
sportului cu balonul oval. Primi
rea făcută sportivilor noștri ex
primă cît se poate de limpede in
teresul deosebit cu care este aș
teptată întîlnirea de duminică.

iZiarele franceze, în frunte 
cotidianul sportiv „l’Equipe",
cordă crescendo o tot mai mare 
atenție acestei partide de tradiție 
dintre rugbiștii români și francezi. 
Dacă pentru noi întilnirea repre
zintă ca de obicei, în ultimii ani, 
un sever examen anual, iată câ 
și viitorii noștri adversari consi
deră meciul mai mult decît un 
simplu punct de reper. Fiecare 
dintre cei 15 jucători francezi a-

cu 
a-

preciază că o evoluție de bun ni
vel poate însemna o opțiune se
rioasă în candidatura pe care o 
depune pentru viitoarele selecții. 
Și aceste selecții au ca obiectiv, de 
primă urgență, „Turneul celor 5 
națiuni" și apoi, pentru vara anu
lui ce vine, un lung turneu al 
„naționalei" Franței la Antipozi-

Jucătorii noștri au dormit cite
va ore (drumul, chiar cu avionul, 
a fost totuși destul de obositor) 
și vineri dimineața ei au arborat 
o mină 
de ieri, 
o vizită 
partida 
și la o

în tribună am zărit multe cu
noștințe, între care și LACAZE, 
fundașul eminamente ofensiv al 
reprezentativei Franței, care mi-a 
declarat următoarele: „împotriva 
românilor va juca o echipă tină-

ră, mai corect spus, întinerită. 
Pentru a obține succesul dorit, 
cred că va trebui să desfășurăm un 
joc ofensiv, în plină viteză, per
cutant. Eu am mai jucat de patru 
ori în compania formației Româ
niei și-i apreciez valoarea de an
samblu. Rezultatele 
ani au arătat 
vii noștri nu 
cum să spun, 
aceea, fiecare
cial cei care am luat parte și la 
alte meciuri roraâno-franceze, sîn- 
tem pregătiți pentru o întilnire 
dificilă ! Știm ce pot rugbiștii ro- 
rnâni...".

din ultimii 
tuturor că adversa- 
niai pot fi. știu eu 
tratați de sus ! De 
dintre noi, în spe-

bună. In cursul dimineții 
echipa României a făcut 

la stadionul care va găzdui 
de duminică, luînd parte 
ședință de antrenament. ★

Cea de a XV-a partidă de rugbi 
Franța — România va începe du
minică la ora 15 (ora locală) și 
va fi condusă de arbitrul irlandez 
Paddy D’Arcy.

Pe stadionul Republicii, un antrenament al echipei naționale de rugbi înaintea importantului joc de la Nantes eu puternica reprezentativă 
a Franței Foto! T. Rpibu



PROBLEME DE PREGĂTIRE TEHNICĂ IN PREAJMA J.O. DE IARNĂ

.Așa iau startul marile echipaje : Italia II (pilot E. Monti) și Canada II

dacă se folosește elanul

(pilot V. Emery).
Foto : prof. I. Matei

Apropierea marilor confruntări 
din cadrul J.O. de iarnă face ca 
pregătirile boberilor români, ca și 
ale celor străini cu pretenții la 
cucerirea invidiatelor titluri, să 
se desfășoare cu multă asidui
tate și sub semnul unor perma
nente căutări. Căutări în dome
niul tehnico-mecanic, al pregătirii 
sportive multilaterale, ca și al 
alegerii celor mai bune soluții 
de alcătuire a echipajelor.

Folosind o gamă variată de 
mijloace, dintre care este sufi
cient să amintim de pilotarea car
turilor pe velodrom, zborurile a- 
crobatice, folosirea bobului cu ro
tile etc., pregătirile boberilor noș
tri trezesc interes tocmai prin 
inedit și eficacitate, reflectate —

JOCURI 
INTERESANTE 
IN „CUPA DE IARNĂu

hS
Mîine, în sala Floreasca, se dis

pută o nouă etapă din cadrul 
„Cupei de iarnă" la handbal, com
petiție care oferă echipelor noas
tre fruntașe posibilitatea de a-și 
prelungi activitatea, oferind, în a- 
celași timp, iubitorilor de handbal 
din CaDitală ocazia să rămînă 
în atmosfera competițională, spe
cifică lunilor de toamnă și primă
vară. Cu atît mai mult se menține 
această atmosferă cu cît, prin 
faptul că echipele prezintă garni
turile complete, jocurile sînt de 
valoare, echilibrate și, deci, inte
resante de urmărit-

Dar iată ce ne oferă handbalul 
pentru mîine după-amiază. Pe 
scurt: 7 jocuri, 
detașează 
Steaua — 
avea loc 
vom avea 
pa campioană în preajma debu
tului său în „C.C.E.". Programul 
începe la ora 14,30 și cuprinde 
următoarele meciuri: Științe E- 
conomice — Voința (f); Dinamo — 
Recolta (m) ; Steaua — Rafinăria 
Teleajen (m); Rapid — Univer
sitatea (m); Șc. sportivă nr. 2 — 
Universitatea (f) ; Progresul — 
I-C.F. (f); Voința — Politehnica 
(m).

• •Amintiri și imagini gălățene
recordmani se numără șl elevii 
maestrului Dumitru Mitltelu, pro 
tagonist, pe vremuri, al clasicelor 
„maratonuri" de Înot pe distanța 
Brăila—Galați. Tradiția acestei in
teresante competiții continui și 
azi — cursa desfășurîndu-se de o- 
bicel In prima duminică de sep
tembrie-..

Un flăcău din Galați, Rujan, — 
prietenii ii spun „Rocco" — și-a 
înscris numele pe panoul de onoa
re al campionilor europeni Ia ca- 
lac-canoe, Iar concetățenii săi, cu
plul Munteanu-Năstase, au cucerit 
anul acesta locul 3 in ierarhia con
tinentală a juniorilor.

Prezența relativ recente 
rama sportivă a „portului 
jocurile cu mingea de 
ciștigă teren, zi de zi, in
localnicilor. Dacă „XV"-le Ancorei 
incomodează uneori pe fruntașele 
rugblului nostru, voleibaliștii de la 
Politehnica Galați au emis justifi
cate pretenții la titlu in ultima 
ediție a campionatului republican... 

împătimiți de sport, din genera
ție tn generație, tradiționaliști și 
receptivi, totodată, la farmecul nou
tății, gălățenii de baștină, ori prin 
adopție, sint gata 
miine, o eventuală 
a orașului la judo 
gheață !

De 
ca să zicem 
mișcării sportive din Galații copi
lăriei noastre. Nici azi, nu-i vorbă, 
popularitatea acestor spectaculoase 
discipline n-a diminuat. Dacă SI- 
DERURGISTUL luptă solitar în 
categoria secundă, pentru a re
monta handicapul care o separă 
de C.S.M.S. Iași, zu mai puțin de 
patru echipe gălățene (Gloria 
C.F-R., Ancora, Oțelul, S.U.T.) vi
zează șefia seriei a III-a în cate
goria C la fotbal. Cît despre box, 
evenimentul Ia ordinea zilei ii con
stituie, neîndoielnic, fuziunea eter
nelor rivale, Galați și Brăila, în 
cadrul campionatului interregio
nal ; se pare că o alianță intre 
Roma șl Cartagina n-ar fi Btirnit 
mai multă vilvă în lumea antică !

Situat în plin mediu acvatic, ma
rele port se afirmă tot mai insis
tent. in ultimul timp, pe linia spor
turilor nautice. După patru decenii 
de paragină, bazinul acoperit de 
la BAIA COMUNALA a devenit 
— in fine ! — centrul natației gă
lățene ; expresia nu va părea exa
gerată, dacă vom aminti că, în 
cadrul ȘCOLII sportive de elevi 
și al CLUBULUI sportiv orășe
nesc activează cîteva speranțe au
tentice — Gica Manafu, Mariana 
Birsan, Dan Ungureanu — avind 
înscrise de pe acum în palmares 
performanțe de valoare internațio
nală. Printre viitorii campioni și

altfel, fotbalul șl boxul erau, 
așa alfa și omegaTrecerea, chiar efemeri, prin 

orașul dintre Dunăre și 
Brateș, este pentru iubitorii 

de «port cu state de «ervicl mai 
Îndelungate, — in primul rind — 
un prilej de evocare.

Aici, pe vechiul stadion „Portul 
roșu", transformat recent într-o 
bază atletică modernă, i-au „chi
nuit" cindva multe echipe de fot
bal din divizia A, incercind să 
treacă de Gloria C.F-R., formație 
redutabilă (nu numai pe teren pro
priu) pentru cei mai simandicoși 
adversari. Puștii de acum un sfert 
de veac zîmbesc încă nostalgic la 
amintirile curselor lui Gu(ă Tănase 
și ale fraților Zapis, colegii fai
mosului Justin, portarul de cau
ciuc, maestru absolut in transfor
marea loviturilor de la 11 m... 
(Ce-ar fi să exerseze și Coman ! ?)

Congenerii lor, adepți al „nobilei 
arte", citează in replică numele lui 
Grigore Jelesneac, boxerul cu ini
mă de oțel, singurul care a reușit 
să-1 expedieze la podea, de două 
ori in decursul „aceluiași meci, pe 
liderul incontestabil al mijlociilor 
noștri — Ion Popa... Ei nu vor 
uita să adauge, firește, că tot de 
aici s-a ridicat, acum vreo două
zeci și ceva de ani. Mitică Ciobo- 
taru, regele k.o.-ului, a cărui lo
vitură de stingă a produs panică, 
la timpul său, printre greii pugi- 
lismului amator de pe bătrinul 
continent.

rlantă t
uniform, cea de a doua variantă.

După adoptarea pozițiilor de 
plecare *1 a prizelor, se trec* la 
efectuarea mișcărilor pregătitoare 
pentru dezvoltarea elanului. 
Acesta poate avea două aspecte : 
1. elan uniform, excelent practi
cat de austrieci (în timpul dezvol
tării elanului, bobul este plimbat 
In trasă Inainte-înapoi pe o anu
mită cursă, neschimbată ca dis
tantă, ritm șl viteză. Elanul este 
caracterizat printr-o mare finețe 
șl presupune o excelentă sincro
nizare și coordonare a mișcărilor 
echipajului); 2. elan accelerat, 
practicat de echipajul canadian, 
campion olimpic și mondial (bo
bul este plimbat în trasă pe 
curse care diferă ca lungime și 
cu o viteză în continuă accele
rare, în care intensitatea de ac
ționarea variază crescînd. Se ca
racterizează prin mult dinamism 
și dezvoltarea unei accelerări pro
gresive). Cred că temperamentul 
sportivilor noștri reclamă folosi
rea celui de al doilea procedeu.

Alergarea cu bobul se petrece 
în condiții îngreuiate. Intrarea în 
alergare trebuie făcută cu cîțiva 
pași scurți și energici, apoi lun
gimea pașilor se mărește. Este re
comandabil ca, în momentul cînd 
se constată că bobul a obținut o 
viteză corespunzătoare, să se fo
losească urcarea în bob prin să
ritură, cu aterizare pe un picior, 
ceea ce dă un impuls suplimen
tar vitezei de deplasare a bobu
lui. Cea mai favorabilă situație 
este aceea cînd urcarea echipa
jului se face în condițiile exis
tenței unei viteze mai mari de 
alergare a sportivilor, comparativ 
cu Viteza de alunecare a bobului.

Analiza tehnicii startului la 
cele mai rapide echipaje cana
diene, austriece, italiene, a scos 
în evidentă faptul că pregătirea 
startului s-a efectuat cu multă 
minuțiozitate, ceea ce le-au per
mis să valorifice la maximum atît. 
calitățile fizice, cit și gabaritul.

In aceeași direcție trebuie să-și 
îndrepte atenția și echipajele 
noastre.

In pano- 
roșu" — 
mină — 
simpatiade altfel — în comportarea stră

lucită din sezonul trecut.
Una din problemele asupra că

rora iși îndreaptă atenția specia
liștii în prezent, este pregătirea 
echipajelor în vederea luării star
tului.

Bobul, ca orice corp în alune
care pe un plan înclinat, se su
pune legilor dinamicii. Acceleia- 
ția lui fiind constantă putem con
clude că, cu cit viteza de intrare 
în cursă va fi mai bună, cu atît 
șansele se măresc. Singurul mij
loc de a porni bobul în cursă îl 
constituie ‘potențialul motric si 
fizic al echipajului. De aceea, la 
baza asigurării condițiilor optime 
de luare a startului trebuie să 
stea, pe lingă pregătirea fizică 
generală și specifică, studiul teh
nic specializat pe posturi și în 
ansamblu.

