
.Deva \

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

DIN SUMAR:
> Sporful-magazin (pag. a 2-a).
• Activitatea sportivă internă (știri din fotbal, 

volei, popice haltere pag. a 3-a).
• Actualitatea în «portul internațional (ultimele 

știri de peste hotare — în pag. a 4-a).

LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂR NAȚIONALE
Sîmbătă dimineața au început lu

crările celei de a VIII-a sesiuni a 
celei de a V-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

Alături de deputati, în marele 
sfat al tării, la lucrări iau parte 
numeroși invitați.

Asistă șefii misiunilor di
plomatice acreditați la București. 
Sînt prezenti, de asemenea, zia
riști români, precum și numeroși 
trimiși speciali ai unor agenții de 
presă și ziare de peste hotare, 
corespondenți permanenti ai pre
sei străine la București.

Ora 10. Sosesc conducătorii 
partidului și statului. întreaga 
asistentă îi întîmpină cu vii si 
îndelungi aplauze.

în loja din dreapta au luat loc 
tovarășii: Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, 
Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, Ale
xandru Drăghici, Paul Niculescu- 
Mizil, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Petre Borilă, Florian Dă- 
nălache, Constantin Drăqan, Ja
nos Fazekas, Gheorghe Radulescu, 
Leonte Răutii, Vasile Vîlcu.

în loja din stingă se află mem