Alegerea pozițiilor de plecare și 
a prizelor se face în scopul asi
gurării condițiilor optime de lu
cru, obținerii unui elan cores
punzător facilitării smulgerii ener
gice a bobului, cheltuielii mini
me de energie în fazele premer
gătoare smulgerii. Cu toate că 
momentele startului (poziția de 
start, pregătirea startului, efec
tuarea mișcărilor pregătitoare pea- 
tru dezvoltarea elanului), declan
șarea startului (smulgerea bobu
lui), alergarea cu bobul în plat 
și pantă, urcarea în bob (crearea 
impulsului) se diferențiază, ele se 
condiționează reciproc, startul 
apărînd ca un complex unitar de 
acțiuni ale echipajului.

Trecîndu-se la pregătirea star
tului, se impune a nu se scăpa 
din vedere următoarele :

a) studiu asupra mișcărilor pre
gătitoare și dezvoltării unui elan 
optim ;

b) sinejonizarea mișcărilor echi
pajului, îndeosebi la comanda 
care declanșează startul propriu- 
zis ;

c) asigurarea simplității și pre
ciziei mișcărilor ;

d) stabilirea tempoului și ritmu
lui mișcărilor ;

e) raționalizarea mișcărilor fă
cute de sportivi pentru a se urca 
în bob (lucru efectuat în pantă).

în privința alegerii soluției teh
nice pentru piloți, majoritatea 
acestora preieră acele poziții de 
plecare și prize care corespund 
mai bine particularităților lor. In 
general, piloții mai scunzi (E. 
Monti, A. Nasch, I. Panțuru etc.) 
preferă poziția de plecare cu pri
za combinată carcasă-sașiu; în 
schimb, cei înalți (V. Emery, J. 
Emery etc.) folosesc priza cu am
bele mîini în orificiile de pe mar
ginea superioară a carcasei. Inte
resant de reținut este, insă, fap
tul că la bobul de 4 această pri
ză este folosită de majoritatea 
piloților, indiferent de talie, dato
rită condițiilor naturale de lucru 
pe care le oferă. Chiar acei pi- 
loți care la bobul de 2 persoane 
preferă prima soluție, la bobul

de 4 
celei 
derentul că se trece mai rapid 
de la faza de smulgere a bobu
lui la alergare și că dă posibili
tate mijlocașului nr. 3 să lucreze 
normal.

Considerăm 
putea adopta 
lutia a doua, 
tajul său și al echipajului (vezi 
foto Italia II, conducător Monti).

Trecînd la tehnica mijlocașilor, 
cele două variante ale poziției de 
plecare adoptate de majoritatea 
echipajelor, așezarea. în lateral 
cu fata spre bob (echipajele Ita
lia, Austria, R. F. G.) și așeza
rea cu fata către direcția de îna
intare a bobului (Canada), și-au 
probat eficacitatea. Totuși, adop
tarea celei de a doua variante ni 
se pare mai avantajoasă, deoa
rece între fazele de smulgere și 
alergare nu mai este nevoie de 
schimbarea poziției corpului și a 
prizelor, sportivii trecînd direcția 
faza de împingere-alergare (vezi 
foto Canada). Echipajul nostru 
poate folosi varianta a doua fără 
dificultăți. Tehnica frînarului are 
un singur procedeu, cu două va
riante numai la poziția picioare
lor: 1. pe aceeași linie; 2. ase
mănătoare startului din atletism. 
In situația că se folosește elanul 
accelerat, se adoptă prima va-

o abondonează, în favoarea 
de a doua soluții, pe consi-

că si I. Panțuru ar 
la bobul de 4 so- 
care este în avan-

prof. Ion MATEI

s-a Încheiat turul diviziei r
LA VOLEI

Vineri seara, cu meciul restan
tă Înainte Tim.—Politehnica Tim. 
3—0 (14, 6, 11), s-a încheiat tu
rul diviziei B. Partida, de un bun 

nivel tehnic, cu faze aplaudate la 
scenă deschisă, a fost arbitrată 
corect de I. Rădulescu-București.

P. Arcan-coresp. principal

La încheierea meciului Politeh
nica București — M.T.K. Buda
pesta, disputat joi seară și înche
iat cu victoria oaspetelor, antre
norii și tehnicienii prezenți la 
Floreasca și-au exprimat admirația 
pentru precizia in aruncările la 
coș executate de campioanele Un
gariei și dezamăgirea pentru exas-

Baschet fără coș ?
peranta ineficacitate a jucătoare
lor noastre. Cercetînd procentajele 
aruncărilor din acțiune, vedem, 
Insă, că diferența nu este mare : 
48,80% la M.T.K., 43,40% la Poli
tehnica, dar suficientă pentru o 
Infringer e.

Ce a creat iluzia unei diferențe 
apreciabile de eficacitate 7 Faptul 
că baschetbalistele maghiare au 
punctat precis de la semidistanță 
și distanță (deși au făcut un sin-

să salute, ca 
reprezentativă 

sau hochei pe

Dan DEȘLIU

Mario Beretta... et comp, admiră exponatele magazinului de artizanat
gur antrenament de acomodare 

in sala Floreasca), in vreme ce, 
de la aceleași distanțe, studentele 
au ratat majoritatea încercărilor 
(nemaivorbind că Sanda Dumitres
cu a pus mingea alături de inel 
chiar de sub panou). în plus, u- 
nele ratări au fost stridente pen
tru că s-au petrecut în momentele 
cheie ale partidei și încă din par
tea jucătoarelor pe care se punea 
bază în această privință (Dumi
trescu și Taflan).

Ce trebuie oare făcut pentru a 
convinge pe antrenori și jucătoare 
că orice combinație tactică devine 
inutilă dacă nu este finalizată ? 
Experiențele de pînă acum nu sînt 
suficiente ?

Universitatea Timișoara-

concurs al sezonuluiPrimul

— Eu- 
1000 m 

aparțin

la patinaj viteză

derbiul săptăminii
înainte de a ne ocupa de etapa 

astăzi șl mtlne a diviziilor A,

Capac clasic făcut de Elekes 
(M.T.K.) lui Vogel.

Foto : A Neagu

după-amiază. 
dintre care se 

partida masculină 
Rafinăria Teleajen (va 

în jurul orei 17), cînd 
prilejul să vedem echi-

Cupa Bilea-Lac“
Pe patinoarul natural de altitu

dine de la Bîlea-lac s-a desfășurat, 
în organizarea clubului sportiv 
universitar Agronomia Cluj, pri
mul concurs din acest sezon. Tim
pul a fost frumos iar gheața de 
bună calitate, lată cîștigătorii : 
senioare — Eleonora Laurentiu 
(500 m — 54,7 ; 1000 m — 1:58.9; 
1500 m — 2:59,3),- seniori — Ale
xandru Spitzer (500 m — 49,8 ; 
1500 m — 2:43,4 -, 3000 m — 
5:47,0); juniori cat. 17—18 ani —

Tiberiu Gagesch (500 m — 52,3» 
1500 m — 2:48,9; 3000 m — 
5:50,2); juniori cat. 15—16 ani — 
Gh. Varga (500 m — 52,7; 1500 m
— 2:45,7; 3000 m — 5:44,4. Nou 
record al țării dar care nu poate 
fi omologat, deoarece la acest 
concurs n-au fost delegați arbitri 
oficiali); copii 13—14 ani 
gen Imeci (500 m — 58,2;
— 2:01,1). Toți patinatorii 
clubului Agronomia Cluj.

da 
.se 

cuvin cîteva cuvinte despre meciu
rile desfășurate joi, în penultima 
etapă a campionatului feminin. Din 
cele patru partide disputate (a cin- 
cea, Politehnica București — Rapid, 
va avea loc luni seară, la Floreasca), 
trei s-au încheiat cu victorii surprin
zătoare ale oaspetelor ; Mureșul și 
Crișul au întrecut pe Progresul și 
Voința la București, iar I.C.F. a în
vins la Cluj pe Universitatea. Consta
tăm ca îmbucurător faptul că echi
pele oaspete nu s-au mai prezentat 
ca victime sigure, ci au luptat cu 
toată convingerea.

Cît privește etapele a VH-a în di
vizia masculină și a IX-a (ultima a 
turului) în cea feminină, ele cuprind 
cîteva partide de mare interes. pe 
prim plan se situează cea dintre re
prezentativele de băieți ale universi
tăților din Timișoara și din Cluj, 
între care există o veche și frumoa
să rivalitate sportivă. Pe drept cu- 
vînt acest meci poate fi considerat 
derbiul săptăminii. Celelalte jocuri 
masculine sînt : Steaua — Comerțul 
Tg. Mureș, Politehnica București — 
Crișul Oradea, Politehnica Iași — 
I.C.F., Farul Constanța — Dlnamo 
București și Politehnica Galati — 
Rapid București.

La fete, revelația turului, tînăra 
formație a I.C.F.-ului, susține în Ca
pitală un sever examen în fața re
dutabilei echipe Voința Brașov. Cele
lalte meciuri sînt : Constructorul 
București — Politehnica București, 
Crișul Oradea — Progresul Bucu
rești, Mureșul Tg. Mureș — Univer
sitatea Cluj și Rapid — Voința Bucu
rești.

PRINTRE ROTI ȘI PEDALE
MARIO BERETTA,

Ieri am avut o plăcută sur
priză: pe bd. Magheru l-am în- 
tîlnit pe ciclistul italian MARIO 
BERETTA.

— Din nou în
— Da. Pentru 

cum, insă, ca turist. Îmi place 
orașul dv foarte mult. Străzile, 
muzeele și fetele 
sînt îneîntătoare. 
Și mai este un lu
cru pe care l-am 
îndrăgit: țuica!

— Cînd vă re- 
luați pregăti
rea?

— La jumătatea lui decembrie 
voi pleca într-o localitate de 
munte — din Italia, firește — 
pentru o perioadă de 15 zile. In 
acest timp voi face antrenamente 
de pregătire 
oxigenarea, 
împreună cu 
pa Fornîchi

București? 
a șasea oară. A-

LA BUCUREȘTI
voi trece la pregătirea pe bici
cletă. Fină la 27 ianuarie — data 
primei curse — vom rula cea 
3 000 km. Următorii 3 500 km. 
pînă la jumătatea lui aprilie, cînd. 
vom. concura la „Turul Piemon
tului", ii vom 
petiții.

fizică generală și 
Apoi, la 6 ianuarie 
colegii mei din echi- 
e durii din Pisa,

parcurge in com-

— Publicul a- 
mator de ciclism 
din Italia îi cere 
lui Gimondi sâ 
realizeze record îl 
orei, mai bine 
spus să-1 doboare 
pe cel stabilit de

Bracke. Ge părere aveți, va reuși ?
— Cred că nu.

un alergător de cursă lungă și 
nu un tip care să strălucească în 
probe scurte. Publicul îi conferă, 
însă, toate calitățile. Și va avea 
dezamăgiri...

Gimondi este

DIN NOU DESPRE VELODROMUL DIN GIURGIU

CARNET COMPETIȚIONAL LA ZI
.9 Sabrerul Dan Irimiciuc, învingător la Chișinău • Româ- 
nia-lugoslavia (juniori) la Zrejnianin, ultima întrecere inter
națională din 1967 • Campionatul Capitalei la echipe mixte 
,9 Au fost fixate perioadele de transferări și pentru vizele 
anuale

Iubitorii de sport din orașul du
nărean au primit cu deosebită 
bucurie vestea refacerii velodro
mului. Joi am fost în vizită la 
Giurgiu. Oamenii de aici au și fă
cut planuri, pe care luni dimi
neață le vor prezenta la C.N.E.F.S. 
pentru a primi sprijinul material 
necesar realizării lor. Tov. 
OSMAN 
sportive 
spunea: 
diția pe 
orașul Giurgiu, de dragostea ti
neretului pentru sportul cu pe
dale și de baza materială exis
tentă, se poate prevedea că, 
curînd, această disciplină 
deveni pasiunea numărul 1 a 
calnicilor". în anul viitor se 
turna o peliculă de 8—10 cm 
beton peste pista de pămînt

ION
— secretarul asociației 
Unirea Giurgiu — ne 
„Ținînd seamă de tra- 
care o are Ciclismul în

în 
va 
Io
va 
de 
de

lingă gară, 
velodromul 
modernă. Organizarea unor com
petiții periodice, la care să tie 
invitați sportivi din Capitală, 
din centrele de ciclism din țară, 
precum și din R.P. Bulgaria va 
duce la progresul rapid al ci
clismului din acest oraș, la crea
rea unui interes major în jurul 
competițiilor lie pistă. Campiona
tele țării s-ar putea desfășura pe 
mai multe faze, dintre care una 
să fie găzduită de velodromul din 
Giurgiu.

Așteptăm cu interes desfășu
rarea ulterioară a lucrurilor și 
le urăm spor la muncă entuziaș
tilor susținători ai ciclismului din 
orașul Giurgiu!

transformînd astfel 
într-o bază sportivă

Hristache NAUM

• Nu de mult, o selecționată 
a orașului Iași a susținut la Chi- 
șinău’o întrecere sportivă priete
nească cu reprezentativa de scri
mă a R.S.S. Moldovenești. Dispu
tată la toate probele, întrecerea 
s-a bucurat de un frumos succes. 
Scrimerii ieșeni au terminat pe 
locul I în probele de sabie (Dan 
irimiciuc) și floretă (Petru Ha- 
bală) și pe locurile II (Ștefan 
Vlad) și III (Mihai Mironov) la 
spadă și VI (Almeria Natanson) 
la floretă fete.

In concursul pe echipe, victo
riile au revenit scrimerilor gaz
dă: 9—7 la floretă băieți și sabie, 
și 8—6 la spadă.

• Sezonul competițional inter
național din acest an al scrime
rilor noștri se încheie în zilele de 
16 și 17 decembrie. La Zrejnia- 
nin, selecționatele de juniori ale 
României vor susține o întîlnire 
amicală cu reprezentativele simi
lare ale Iugoslaviei.

In vederea acestui concurs au 
fost selecționați următorii scri- 
meri I Maria Voinea, Rodica Vă
duva, Suzana Saplontai, Lumi
nița Popescu, Gheorghe Burlea, 
Gabriel Ursovici, Aurel Ștefan și 
Tudor Petruș — floretă, Alexan
dru Istrate, Constantin Duțu, An
ton Pongraț și Gheorghe Cristo- 
for — spadă, Iosif Budahazi, Dan 
Irimiciuc și Dan Popescu — sabie.

Ca antrenori ai acestui lot vor 
face deplasarea prof. Andrei Ca- 
cuci și Constantin Stelian.

ft Eefttru a asigura o conți*

nuitate în activitatea competițio- 
nală, în perioada în care nu au 
loc concursuri oficiale, comisia 
orășenească de scrimă organizea
ză, începînd de sîmbătă 9 de
cembrie, un campionat al Capi
talei, pe echipe mixte, rezervat 
sportivilor pînă la categoria I.

Este o inițiativă frumoasă pe 
care o recomandăm și celorlalte 
comisii orășenești de scrimă din 
țară — în special celor din Cluj, 
Satu Mare, Craiova, Ploiești, Ti
mișoara, Constanța, Oradea, Tg. 
Mureș și Cărei.

După exemplul Capitalei și în 
aceste orașe s-ar putea organiza 
competiții pe plan local în care 
să fie angrenate îndeosebi ele
mentele de perspectivă. Aceaata 
cu atît mai mult cu cît peste pu
ține zile (de la 23 
elevii vor intra în 
iarnă

• Federația de specialitate 
face cunoscut că a fost .......... “
perioada de transferări t 
și 25 decembrie.

De asemenea au fost 
perioadele pentru efectuarea vi- 
?elop anuale i de la 1—31 ianua- 

de la 1—30 iunie 1968,

decembrie), 
vacanța de

stabilită 
între 10

hotărî le

AZI, LA GALATI ■

C.S.O. - FENERBAHCE
Al doilea meci al echipei Fener

bahce Istanbul va avea loc astă- 
seară, la Galați. Formația oaspe

b
va întîlni puternica echipă C.S.O. 
din localitate- Partida se va dis
puta în sala Constructorul I.C.O.R. 
și este așteptată cu mare interes 
de iubitorii boxului din Galați.

Ieri dimineață, antrenorul Petre 
Mihai ne-a comunicat, telefonic, 
formația pe care o va urca in 
ring. Iat-o: Alexandru Dumbravă 
(muscă). Ionel Jipa (cocoț), Vaslîe 
Potolea (pană), Stan Constandache 
(semiușoară), Mircea Săvescu (u- 
șoară), Cristei Vaslllu (semimijlo- 
cie), Vasile Bute (mijlocie ușoară), 
Alee Năstac (mijlocie), Nicolae 
Stoian (semigrea) și Teodor Felea 
(grea).

Vom transpune In viață hotărîrile partidului
(Urmare din pag. 1)

Din partea conferențiarului uni
versitar MIHAI EPURAN, prorec- 

șeful catedrei de 
am primit 

rînduri : „Conferința 
Partidului nostru se 
Înaltă manifestare a 
și responsabilității

tor al I.C.F., 
psihologie-pedagogie, 
următoarele 
Națională a 
înscrie ca o 
demnității 
omului hotărît să-și făurească o 
viață luminoasă și fericită.

Cuvintarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este întruchi
parea înțelepciunii partidului, 
programul științific și ferm al 
perfecționării vieții social-politice 
a întregii țări.

Ca activist pe tărimul instruc
ției și educației tinerilor studenți 
ai Institutului de cultură fizică, 
doresc să-mi exprim satisfacția 
și deplina adeziune față de mă
surile preconizate In documen
tele anterioare Conferinței și în 
Raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și să subliniez însem
nătatea socială a acelor pasaje 
care se referă la răspunderea și 
rolul cadrelor In organizarea și 
conducerea activității multilate
rale, politică, economică, admi
nistrativă șl cultural-socială din 
tara noastră.

împreună cu celelalte cadre 
didactice din Institutul de cul
tură fizică sint profund convins 
de necesitatea sporirii eforturi

lor noastre pentru îmbunătățirea

calitativă a întregii munci didac
tice și știin(itice, pentru educa
rea la studenți a dragostei pen
tru profesiunea aleasă.

in actualele condiții de avînt 
al intregii economii și culturi, 

' munca pedagogică de formare a 
specialiștilor și de educare a ce
tățenilor capătă ințelesuri și răs
punderi profunde.

Tinerilor studenți li se des
chid noi perspective de dezvol
tare in lumina revărsată de în
țeleptele documente ale Confe
rinței Naționale a P.C.R.“.

★

ION MUREȘAN, președintele 
Consiliului local al sindicatelor din 
orașul Cluj, ne-a transmis : „In 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința 
Națională a partidului, se subli
niază că una din sarcinile deosebit 
de importante ale sindicatelor o 
constituie organizarea activității 
recreativ-sportiv» pentru masele 
de salariați. Aș vrea să mă refer 
la un singur exemplu : fabrica de 
pielărie și încălțăminte Clujeana, 
una dintre cele mai mari între
prinderi din orașul nostru. In 
cursul anului curent, comitetul 
sindicatului de aici, în strînsă co
laborare cu asociația sportivă, a 
organizat numeroase activități re
creative. Subliniez deosebita popu-

laritate de care se bucură turis
mul. La excursiile organizate în 
acest an au participat cîteva sute 
de muncitori, fiind vizitate atît 
locurile pitorești din regiune, cit 
și alte obiective turistice de pe 
cuprinsul patriei. Existența 
baze sportive complexe — 
terenuri de fotbal, pistă de 
tism, bazin de înot., sală de 
nastică, popicărie și poligon de 
tir — a asigurat posibilitatea or
ganizării unei activități susținute 
in ce privește sportul de masă. 
Sînt convins că în viitor comitetul 
sindicatului de aici, în colaborare 
cu asociația sportivă, va reuși să 
organizeze activități recreativ- 
sportive și mai numeroase".

unei 
două 
atle- 
gim-

★

Cuvinte pline de căldură ne-a 
transmis GHEORGHE BARBA, se- 
cretarul Sfatului popular al comu
nei Curcani, raionul Oltenița, regi
unea București: „Asemenea tuturor 
oamenilor muncii, locuitorii comu
nei noastre au urmărit cu deosebit 
interes lucrările Conferinței Na- 
țtonale a Partidului Comunist Ro
mân. Manifestindu-și atașamentul 
față de politica partidului, ei iși 
exprimă adeziunea față de hotă- 
ririle Conferinței, angajindu-se si

muncească eu și mai mult spor 
pentru înflorirea agriculturii noas
tre socialiste. Măsurile adoptate 
vor crea noi premise pentru ridi
carea pe o treaptă superioară a 
întregii economii șl, in consecință, 
se vor îmbunătăți condițiile de 
viață ale poporului nostru, in fața 
căruia te deschid grandioase per
spective.

Și comuna noastră se va schim
ba la față, datorită îmbunătățirii 
organizării administrativ-teritoria- 
le a țării. De altfel, In cinstea 
Conferinței a fost dată In folosin
ță noua clădire eu etaj a cămi
nului cultural, construcție In va
loare de peste un milion lei. Ih 
contextul preocupărilor pentru sis
tematizarea comunei, vom ține 
seamă și de necesitățile activității 
sportive. Astfel, baza sportivi din 
parcul comunei, parc care se În
tinde pe o suprafață de 12 000 mpt 
va fi reamenajată și 
țu noi terenuri simple 
de atletism-

Politica științifică a
ne insuflă optimism, elan și în
crederea nețărmurită că dorințele 
noastre vor fi îndeplinite9.

îmbogățită 
și 0 pistă

partidului
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al echipei Steagul roșu
De cu Ploieșteanu

Dialog cu cititorii

u mulți ani în nună, 
amatorii de fotbal înce
puseră să audă despre o 

echipă din Brașov. In 1947 
activa în campionatul distric
tual, un an mai tîrziu pășea în 
divizia C, în 1952 mal avansa 
cu o „literă" trecînd prin pur
gatoriul unor crîncene me
ciuri de baraj cu Progresul 
București, iar după alți 4 ani, 
în 1956, 1 se deschideau por
țile primei divizii naționale. 
Au trecut de atunci unspre
zece campionate șl ne-am o- 
blșnult cu prezența echipei 
Steagul roșu la flecare 
ele. Tot în reflex ne-a 
și numele antrenorului 
Ploieșteanu, alături de 
Steagul roșu, ca un al 
element al ecuației, simbioză 
existentă, rețineți, tocmai din 
1947.

N-a cîștlgat niciodată campio
natul sau cupa, dar au fost ani 
cînd de echipa brașoveană se te
meau chiar șl cele mal puternice 
formații ale noastre, cînd Petro
lul, Steaua, DIname, sau Rapid 
se întorceau resemnate pe șo
seaua Timișului. O dată locul doi, 
altădată un campionat balcanic, 
o manieră de joc — amestec de 
tehnică șl de forță colectivă — 
cvasilnvlncibllitate pe teren pro
priu, o cronică timiditate de pro
vincială la Jocurile susținute tn 
Capitală, lată, am amestecat la
olaltă, tot ce merită a fi amintit 
despre echipa Steagul roșu.

De doi ani însă, legătura eu 
acest trecut merituos s-a rupt. 
Cuprinsă de criză, echipa pare 
sufocată (în decembrie trecut la 
încheierea turului avea tot nouă 
puncte), se zbate, se opintește, se 
salvează în ultimă Instanță.

I Acum, la jumătatea actualului 
campionat, echipa brașoveană se 
găsește tot pe patul de 
ță. A evoluat mediocru, 
mai 9 puncte; a pierdut 
te pe teren propriu, e 
lizată, doar în ultima partidă a 
părut mai vivace și scăpată par
țial din menghina complexului de 
inferioritate.

Pentru multă lume, Silviu Plo
ieșteanu trece drept un tip ur
suz și distant. Dar. ca de obicei, 
adevărul se ascunde după ape

dintre 
intrat 
Silviu 

echipa 
doilea

suferin- 
are nu- 
0 punc- 
demora-

rențe. Silviu a fost și a rămas 
un mare timid, care s-a apărat 
retrăgîndu-se sub e mască au
steră. Renunță foarte greu la ea 
șl deși cu ani în urmă am avut, 
în anumite împrejurări, serioase 
controverse pe teme de pregă
tire a fotbaliștilor și de tactică 
a jocului (chestiuni veșnic in li
tigiu), am remarcat întotdeauna 
la el Interesante valențe umane.

Recent am discutat cu el de
spre trecutul și prezentul echi
pei unde activează de 20 de ani 
și, unde,- deși n-a realizat perfor
manțe senzaționale, a întemeiat o 
tradiție, a educat cîteva genera
ții de fotbaliști 
nest.

trebui «d jucăm retras pe dreap
ta și avansat pe stingă" etc etc. 
primim cu ghiotura. Unii fac 
chiar risipă cu astfel de sfaturi 
sterile, dar nu ne interesează. 
Cînd se va înțelege, o dată pen
tru totdeauna, că astfel de pro
bleme sînt exclusiv de compe
tența antrenorilor, atașamentul 
și priceperea conducătorilor, su
porterilor etc., trebuind să te

- ? 
ganizarea unei pepiniere. De doi 
ani avem, și rezultatele tint to
nifiante. Responsabilul centrului 
e Hidișan, un om pasionat și pri
ceput, care lucrează cu răbdare 
și metodă. De curlnd au fost 
încadrați acolo fi Mesaroș fi 
Campo. Un colectiv capabil, as
cultat fi respectat de tinerii fot
baliști. Colaborăm foarte bine 
tn toate sensurile. Din primăva,-

Intr-un climat o-

— Din 
cum s-a 
nucleul fotbalistic de la 
Steagul roșu ?

— S-a născut prin entuziasmul 
unor oameni din uzină. Cu ani 
tn urmă l-am clădit cu migală, 
împreună cu ei. Nu erau mulți, 
dar au fost firi pasionate, sin
cere, dezinteresate. Încet, încet, 
orașul s-a trezit cu o reprezen
tantă tn prima divizie. Am fost 
o

ce s-aafirmat întrupat, 
în timp,

echipă de uzină.
— Acest elan romantic, 

vital, din perioada de în
ceput, a dispărut ?

— Intre timp s-au schimbat 
atît de multe, Incit astăzi secția 
noastră de fotbal a devenit ceva 
abstract, aproape că nu există. 
Nu mai avem suport. Mă întreb 
cui aparținem și nu 
puns. Mai este ceva, 
chlpelor de uzină a 
ganizarea producției 
eporm, necesitățile unei echipe 
de fotbal pentru performanță, 
sînt altele. Conținutul celor două 
entități s-a modificat structural, 
în schimb, relațiile dintre ele au 
devenit reciproc neconvenabile.

— Conducerea clubului v-a 
sprijinit ?

— Președintele, tov. Gh. Indrei, 
este atașat echipei, dar clubul, 
în formula actuală de organi
zare, nu are putere. Mijloace fi
nanciare foarte 
bile pînă și în 
chipament (deci 
mintesc și pe 
tor de genul: „Jucătorii X sau 
Y nu sînt buni, dă-l afară; ar

găsesc răs- 
Vremea e- 
trecut. Or- 
a evoluat

modeste, vizi- 
chestiunt de e- 
nu le mai a- 

celelalte). Aju-

Sîmbătă și duminică,

@ Azi, în Giulești: RAPID—JIUL • Mîine, la București și Pitești, 
două jocuri decisive pentru stabilirea liderului de toamnă: 

STEAUA-PETROLUL
Sîmbătă un meci, duminică alte 

„Bucățică cu bucățică" in
cite o etapă și- ajungem la 

acestui tur de campionat, 
niște visuri — da, au fost 
visuri — am sacrificat poate

două.., 
cropim 
finalul 
Pentru 
numai ......... — ------------- -----
cea mal frumoasă șl (sigur) cea mal 
interesantă dintre cele 13 etape : pe 
uHlma, care are clarul să ne spună 
cine va rămîne pe prima poziție pînă 
la primăvară.

Duminică, la București șl Pitești,

F. C. ARGEȘ-PROGRESUL
Suciu (sau Haldu, dacă se va 
face după accidentul din meciul cu 
spaniolii) — Sătmăreanu, Jenei, Du
mitru Nicolae, Hălmăgeanu (Rotam) 
— Negrea, D. Popescu — S. Avram, 
Constantin, Soo. Voinea. Rezerve« 
Tătaru șl Manea.

Șl, In sfirșlt, ceva despre Petrolul. 
Iile Oană ne comunică : „Echipa și-a 
continuat pregătirile, dar avem pro
bleme 
nescu

re-

in alcătuirea formației. M. lo- 
are întindere, dar s-ar putea

Dridea a reușit să pătrundă în dispozitivul advers, dar mingea expe
diată de el va fi apărată de Suciu. 
disputat în campionatul trecut).

au loc Jocurile din cadrul etapei a 
xni-a : STEAUA ■— PETROLUL și 
F.C. ARGEȘ — PROGRESUL. Privite 
prin prisma Clasamentului, ele sînt 
deosebit de interesante. (Nu știm 
dacă șl din punct de vedere al cali
tății vor corespunde). Să ne arun
căm privirea asupra pozițiilor celor 
patra combatante. Progresul șl Pe
trolul aleargă după puncte pentru a 
avea o iarnă mal liniștită. Dar cel 
mai important lucra este acela că la 
Pitești Și București își dispută șan
sele cele două echipe cu pretenții de 
lider ■; Steaua șl F.C. Argeș,

Ieri am sunat la telefon cele patru 
cluburi ,-.împricinate". I-am căutat 
pe ștefan Covaci, Ion Bălănescu, 
Hie Oană și Cornel Drăgușin. Ne in
teresau amănunte despre pregătirile 
echipelor și,- bineînțeles, voiam să 
cunoaștem formațiile care vor Intra 
pe teren. De fiecare dată am primit 
același răspuns: este la federație. 
Așa că. am poposit Ia F.R.F. înte-o 
pauză a unei ședințe cu antrenorii 
echipelor divizionare,- î-am reunit Ia 
o masă pe cel patra: cerfndu4e da
tele ce ne interesau. Răspunsurile au 
venit cu oarecare greutate. Toți, cir- 
eumspecțl,- reținuți. Cu greu au pu
tut fl încropite două; trei vorbe. 
(Probabil; doreau să țină secret... 
tactlcllet!). Dar; cum trebuie să în
cheiem acest tur de campionat, șl 
poate mai mult ca orlcînd, să-1 acor
dăm o atenție sporită principalei 
competiții interne, au trebuit șă 
spună ceva. _

La Pitești; pfegătttfle au continuat 
cu trei antrenamente pe saptămlnă. 
ne spune» antrenorul Bălănesciu. Ju
cătorii sînt hotărfțî să termine turul 
cu un meci dt mal aproape do ceea 
ce pretinde publicul, de la ei. Dobrin 
nu va Juca!. Formația probabilă va 
fi: Comnn — jr. Popescu. Barbu. I. 
Etelian. Ivan — Icnită (Olteanul. Pre- 
purgel — NuțU; Kraus. Țurcan (Efti- 
mie); Jercan.

Deși grăbiți Cornel Drăgușin a ac
ceptat, totuși, să ne dea cîteva date: 
^Pregătirile au continuat normal. 
Am pus accent pe explorările func
ționale făcute la centrul sportiv. 
Oaldă e accidentat”. Apoi, etad ț-arn 
întrebat da formației antrenorul Dră
gușin ne-a dat tot lotrii. Nu ne mal 
ostenim să-4 mal. trecem în aceste 
rtndurl, sperăm insă că v* alinia 
doar ;.ll".

La București, Steaua primește re
plica petrolului, adversar mereu in- 
comod pentru militari. După jocul 
de la Valencia? echipa a făcut zilnic 
antrenamente pentru ridicare^ poțen- 
țîâluKd tizi*. Formația probabilă s

(Fază din meciul Steaua-Petrolul, 
Foto : V. Bagcac

sa. Joace. Mocanu, tot Întindere, nu 
va fi folosit, ca și Roman (un acci
dent mal vechi)", Cum nimic nu-i 
sigur și cum Petrolul stă prost cu 
eficacitatea, vom arăta că înaintarea 
țn acest joc va fi aleasă dintre Ba
dea, Dridea I, Oprlșan, Grozea si 
Moldoveanu.

★
Stadionul Giulești găzduiește astâzl, 

de la ora 14, meciul restanță din 
etapa a IV-a : Rapid—Jiul. Ținînd 
seamă de situația în clasament a 
celor două formații (Rapid locul 12 
șj Jiul locul 9), jocul se anunță a- 
tractlv. Partida va fi condusă de 
Stanislaw Anuszik (R.P. Polonă) la 
centru. N. Mogoroașe șl N. Cursaru 
la tușă.

Ploieșteanu : — Cred că ar fi timpul să

mani feste pe alte direcții f
— Definiți climatul actual, 
existent în jurul echipei 
Steagul roșu.

— indiferență, rivalitate a- 
cerbă cu numeroase implicații 
între noi și Tractorul și încă, ce
va exprimat prin următoarea re
comandare pe care ne-au făcut-o 
unii: „luați echipa și duceți-vă 
cu ea unde știți". Nu sînt în 
stare să calific această ,,invita
ție", dar ea m-a demoralizat. 
Cuiva din afară i-ar părea de 
nesuportat. Noi, antrenorii (mă 
refer șl la Proca) mai rezistăm 
datorită suportului afectiv. De 
20 de ani viața noastră a făcut 
corp comun cu bucuriile și ne
cazurile acestei echipe, iar ma
joritatea jucătorilor de la Stea
gul roșu sînt oameni integri, 
sinceri, capabili să trăiască la 
unison, acel din ce în ce mal 
rar sentiment de club. Sîntem 
o familie unită la bine și la rău. 
Excepțiile (Roma, Ioniță) apar 
rar și sînt eliminate.

— Ce alte elemente au mai 
determinat fragilitatea e- 
chipei în această toamnă?

— Pierderea lui Năftănăilă. 
indisponibilitățile: Gane, Goran 
și Iordache, operați de menise. Ac
cidentările lui Pescaru și Gyhrfi. 
Năftănăilă, Gane, Pescaru și 
GySrfl au fost, dacă vreți, la
tura calitativă a echipei. După 
etapa a 3-a am fost obligați să 
promovăm 8 tineri în divizia na
țională. Această schimbare bru
scă de efectiv a perturbat echi
librul formației. Lipsa de expe
riență a debutanților, valoarea 
modestă a unora, dispariția o- 
mogenității și a elementelor de 
tactică colectivă au făcut ea e- 
chipa să devină vulnerabilă. Toa
te neajunsurile de care v-arn 
vorbit pînă. acum, au coincis și 
s-au agravat reciproc. Indiferen
ța. și celelalte atitudini negative 
fată de noi s au accentuat toc
mai acum.

— Am văzut meciul 
dumneavoastră cu A.S.A. 
Tg. Mureș. Echipa începe 
parcă să „zîmbească". Sînt 
eîtiva tineri extrem de în
zestrați.

— Intr-adevăr. Și pe Ungă cel 
patru despre care ati scris vom 
mai introduce în primăvară pe 
Șerbănolu și Todirașcu, doi ju
niori născuți în 1950. crescuți în 
centrul nostru. Intenționăm, să-l 
transferăm șl pe Nicolae de la 
Chimia Făgăraș Si să acordăm 
dezlegarea lui Selymesi și Goran. 
Contînd pe acest buchet de ta
lente autentice, pe reintrarea lui 
Gane (s-a resimțit enorm lipsa 
acestuia) și pe etapa pregătitoa
re de iarnă, am putea să lan
săm în primăvară ofensiva spre 
cota celor 25 de puncte, reali
zată cînd mulți erau sceptici si 
în

ieșlțl din... rezerva asta ! 
desen de Neagu Radulescu 
vom avea și terenuri de an

trenament. Unul gazonat, altul 
cu zgură. „Rezultatele" încep să 
bată la porțile primei echipe.

- Mai înainte am amintit de To
dirașcu. Mari perspective au 
Nica. Adam și alții. Ne trebuie 
o sală de forță, fiindcă dorim 
să ne preocupăm, din ce în ce 
mai mult, de dezvoltarea fizică 
a fotbaliștilor. Ion Vasile este 
extrem de înzestrat, dar are o 
slabă pregătire atletică, n-a fost 
învățat nici măcar să alerge co
rect. Ne gîndim șl' la necesita
tea unei săli cu zgură pentru 
antrenamentul tehnic. La Bra
șov 5 luni pe an este zăpadă, 
fapt care îngreuiază enorm, pre
gătirea tehnică a fotbaliștilor de 
toate virstele. Tot grupul antre
norilor de la Steagul roșu vrea 
să sporească randamentul cen
trului de copii și juniori, cu in
tenția ca el să devină principa
lul furnizor de jucători, capa
bili de performanță. Sper că pe 
viitor regulamentul de transe- 
ră>T*'nti"1m mai 'avantaja anu
mite cluburi ai căror emisari au 
și început să dea'târcoale tine
rilor fotbaliști formați la noi.

— Recent, s-au împlinit 
20 de ani de cînd sinteți 
antrenor la Steagul roșu. 
Un record de constanță u- 
nîc' într-o profesie unde 
regula este peregrinarea. 
Nu vă întreb dacă s-a a- 
niversat (termenul nu e 
de loc exagerat) evenimen

tul. Ci dacă a fost mă
car semnalat în cadrul clu
bului ?

— Nu.
— Sperați să evitați re

trogradarea ?
— In decembrie trecut aveam 

tot 9 puncte și totuși ne-am sal
vat. Acum mi se pare mai greu, 
fiindcă în subsolul clasamentu
lui sînt 3 echipe bucure.ștene 
care în retur vor urca (au mij
loace incomparabil mai puter
nice decît noi). Și totuși e po
sibil să ne revenim, dar con
diționat. Dacă anomaliile de 
fond pe care le-am relatat vor 
dispare, dacă echipa va putea 
munci într-un climat normal.

, în fața 
concluziile 
prisos...

r«,

unei relatări limpezi, 
ziaristului devin de

Romulus BALABAN

returul campionatului trecut.
— Să ne mai descrețim 

puțin frunțile, disputînd 
despre centrul de copii și 
juniori. Cum merge, care 
sînt perspectivele recoltei 
și altele ?

— Pînă să avem centru, n-au 
prea existat condiții pentru or-

Tn numele unui grup 
de profesori ai liceului 
„Emil Racoviță* din 
Cluj, tovarășul Radu So
ție ne-a trimis o scrisoa
re (înaintea meciului de 
la București cu reprezen
tativa R. D. Germane) în 
care se exprimă părerea 
că Barbu ar fi mai util în 
echipa națională decît 
Sătmăreanu, Din neferi
cire (totuși), miercuri s-a 
putut constata că opinia 
profesorilor clujeni este 
Întemeiată. De fapt, încă 
după partida de la Ber
lin s-a discutat la una 
di» ședințele Biroului fe
derației de fotbal pro
blema înlocuirii Iul Săt
măreanu cu Barbu. Dar 
anumiți membri ai Bi
roului, care au uitat se 
pare că fotbalistul pi- 
testean a jucat cu des
tul succes în echipa sa 
de club și pe postul de 
fundaș de margine, au 
insistat pentru menține
rea lui Sătmăreanu. A- 
cum, probabil, că și lor 
le pare rău. în ceea ce 
ne privește, noi sîntem 
pentru folosirea lui Bar
bu (așa cum am si ce
rut înaintea meciului de 
la Berlin), . pentru că 
este unul din cei mai

ro-

iu oui un// pciiu 
este unul din cei 
tehnici apărători 
mâni.

W
O tînără pasionată de 

fotbal, Marinela Ene, e- 
levă în clasa a X-a E a 
liceului „Nicolae Bălces- 
cu* din Brăila (adresa : 
str. Plevna nr. 99 — 
Brăilâ) ne roagă să in
tervenim pe lingă Pîrcă- 
lab pentru a-i trimite o 
fotografie însoțită de au
tograf. Este drept că ce
rerea a fost exprimată 
imediat după meciul cu 
echipa R. F. a Germa
niei. Acum, însă... în

orice caz, n-ar fi fru
mos ca înaintașul dina- 
movist să ignore ~ 
cum dorința tinerei 
simpatizante.

★
într-o scrisoare 

„tare" un cititor care 
nu-și divulgă (probabil 
din jenă) decît numele 
(Ion Popescu din Bucu
rești) ne acuză că îl ig
norăm in mod precon
ceput pe Dobrin pentru a 
nu „periclita perna moale 
a adulatului dv. — 
Constantin". Un aseme
nea reproș este atît de 
absurd îneît nici n-ar 
merita să fie luat în 
considerație. Poate, însă, 
că autorul scrisorii nu 
este rău intenționat, ci 
are numai o imagine de
formată a realității. în 
acest caz trebuie să-i a- 
mintim că la meciul de 
la Berlin au „încăput" în 
echipă atît Dobrin cit 
și Constantin (deci pre
zența unuia nu o exclu
de întotdeauna pe a ce
luilalt, ca să vorbim de 
o concurență aprigă în
tre ei). Se pare, de ase
menea, că tov. Popescu 
nu citește consecvent 
ziarul nostru, pentru că 
altfel ar fi remarcat de
clarațiile făcute de Do
brin după meciul cu 
R. F. a Germaniei și pu
blicate de noi la rubri
ca de fotbal.. în altă 
ordine de idei, credem 
că este total nepotrivit 
(ca să nu spunem altfel) 
ae a-l considera pe Do
brin o mare vedetă, iar 
pe Constantin ca „un 
bătrîn cu reflexe tocite 
și încorsetate în scheme
le demodate ale W.M.- 
ului", așa cum face tov. 
Popescu. Avem toată 
stima pentru Dobrin, a- 
preciem calitățile lui,

a- 
sale

cam

dar n-avem nici un 
drept să-l ponegrim pe 
Constantin, de la care 
chiar tînărul înaintaș pi- 
teștean poate lua exem
plu în ceea ce privește 
comportarea în

★
Referindu-se 

tățile pe care 
tîmpinat uneori 
românești în străinătate 
pentru a se antrena pe 
stadioanele ce urmau să 
găzduiască jocurile ofi
ciale, tovarășul Mihail 
lupeeanu din București, 
str. Carol Knappe 74, 
propune ca federația 
noastră să aplice ace
lași tratament echipelor 
străine ce vin la noi în 
țară. Sugestia cititorului 
nostru ni se pare innac- 
ceptabilă. Ospitalitatea 
tradițională a poporului 
nostru a devenit atît de 
recunoscută și apreciată 
îneît nu ne putem coborî 
pînă la a răzbuna niște 
șicane pe care ni Ie fac 
alții.

teren.

la greu- 
le-au în- 
echipele

★
Mai mulți suporteri ai 

Rapidului, care au înso
țit echipa feroviară la 
Torino, ne-au semnalat 
atitudinea de deplină 
sportivitate avută de 
publicul italian față 
de mica galerie giuleș- 
teană. Spectatorii tori- 
nezi au apreciat faptul 
că suporterii echipei 
bucurestene au însoțit-o 
la o atît de mare dis
tanță pentru a o susține 
din răsputeri în tot tim
pul meciului. Șîntem si
guri că și publicul bucu- 
restean se va comporta 
miercuri în același mod 
prietenesc față de sus
ținătorii campioanei Ita
liei.

★
Suspendarea jucători-

lor Răcelescu și Mihăilă 
de la Politehnica Timi
șoara, pentru lovirea ar
bitrilor într-un recent 
meci disputat la Baia 
Mare, 
unei 
ne-a 
Dumitru 
Severin.

După 
seama, 
nu este 
justețea 
plicate, punînd sub sem
nul întrebării atît rela
tarea apărută în ziar de 
la acel meci, cît și im- 
Darfialitatea arbitrului. 
Nu știm ce ar fi vrut 
tov. Felea să cuprindă 
relatarea la care se re
feră (ea a fost transmi
să de corespondentul 
nostru din Baia Mare), 
dar știm în schimb foar- 
te bine că oricare ar fi 
vina unui arbitru la un 
meci este inadmisibilă 
insultarea (și cu atît mai 
mult lovirea) sa de că
tre iucători. Din acest 
punct de vedere nu 
poate exista nici un pic 
de îngăduință.

if
Tovarășul Gicu Serîgu 

din București, str. Com
pozitorilor nr. 26, ne 
atrage atenția că une
ori fotografiile care 
apar în ziarul nostru sînt 
foarte șterse, neputîndu- 
se distinge clar ceea, ce 
reprezintă ele. Este jus
tă observația, dar vina 
nu ne aparține nouă, ci 
tipografiei. în repetate 
rînduri redacția a sesizat 
conducerea tipografiei a- 
supra acestei chestiuni, 
dar calitatea tiparului 
(în cazul ilustrației) lasă 
în continuare de dorit.

constituie tema 
scrisori pe . care 
trimis-o inginerul 

Felea din Tr.

cum ne-am dat 
cititorul nostru 

prea convins de 
sancțiunii a-

C FIRANESCU

SĂ NU FIE, DIN NOU, PREA TÎRZIU!
După eșecul Sotbaliștilor noștri juniori

Așadar, fotbaliștii noștri ju
niori n-au reușit în acest an să 
îndreptățească speranțele celor 

care-i vedeau urcînd noi trepte 
pe drumul afirmării europene. Ei 
au fost stopați în tentativa de ca
lificare printre cele 16 finaliste 
ale turneului U.E.F.A., programat 
anul viitor în Franța, de echipa 
Ungariei învinsă la Pitești cu 2—1, 
dar victorioasă, duminica trecută, 
pe teren propriu cu un categoric 
4—0.

La drept vorbind, după avanta
jul de numai un gol luat de echipa 
română în meci’4 tur, și mai ales 
avînd în vedere calitățile probate 
de fotbaliștii unguri, ne expri
mam serioase îndoieli în privința 
calificării noastre, pe care o ve
deam realizată numai în condițiile 
unui joc bun, ofensiv, Ia Buda
pesta, în meciul retur. Dar, după 
cum subliniam în cronica meciului, 
echipei noastre i-a fost recoman
dată o tactică de apărare, de păs
trare cît mai mult timp a balonu
lui în propriul teren. Și aceasta 
din primul minut ! O asemenea 
concepție s-a dovedit falimentară, 
costînd scump echipa noastră. Ea 
a rezistat o bună bucată de timp, 
dar apoi, inevitabil, a cedat.

Pentru a respecta adevărul, vom 
arăta însă și alte cauze care au 
determinat insuccesul de la Buda
pesta : antrenorii Gh. Ola și N. 
Tătaru nu au putut alinia cea mai 
bună garnitură, din cauza unor ac
cidentări survenite în perioada de 
pregătire, a meciului (Tănăsescu, 
Ispir, Rizea, Iordănescu — jucători 
cu o pregătire superioară unora 
dintre cei care au jucat) ; nu au 
fost luate la timp măsurile ce se 
impuneau pentru întărirea apără
rii pe partea stingă, unde Viciu 
era regulat depășit de incisiva și 
rapida extremă dreaptă Radics; 
tradiționala ineficacitate a echipe
lor noastre de fotbal, manifestată 
mai ales în partidele disputate în 
deplasare, a fost confirmată și în

De ce sînt neglijați juniorii?
Anul acesta, la campionatul de 

juniori din regiunea Hunedoara 
participă 24 de echipe (2 serii a 
cîte 12 echipe). După consumarea 
primei părți, s-a constatat că în 
desfășurarea sa au existat o 
de deficiente. Aproape că 
fost etapă în care să nu se 
gtstreze neprezentări. Astfel,
pele Surianul Sasciori și Aurul 
Certej nu s-au prezentat, la cîte 
3 meciuri. Aurul Zlatna și Textila 
Sebeș — la 2 partide, Dacia Orăș- 
tie, Minerul Uricani și Telițic — 
la un joc. Au fost cazuri, cînd

serie 
nu a 
înre- 
echi-

unele formații, ca de exemplu Su
rianul Sasciori. Aurul Certej, Uni
rea Alba Iulia, Textila Sebeș, au 
folosit jucători care au depășit cu 
mulți ani virsta junioratului. De 
asemenea, la majoritatea partici- 
nantelor în campionat se observă 
o slabă preocupare pentru asigu- 

''rarca echipamentului, iar de pre
gătirea juniorilor se ocupă per
soane fără 
necesară.

Modul în 
și felul in
campionatul de juniori în regiunea 
Hunedoara poartă pecetea forma- 

1 lismului. Din această cauză, com
petiția rezervată juniorilor nu 
constituie un mijloc de afirmare 
a elementelor talentate, care să fie 
promovate in echipele din divizi
ile superioare.

Cornea Tilu, coresp.

jocul juniorilor, Ștefănescu, Ciolan 
și Dumitru nereușind să concreti
zeze situații dintre cele mai favo
rabile și ratînd astfel șansa de a 
nu pierde „Ia zero".

Dar, dincolo de aceste aspecte, 
juniorii români au fost învinși la 
Budapesta deoarece au întîlnlt în 
echipa B. P. Ungare un adversar 
superior din punctul de vedere al 
activității și experienței competi- 
ționale, o echipă alcătuită din ju
cători cu un consistent rodaj în 
grele jocuri de campionat și inter
naționale, fotbaliști cu o precis 
conturată concepție tactică, cu o 
impresionantă maturitate de joc. 
(în paranteză fie spus, imediat 
după meci Branikovics a părăsit 
Budapesta pentru a Bjunge din 
urmă prima echipă a Ungariei în 
lungul turneu pe care aceasta îl 
întreprinde în America de Sud, 
turneu în care el îl va înlocui pe 
celebrul Albert, iar alți doi ju
niori, care au jucat în partida a- 
micală din octombrie, — Farcas și 
Kosma — sînt selecționați în re
prezentativa 
aflată și ea 
de Sud).

Și atunci, 
cu luciditate 
forțe dintre 
ne gîndim Ia ceea 
făcut pentru ca tn viitor să avem 
fotbaliști de 17—18 ani bine pre
gătiți, cu o bogată experiență com- 
petițională care să poată face față 
cu succes unor dificile confruntări 
Internationale, Renunțînd la o 
practică nesănătoasă, federația 
noastră de fotbal a aliniat, în ul
timii doi ani, în turneul U.E.F.A. 
juniori care s-au încadrat în limi
tele de vîrstă Impuse. Și e foarte 
bine că s-a procedat așa. Dar 
văzut, mai ales în meciurile 
echipa R.P. Ungare, că acești 
neri, proveniți de regulă de 
echipe de divizia C sau din cam
pionatul de juniori, sînt „necopți" 
și fac cu greu față examenelor in
ternaționale, chiar dacă sînt supuși 
o perioadă mai îndelungată unei 
atente și corecte pregătiri.

Concluziile aproape că se impun

olimpică a Ungariei, 
în turneu In America

se impune să vedem 
adevăratul raport de 
cele două echipe, să 

ce ar trebui

s-a
cu
tl-
la

de la sine. Spre a se crea o largă 
bază de masă pentru selecție, e 
necesar ca centrele de juniori din 
întreaga țară să se bucure de o 
competentă îndrumare din partea 
tehnicienilor federației, a organe
lor sportive regionale, raionale șl 
orășenești, antrenorii saiariați care 
se ocupă de creșterea tinerilor fot
baliști să-și desfășoare activitatea 
cu pasiune, convingere si cu răs
pundere, să înțeleagă că de munca 
lor depind nu numai succesele de 
azi ale fotbalului nostru, ci și cele 
de mîine. Campionatul de juniori 
trebuie să-și găsească o formulă 
adecvată, stimulativă. Nu ca cel 
ce se desfășoară acum, în care, în 
unele meciuri, scorul obișnuit este 
de 15—0 ! ? Federația va trebui să 
intervină cu energie pentru recon
siderarea noțiunii de promovare. 
Trebuie să recunoaștem că mai 
mulți component! ai actualei echi
pe ar avea loc în formațiile de 
diviziile A și B. Dar, goana după 
rezultate imediate, după succese 
facile, face ca echipele noastre, fie 
ele de „A", „B“ sau „C“, investesc 
sume importante in jucători 
vîrstnici, 
(chipurile cu „nume"), în 
promoveze tineri talentați, 
rință de afirmare. Avem 
azi, poate mai mult decît 
cut, de fotbaliști tineri cu perso
nalitate, cu maturitate de joc, nu 
numai pentru echipa reprezenta
tivă de juniori, ci și, am văzut-o 
prea bine, pentru prima garnitură 
a tării.

Or, se știe, talentele nu pot a- 
părea din senin. Trebuie muncit 
mult pentru depistarea, pentru in
struirea și creșterea lor. Iată o 
activitate căreia toți specialiștii 
noștri trebuie să i se dedice total, 
căci de modul cum se va munci 
cu tinerii în perioada următoare 
depind, în mare măsură, perspec
tivele fotbalului românesc, rezul
tatele lui de mîine. Și ar fi păcat 
să înțelegem aceasta prea tîrziu, 
cum s-a mai întîmplat — nu o dată 
— în trecut.

„B‘‘ sau 
importante 
, fără nici o perspectivă 

loc să 
cu do- 
nevoie 

în tre-

Constantin MACOVEI 
Pompiliu VINTILA

Unde mergem ?
să aibă calificarea

care este organizat 
care se desfășoară

181110 LEI LA PRONOSPORT
Astăzi este ultima zi pentru de

punerea buletinelor la concursul 
Pronosport de mîine, la care se 
acordă în cadrul premiului ex
cepțional de 75 000 lei un auto
turism „FIAT 850“ și 31 000 lei 
în numerar în afara premiilor 
obișnuite în bani.

Iată programul concursului 
Pronosport de mîine: I: Atalanta 
— Lanerossi; II: Bologna — Va
rese; Illi Brescia — Milan; IV1 
Cagliari — Spăl; V: Internazio- 
nale — Torino; VI: Juventus — 
Napoli; VII; Mantova — Roma; 
Villi Sampdoria — Fiorentina; 
IXi Foggia — Pisa; X: Lazio — 
Venezia; XIi Messina — Bari; 
Kill Livorno — Lecco; XIII s No
vara — Cattania.

Pentru a veni în sprijinul par- 
ticipanților dornici să cunoască 
din vreme programul concursu
lui Pronosport nr. 50 de dumini
că 17 decembrie 1967, îl publi
căm mai joși

Ii Brescia — Juventus; lit Ca-

gliari — Lanerossi: III. Fioren
tina — Atalanta: IV: Internazio- 
nale — Sampdoria; V; Roma — 
Bologna; VI: Spăl — Mantova; 
VII: Torino — Milan; Villi Va
rese — Napoli; IX: Venezia — 
Livorno; Xi Monza — Padova; 
XI; Genoa — Reggiana; XIIi 
Lecco — Palermo; XIII; Modena 
— Lazio.

Tragerea următoare va avea loc 
vineri 15 decembrie a.c. In Bucu
rești.

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 48 

DIN 3 DECEMBRIE

Știri, știri
1967

LOTO DIN 8 DECEMBRIE 1967

1NTÎLNIRI INTERNAȚIONALE
HALTERE : Sala Dinamo, de 

la ora 18, România — Polo
nia (juniori).

POPICE: Arena Voința, de 
la ora 8.30, „Cupa orașului 
București".
CAMPIONATE REPUBLICANE

FOTBAL î Stadionul Giulești, 
ora 14, Rapid — Jiul (restantă 
a diviziei naționale A).

BASCHET : Sala Floreasca, 
de la ora 17, meciurile Voința 
București — Academia Milita
ră (m. B), I.C.F. — Voința Bra
șov (f. A), Construcții — I.C.F. 
(m. B) ; sala Giulești, de la ora 
17, meciurile Universitatea 
București — Progresul Bucu
rești (m. B), Rapid — Voința 
București (f. A), I.C.H.F. — Pe
trolul Ploiești (m. B) ; sala Con
structorul, de la ora 17, me
ciurile Școala sportivă nr. 1 
București — Olimpia T. V. 
București (f. B), Constructorul — 
Politehnica București (f. A),
I.C.F. II — Arhitectura (f

SPORT LA

lesport'. Din cuprins : repor- 
taje filmate de la întîlnirea in
ternațională de haltere dintre 
echipele de juniori ale Româ
niei și Poloniei, de la „Cupa 
orașului București" la popice, 
de la finala interzonală a „Cu
pei Davis" și de la întîlnirea 
de rugbi Scoția — Noua Ze- 
elandă.

★
In cadrul emisiunii „Stadion’ 

de aseară, telespectatorilor 
le-a fost rezervată o plăcută 
surpriză: filmul „lupte", rea
lizat ds studioul de televi
ziune București. El înfățișează 
tineretului sportiv din țara 
noastră frumusețea acestui 
sport milenar, calitățile pe 
care le dezvoltă : forță, dîrze- 
nie, îndemînare, curaj Filmul, 
un adevărat poem, s-a bucurat 
de un comentariu adecvat, 
care a subliniat momentele 
drumului spre măiestrie, reali
zate cinematografic dens, cu 
simț selectiv ce relevă o pro
fundă cunoaștere a acestui 
sport. Realizarea constituie 
un argument propagandistic 
admirabil pentru sport.

Inițiativa televiziunii — pre
zentarea sportului din alte un
ghiuri 
spectatorilor 
de reținut.
zarea unor 
toare și în 
păstrîndu-se 
surprinderea

Progresul invită 
simpatizanții săi 

consfătuirea care 
11 decembrie, ora

variantă a
„Moskvici 

plus 20 500 
lei în numerar); Categoria a H-a: 1 
variantă a 106110 lei și categoria a 
IlI-a 6.5 variante a 24 486 lei.

Report categoria I : 88 425 lei.
Premiul excepțional a revenit par

ticipantului Bagole Gheorghe din 
București, totalizînd 181110 lei.

Premiul excepțional : 1 
75 000 lei (un autoturism 
408“ cu 4 faruri șl radio

47 86 25 46 52 75 42 59 9 40 67 28 
FOND DE PREMII.: 804 906 lei.

i

pe 
să 
va
17,

CONSFĂTUIRE LA PROGRESUL
Clubul sportiv 

suporterii și 
participe la 
avea loc luni
in sala clubului Finanțe-Bănci 

din str. Doamnei nr. 2. La consfă
tuire participă întreg lotul echîpei 
de fotbal. După discuții, va rula 
un film în premieră.

SESIUNE DE COMUNICĂRI 
LA RAPID

Clubul sportiv Rapid organizea
ză tn ziua de 16 decembrie, ora 
8,30, sesiunea anuală de 
cări științifice cu tema : 
moderne de antrenament 
be și ramuri de sport", 
antrenorii și tehnicienii 
precum și invitați din partea or
ganizațiilor sportive din Capitală.

B).

comuni- 
.,Metode 
pe pro- 

Participă 
clubului

deOra 13,55 — transmisie_
la stadionul Giulești, meciul 
de fotbal Rapid — Jiul Pe- 
troseni.

Ora 23,10 — emisiunea „Te-

decît cele cunoscute
— esie demnă 

Am sugera reali- 
pelicule asemănă- 
celelalte sporturi, 
ingeniozitatea în 
momentelor,

— n. —



FRANCOIS MISSOFFE:

„Marea întrecere 
de la Grenoble

Fotbal pe glob
MEXIC — UNGARIA 2-11

ITALIA
fotbal 

ale

Peste 70 000 de spectatori au ur
mărit la Ciudad de Mexico medul 
internațional amical de 
dintra echipele selecționate 
Mexicului șl Ungariei. Fotbaliștii
mexicani au terminat Învingători 
cu scorul de 2—1 (1—1). în prima 
repriză, punctele au fost marcate 
de Varga șl Borja. Golul victorios 
a fost realizat de Fernando Bust 
in minutul 73.

1N PRELIMINARIILE TURNEU
LUI OLIMPIC

La Yaounde, capitala Camerunu
lui, l-a desfășurat meciul tur 
dintre selecționatele de fotbal ale 
Camerunului șl Ghanei, contînd 
pentru preliminariile turneului o- 
limpie. Au cîștigat gazdele cu sco
rul de 1—0 (1—0). Returul se va 
disputa Ia Accra la 17 decembrie.

1N TURNEU 1N AMERICA
DE SUD

PERSPECTIVELE SE ÎNTREVĂD MAI BUNE
va cunoaște
un succes deplin4 4

9 Bazele sportive isi așteaptă oaspeții

• Zăpadă „de rezervă"

găsii 
satis-

întîi, 
înve-

ciparea Italiei la turnee organizate 
de țări mai îndepărtate întimpi- 
nă greutăți de netrecut: exame
nele. Dar și in acest caz este 
vorba de o simpatie spontană, nu 
de o organizație adevărată în ca
drul școlilor.

Alte cîteva sporturi nu duc lip
să de campioni autentici. De exem
plu, atletismul are mulți campioni 
din rîndul școlarilor și studenți
lor : Berruti, care a obținut me
dalia de aur la Olimpiada de la 
Roma la 200 m plat, Ottoz, Ottoli- 
na. Frinolli, Morale și alții.

Așadar, pesimism în ce priveș
te sportul școlar ? Nu chiar. Au 
apărut în ultima vreme două in
stituții, care ne dau speranțe. 
Prima este I.S.E.F. (Institutul su
perior de educație fizică), care va 
da profesori de specialitate și, mai 
ales, Școala centrală de sport, e- 
manație directă 
țional Olimpic, 
pregătească pe 
tului în școală 
cietate-

Din IS.E.F.
de sport, federațiile își 
oamenii care vor trebui 
ve integral problemele 
in societate și în special în școală,
de unde, în mod normal, vor ieși 
sportivi mai buni, deoarece vor 
fi pregătiți multilateral.

Așadar, o fărîmă de speranță 
există. Sprijinul federațiilor spor
tive nu lipsește- Este vorba nu
mai de a învinge anumite rezis
tențe conservatoare. Cu aceste 
promisiuni și, mai ales, cu oame
nii care vor ieși din aceste insti
tute, difuzarea sportului în rîndul 
maselor de școlari nu trebuie să 
dea greș. Ceea ce este o dorință 
a tuturor sportivilor italieni.

Cesare TRENTINI

9 S-au vindut bilete tn valoare de peste un milion de franci

9 Cel mai mare interes pentru patinajul artistic
cum și-a îndeplinit sarcinile în
credințate în vederea desfășurării 
în condițiunl optime a acestei Im
portante manifestări sportive.

4r
O ploaie de 3 000 de trandafiri 

(trandafirul este emblema orașu
lui Grenoble) va marca punctul 
culminant al festivității de des
chidere a Olimpiadei albe ce va 
începe la 6 februarie la Grenoble.

Ceremonia va începe o dată cu 
sosirea președintelui Franței, ge
neralul Charles de Gaulle, care va 
lua loc în tribuna oficială împreu
nă cu președintele Comitetului in
ternațional olimpic. Garda repu
blicană va intona Marsilieza și 
Imnul olimpic, în timp ce spor
tivii vor defila pe pista stadionu
lui de gheață, cu o capacitate de 
65 000 locuri. La ora 16, șeful sta
tului francez va declara deschise 
întrecerile Olimpiadei de iarnă. Pe 
un catarg înalt de 30 metri va fi 
înălțat steagul olimpic cu 
cinci cercuri colorate, 
orașelor Innsbruck și 
vor rosti scurte alocuțiuni, după 
care din elicoptere vor fi lansați 
mii de trandafiri roșii. La ora 16,30, 
pe stadion va pătrunde purtătorul 
flăcării olimpice. El va urca 98 
de trepte pe scara în vîrful căreia 
se află cupa unde va arde timp 
de două săptămîni focul sacru 
adus din Olimpia. Jurămîntul o- 
limpic va fi rostit de schiorul Leo 
Lacroix. Festivitatea se va închi
de cu focuri de artificii și mar
șuri sportive.

Există în Italia 
o problemă a 
sportului în școa
lă ? Există, desi
gur. Șl dacă ea nu 
era cunoscută in 
momentul cind a 
luat ființă școala, 
problema s-a pus 
totuși din momen
tul apariției spor
tului și, din păca
te. a rămas pină 
astăzi in picioare, 
fără să-și fi 
o rezolvare 
făcătoare și 
cretă.

Motivele 
multe : mai 
mentalitatea
chită a multor pro
fesori care văd în 
sport o manifesta
re recalcitrantă 
sau — tot atît de 
grav — ostilitatea 
multor părinți ca
re preferă să-și 
vadă copiii ofilin- 
du-se, decît să-i 
lase să practice o 
ramură sportivă, 
în sfîrșit, o scăzu
tă preocupare în 
această direcție 
din partea foruri
lor conducătoare, 
care nu au recu
noscut încă sportu
lui funcția socia
lă pe care o are. 
Este clar, deci, a-

fost terminate la timp și acum 
așteaptă oaspeții. Au fost luate 
asemenea măsuri de prevedere 
cazul cînd nu va exista sufi-

a Comitetului Na- 
care va trebui să 
propagatorii spor- 
și în întreaga so-

deReprezentativa secundă
Ungariei și selecționata 

a Cehoslovaciei, care In
to prezent un turneu in 
de Sud, au evoluat la

fotbal a 
olimpică 
treprind 
America
Guayaquil. Fotbaliștii maghiari au 
fntîlnlt formația Emelec, pe care 
au Invins-o cu scorul de 2—0 
(1—0) prin golurile marcate de 
Katona (mln. 20) și Puskas (min. 
65).

Echipa olimpică a Cehoslova
ciei a avut ca adversară formația 
Barcelona Guayaquil. întilnirea 
s-a Încheiat cu un rezultat de e- 
galitate : 1—1 (0—0). Au Înscris : 
Bartalskl (mln. 47) pentru oaspeți 
și Calderon (min. 67) pentru gazde.

• Continuîndu-și turneul în 
Japonia, echipa sovietică de fot
bal Ț.S.K.A. Moscova a jucat la 
Osaka cu echipa reprezenta
tivă a țării. Fotbaliștii sovietici au 
obținut victoria cu scorul de 2—0 
(1—0). Jocul a fost urmărit 
peste 20 000 de spectatori.

'• Echipa cehoslovacă de fotbal 
Slavia Praga și-a început turneul 
în Noua Zeelandă jucînd la Chris
tchurch cu echipa locală Canter
bury. Fotbaliștii cehoslovaci au 
cîștigat cu scorul de 7—1 (4-0). 
Cel mai bun jucător al învingăto
rilor a fost atacantul Vesely, au
torul a trei goluri.

• în „Cupa Europei Centrale" 
la fotbal, la Ostrava, echipa ceho
slovacă Banik a învins cu 3—2 
(3—2) echipa Cagliari. în primul 
meci, fotbaliștii italieni cîștigaseră 
cu 6—0 și s-au calificat pentru tu
rul următor. în alt meci contînd 
pentru aceeași competiție, Spartak 
Trnava a Întrecut cu 2—1 (1—0) 
pe A. S. Roma. Returul va avea 
loc la Roma.

i 11 *
Y: W / W'3

și Școala centrală 
așteaptă 

să rezol- 
sportului

de

In centrul de pregătire a sportivilor școlari de la Roma sînt crescuți continuatorii 
frumoaselor tradiții ale scrimei italiene.

vînd în vedere aceste rezerve, că 
practicarea sportului 
italiene a rămas 
niul inițiativelor 
profesor tînăr sau al 
de pedagogi cu vederi mai

O organizație, adevărată, 
plan de acțiune nu avem, 
în universități, unde există 
tre universitare sportive", adepții 
ramurilor sportive sînt foarte pu
țini și, deci, sînt ușor de înțeles 
cauzele care au frînat dezvoltarea 
sportului studențesc. Totuși, teore
tic, sportul este materie de în- 
vățămînt în școlile elementare șl 
medii, dar mai degrabă găsești in 
Italia o muscă albă decît un elev 
căzut la examen din cauza insu
ficientei pregătiri la această ma
terie-..

în acești ani, se vorbește despre 
reforma școlii și, cum e și normal,

in 
de 
cite 

unor

școlile 
dome- 

unui 
grupuri 

largi, 
un 

Chiar 
„cen-

se discută și de introducerea ma
sivă a sportului în școală. Dar, 
pină acum totul a rămas de do
meniul viitorului.

Să luăm, de pildă, 
ceasta ramură, pe care 
răm fundamentală, ca

înotul. A- 
o conside- 
să nu zi-

practi.-nți al ramurilor sportive 
respective. De exemplu, federația 
de rugbi (una dintre cele mai să
race în practicanți) a încercat, cu 
slabe 
tulul 
levii

La Grenoble, In cadrul unei 
conferințe de presă, ministrul 
pentru problemele tineretului și 
sportului din Franța, Francois 
Missoffe, a declarat că organizarea 
viitoarei Olimpiade albe s-a bucu
rat de întreaga atenție a oficiali
tăților și speră că marea Întrecere 
sportivă va cunoaște un succes 
deplin.

Construcțiile olimpice de mare 
anvergură ca „Stadionul de ghea
ță", patinoarele și diferitele pîrtii 
pentru întrecerile de schi și bob 
au 
ÎȘi 
de 
in
cientă zăpadă în timpul întrece
rilor olimpice- în acest scop cu în
cepere de la 15 decembrie va fi 
stocată o cantitate de cîteva mii 
de tone de zăpadă.

Interesul publicului francez pen
tru Jocurile Olimpice de iarnă, a 
spus F. Missoffe, este ilustrat de 
numeroasele cereri de bilete. Pînă 
acum s-au vindut bilete în va
loare de peste un milion de 
franci. Un număr de 23 de agenții 
turistice mondiale se ocupă cu 
vînzarea biletelor în străinătate. 
Cele mai multe solicitări au fost 
înregistrate pentru concursul de 
patinaj artistic, toate locurile 
fiind vîndute încă de pe acum.

în cadrul aceleiași conferințe de 
presă, președintele Comitetului 
olimpic francez, contele de Bau- 
mont, a adresat mulțumiri Comi
tetului de organizare pentru felul

cele 
Primarii 

Grenoble

rezultate, introducerea spor- 
cu balonul oval printre e- 
școlilor medii și studenți.

ANCHETA NOASTRĂ: Ce loc ocupă

educația

din

fizică în școlile

țara dv.?

lndi-

SPARTA PRAGA-VOINȚA ARAD 5-4 LA TENIS DE MASĂ

Poloîștii dinamoviști, 
încrezători înaintea

rîndurile celor mai 
profesori. Este ade- 
multe școli noi se 
construirea unor ba- 
folosibile de copii de

meciului cu Pro Recco

cern indispensabilă în viața 
vidului, începe să-și găsească a- 
depți și în 
conservatori 
vârât că în 
preconizează 
zine de înot
diverse vîrste și acolo unde aceste 
bazine nu există se organizează 
cursuri de învățare a înotului, care 
angrenează masele de tineri 
bazinele comunale sau în cele 
marilor societăți.

Alte inițiative s-au născut
imboldul federațiilor sportive, pre
ocupate de numărul scăzut de

in 
ale

din

(Urmare din pag. 1)

gat titlul fără întrerupere) 
teaptă jocul de sîmbătă cu 
optimism. Cunoscutul internațio
nal Eraldo Pizzo, care a preluat 
de la fratele său Pierro condu
cerea tehnică a echipei, a făcut 
pregătiri speciale și a declarat 
presei că echipa sa va cîștiga 
la cel puțin două goluri diferență. 
Dar, cronicarul de specialitate al 
ziarului „II Secolo XIX" P. L. 
Stagno, este de părere că acest 
avans nu va fi suficient bianco- 
celestilor pentru retur. ,',Pro 
Recco" — se afirmă în avancro
nica amintită — știe să joace 
acasă, unde admirabilul public 
genovez o poartă continuu spre 
victorie. Dacă aprigii jucători ai 
lui Dinamo nu vor fi lăsați să-și 
impună o tactică specială, cam
pioana Italiei își poate asigura 
avantajul necesar calificării."

Să vedem, însă, de ce părere 
vor fi și jucătorii bucureșteni, 
mai deciși ca niciodată să ajungă 
în finala competiției. Deocamda
tă, antrenorul C. Corcec i-a con
vocat pe cei 11 dinamoviști la un 
antrenament de acomodare

aș- 
miflt

cursul dimineții, iar seara va 
avea loc o nouă ședință de pre
gătire. Toți jucătorii sînt con- 
știenți că ii așteaptă o luptă în
verșunată și că vor trebui să 
facă apel la toată maturitatea 
cunoștințelor tehnico-tactice pen
tru a fi scutiți de vreo surpriză 
neplăcută.

Palmaresul întîlnirilor directe 
cu Pro Recco este pînă acum 
favorabil dinamoviștilor: 4—2
la București și 2—3 la Genova 
în 1966 și 4—3 la Genova în 
1967. ~ .
de-a patra confruntări 
cele două veritabile nuclee 
reprezentativelor României 
Italiei? Răspunsul îl vom 
abia sîmbătă seară, după 
mul fluier (să sperăm de 
dată mai obiectiv) al arbitrului 
austriac J. Dirnweber.

Iată și echipele anunțate 
cei doi antrenori: DINAMO: Csi- 
szer (Frățilă) — Kroner, Zahan, 
Grințescu, Mărculescu, Novac, 
Blajec, Popa, Zamfirescu, Mihăi- 
lescu; PRO RECCO: Merello 
(Mortola) — Pizzo, Cevasco, La- 
voratori, Lonzi, Guerrini, Chibe- 
lini, Marchisio, Maraschi.

acțiunea nereușind în școlile ele
mentare din cauza pretinsei duri
tăți a acestui sport. Din păcate, 
în afară de cîteva rezultate bune 
obținute în mediul universitar, in 
rest inițiativa a eșuat.

Un sport care cîștigă tot mai 
mulți simpatizanți în rîndul șco
larilor este baschetul. Nenumărate 
echipe reprezentînd școlile și in
stitutele, nenumăratele turnee 
care se dispută în fiecare an in 
diverse orașe italiene. însăși „na
ționala" italiană este compusă a- 
proape exclusiv din elevi și stu
denți și din această cauză parti-

ARAD 8 (prin telefon, de la 
trimisul nostru), 
unei întreceri 
dată asistenta 
Voința Arad 
calificarea în 
la tenis de masă. Sparta Praga a 
ieșit învingătoare la mare luptă, 
cu 5—4.

Întîlnirea a dat cîștig de cauză 
formației care a rezistat mai 
bine din punct de vedere psihic. 
Scorul s-a menținut egal pînă 
la setul decisiv din partida a 
noua, cînd Lidia Sălăgeanu, epui
zată nervos, a cedat în fața Mă
riei Palkova. Dintre sportivele 
noastre, evoluții deosebite au 
avut Eleonora Mihalca și Maq- 
dalena Lesai — cîștigătoare în 
cîte două meciuri, Ia aceleași ad
versare : Jitka Karlikova și Ma
ria Palkova. De la oaspete, cel 
mai bine s-a prezentat Marta Ln 
zoVa, care a repurtat trei victorii

REZULTATE: Karlikova — Să 
lăgeanu 2—0 (12, 11), Palkova — 
Mihalca 0—2 (—8, —14), Luzova
— Lesai 2—0 (14, 15), Karlikova
— Mihalca 0—2 (—23, —8). In 
primul set Karlikova a condus cu 
19—13 și 20—18. Luzova — 
lăgeanu 2—0 (8, 8), Palkova

La capătul 
care a ținut încor- 
aproape trei ore, 

a ratat de puțin 
semifinala „C.C.E."

Lesai 0—2 (—12, —18), Luzova 
— Mihalca 2—0 (13, 17), Karli-

kova — Lesai 1—2 (19, —19. 
—18). în setul I. Karlikova a 
avut 17—13, scorul ajungînd 
apoi la 17—19, și revenind în 
cele din urmă jucătoarei ceho
slovace. Palkova — Sălăgeanu 
2—1 (—20, 9. 13).

C. COMARNISCHI

Care va fi rezultatul celei 
dintre 

ale 
Și 

avea 
ulti- 
astă

de

LUZOVA

Hocheiștii noștri in Canada

Drummondvilte Eagles

Ml HALCA

PANORAMIC SPORTIV EXTERN
în acest început de iarnă atît de primăvăratecă, parcă nici nu-țl vine să 

crezi că sezonul de schi și patinaj a și parcurs cîteva săptămiui din calenda
rul său de competiții. Mai aproape de peisajul ce ne înconjoară cotidian, mai 
firești deocamdată, apar întilnirile care au ca scenă încă gazonul palid al 
stadioanelor. Iată de ce ochii cititorului caută în gazeta de azi, în primul 
rînd, știrile care dau răspuns la întrebări ca acestea : ce vor face băieții din 
XV-le nostru tn luptă cu „cocoșii galici- ? In ce formă se atlă „Juve", viitoa
rea adversară a Rapidului intr-un dificil examen al fotbaliștilor noștri mereu 
încărcați de corigente ? Fiindcă la prima răspunde pe larg, in alte coloane, 
trimisul nostru special la Paris, începem cu punctul doi.

De cînd a marcat golul victorios 
în poarta lui Răducanu, suede
zului Roger Magnusson i-au

Facem ioc, totuși, adevăratelor 
sporturi de sezon. Hocheiștii, 
abia ieșiți din focul luptei după 

turneul de la Moscova, pregătesc ba
gajele pentru noi întreceri, în timp

___t „Juve-. viltoa- 
fotbaliștilor noștri mereu

crescut și mai mult acțiunile în lo
tul Juventus-ului. De fapt — amă
nunt de reținut — Magnusson a fost 
achiziționat de clubul torinez numai 
pentru partidele din „Cupa campio
nilor europeni", el neavînd încă 
drept de joc în campionatul Italiei, 
conform regulilor draconice care în
grădesc importul de fotbaliști în pe
ninsulă.

Magnusson este acum preferatul lui 
H.H. 2 (citiți — Heriberto Herrera) și 
antrenorul îi acordă credit necondi
ționat. împreună cu De Paoli și Zi- 
goni, suedezul a fost, de altfel, cel 
mai bun om în cantonamentul de la 
Pinerolo, lingă Torino, unde Juve 
s-a pregătit pentru etapa de campio
nat, dar mai ales pentru meciul-re- 
tur de la București — ne-a transmis 
ieri prin telex corespondentul nostru 
în italia, Cesare Trentini.

Fapt foarte interesant, Juventus a 
cerut și obținut programarea meciu
lui său din etapă, cu Napoli, mai 
devreme cu 24 ore, deci astăzi, pen
tru a avea o pauză mai lungă înain
tea partidei de la 13 decembrie, iată 
cum arată formația-tlp a lui Juve : 
Anzolln, Salvadore, Leoncini. Ber- 
ceLlino. Castano, Sacco, Simoni. Del 
Sol, Zigoni, Cinestnho, Menichelli. Cu 
mențiunea că Magnusson intră în 
locul lui Simoni, la București.

Și acum, pozițiile în clasament ale

doi.
echipe care șe întâlnesc 

azi într-o partidă care va” oferi desi
gur o indicație “
determina forma 
versari :
2. Napoli
9. Juventus

celor două

prețioasă 
viitorilor

oferi desi- 
pentru a 

noștri ad-
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In aceste zile, cînd iarna își amină mereu sosirea pe continentul european, soarele încălzește ca vara 
gheata artificială a patinoarului de altitudine de la Inzell (R.F.G.). Viteziștii vest-germanî profită, făcînd 
antrenamente în slipuri de baie... Foto • I. N. Bild

Spre cupola In forma unui imens 
capac de zaliarniță urcă, printre 
stîlpii de țevărle, nesflrșite 

limbi albastre de fum de țigară. Un 
megafon răgușit aruncă pretutindeni 
sunetele sincopate ale unui one-step 
tocit, ori același valse-inusette repetat 
la nesfirșit ce vocea lui Georges 
Milton, cintărețul la modă. Jos, sub 
focul reflectoarelor, se prelinge ne
încetat pe pista de parchet panglica 
multicoloră a cicliștilor. Tribunele 
însoțesc cu strigăte și aplauze fie
care sprint premiat de Dubonnet sau 
St. Raphael : „Ailez Tonin 1“ „Bravo 
Maurice !“ Tonin este un as ai pistei 
șt ,?oselei, faimosul Antonin Magne, 
iar Maurice nu e altul decît Archam- 
baud unu) din pionierii recordului 
orei care avea să dea atitea bătăi 
de cap cerberilor castității anti-do- 
ping, peste vreo 30 de ani.

Așa arăta vei-d'Hiv, bătrinul velo
drom de iarnă din Paris, pe la 193... 
Azi, dispărut de pe harta capitalei 
Franței, locul i-a fost luat dc alte 
piste cu acoperiș, unde sprinturile 
anunțate de crainic se succed 
tot atita frenezie. A început si 
curselor de „6 zile", competiții 
pistarzilor profesioniști care 
acum ocolul orașelor cu tradiție 
ciclismul pe velodrom.

Probabil că mulți dintre cititori 
au o idee prea precisă despre modul 
cum se dispută asemenea curse. Le 
vom spune că este o competiție cu 
perechi de concurenți care aleargă 
„cu schimbul", aproape fără între
rupere. în timp ce unui dintre pis- 
tarzl pedalează in cursă, coechipierul 
său se odihnește, poate să tragă și 
un pui de somn. O oră, două, cel 
mult, apoi trezit de antrenor el se 
grăbește să schimbe pe partener in 
șa. Din zori pină noaptea tlrziu, în 
timp ce tribunele primesc mereu alte 
rîndurl de spectatori, așii pedalei 
continuă cursa trepidantă căutind să 
adune cit mai multe puncte în sprin
turi și să înscrie distanța cea mai 
lungă. Se merge uneori șl cu 80 Km 
pe oră. La ceasurile tirzli de noapte 
velodromul se închide pentru toaleta 
tribunelor șl a pistei. Atunci fiecare 
„tandem- de concurenți are un ‘ 
timp de somn liniștit (4—6 
Apoi, dimineața cursa se reia 
la caoătul celor 6 tile.

Pină acum s-au disputat trei 
tre marile curse „Six-jours“ ale se
zonului 1967—68, in Europa. Ultima 
la Zurich, a fost ciștigată de cuplul 
Sercu-Bugdahl. Belgianul Patrick 
Sercu, campion olimpic la Tokio, se 
arată un specialist al acestei probe 
specific profesioniste El rămîne 
fruntea eșalonului, deși a 
pe ultimul său partener, 
mondial Eddy 
puțin celebru)

Acum, cursa 
lui se reia la

PATRICK SERCU 
ce patinatorii evoluează 
multe competiții puse sub semnul 
pregătirilor în vederea „Olimpiadei 
albe”.

Trei mari concursuri de patinaj ar
tistic figurează pe calendarul acestui 
început de decembrie. Unul, rezer
vat juniorilor, ■ se încheie azi la Vie- 
na, in timp ce alte două iau startul, 
la Zagreb și Banska Blstrica (Ceho-

slovacia). Ultimul este și cel
important, pentru prima oară evo
luează campionul mondial și euro
pean Emerich Danzor. Principalul 
său oponent : Ondrej Nepela. Re
apare grațioasa patinatoare franceză 
Nicole Hassler care își anunțase pre
matur retragerea după insuccesul 
său de la mondialele de anul trecut. 
Se vede că Nicole s-a răzgîndit. Ea 
vrea să fie gazdă primitoare pentru 
viitorii oaspeți ai Olimpiadei din 
orașul ei de reședință — Grenoble. 
După aceasta, elita patinatorilor se 
deplasează la Moscova unde, săptă- 
mîna viitoare, întrecerile în precizia 
desenului pe gheață și temeritatea fi
gurilor libere continuă.

Olimpicii schiului intră la primele 
probe practice, după săptămîni de 
pregătire. La St. Moritz a fost numai 
o avanpremieră a marilor concursuri, 
al căror start adevărat se dă la Val 
d’Isdre, în „Criteriul primei zăpezi".

Ca totdeauna, la urmă, cîteva 
mențiuni telegrafice ; 9.XI1 — 
la Barcelona încep campionatele 

mondiale de patinaj viteză pe rotile; 
10.Xii — campionatele de box ale 
Asiei, la Colombo; 11.XII — Zuidla- 
ren (Olanda), concurs hipic interna
țional; 12.XII — finalele competiției 
europene de tenis pe teren acoperit, 
la Stockholm; 14.XII — tragere la 
sorți în sferturile de finală, în com
petițiile de fotbal inter-cluburi; 15.XII 
— turneu de hadbai în Spania ; 
15.XII — reintră Nino Benvenuti, in
tr-un meci demonstrativ pe ringul 
de la „Palazzo dello sport" din Roma, 
în compania lui Ray Sugar Robinson.

Radu VOIA

Selecționata României

echipei
Eagles, 

campio-
Hoche- 

vic-

MONTREAL, 8 (Agerpres). — 
Corespondență specială: In 
continuarea turneului pe care-1 
întreprinde în Canada, selec
ționata de hochei pe gheață a 
României a evoluat la Drum 
mcndville în compania 
locale Drummondvilie 
care activează în liga 
natului de la Quebec,
iștii canadieni au obținut 
torta cu scorul de 8—3 (1—1 
2—1, 5—1). Oaspeții au opus o 
serioasă rezistență în primele 
două reprize, jucînd de la egal 
la egal cu gazdele. în ultima par
te a înlîlnirii, hocheiștii cana
dieni. cu o condiție fizică mai 
bună, și-au impus jocul, obți- 
nînd victoria. Punctele canadie
nilor au fost realizate de Jean 
Claude Carneau (3), Ron Ro
berts (3) șl Bom Eastman (2) 
Pentru hocheiștii români au în
scris Gheorghiu, Ștefanov și 
Ștefan.

telex^ratiiO'telefoA

rAs- 
ore). 
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în 
schimbat 

campionul 
Merckx, pentru mai 

Kiaus Bugdahl.
In ovalul veiodromu- 
Amsterdam,

CAMPIONATUL mondial universitar masculin de 
handbal se va desfășura între 4 și 12 ianuarie 1968 
în diferite orașe din R.F. a Germaniei, precum și în 
Berlinul Occidental. Pentru faza preliminară, cele 
16 echipe au fost împărțite în patru grupe, după 
cum urmează : Grupa Nord : U.R.S.S., Cehoslovacia 
Finlanda. Olanda; Grupa din Berlinul Occidental: 
Danemarca, R.F. a Germaniei. Iugoslavia, Belgia; 
Grupa Vest: Suedia, Polonia, Franța, Austria; 
Grupa Sud: România, Spania, Norvegia, Izrael.

Primele două clasate în fiecare grupă se califică 
in sferturile de finală. Finala va 
nuarie Ia Essen.

avea loc la 12 ia-

LA IZMIR, în cadrul „Cupei 
peni“ la baschet, s-au întîlnit 
line Altinordu Izmir și Spartak 
pauză gazdele conduceau cu 36—25, în final vic
toria a revenit baschetbaliștilor cehoslovaci cu 
scorul de 65—61.

campionilor euro- 
formațiile mascu- 
Brno. După ce la

LA TBILISI a început un 
masculin de handbal, lată 
înregistrate în primele

turneu internațional 
rezultatele tehnice 

două zile ale tur-
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neului : Polonia—U.R.S.S. 
Iugoslavia—Cehoslovacia 
Ungaria—R.S.S. Gruzină 
R.S.S. Gruzină 24—20 
slovacia (tineret) 17—17 
(tineret)) 16—15 (3—9).

(tineret) 19—17 (8—9) ; 
(tineret) 25—12 (11—7); 

27—25 (11—11); Polonia— 
(10—10); Ungaria—Ceho- 

(9-8), -Iugoslavia—U .R.S.S

PARTIDA centrală din runda 
lui internațional de șah de la ___
a pus față în față pe fostul campion mondial Mi
hail Botvinnik și pe marele maestru internațional 
iugoslav Șvetozar Gllgoricl. Jucînd de e manieră 
care-1 amintea pe marele teoretician al jocului de 
șah, Botvinnik a obținut o spectaculoasă victerie. 
O formă constant bună manifestă șl liderul cla
samentului, marele maestru Bent Larsen, care a 
obținut o nouă victorie, de data aceasta, în dauna 
lui Jimenez. Smîslov a cîștigat la Damianovici, 
Calvo la Donner. Partidele Bednarski — Tor am 
Mațulovici — Ivkov și Portlsch — Tatal s-au în
cheiat remiză. In clasament continuă să conducă 
Larsen cu 8 puncte, urmat de Botvinnik și Smîs
lov 6>/2 puncte; Ivkov 6 puncte, Gligorici 5*/a 
puncte etc.

a noua a turneu- 
Palma de Mallorca

40365


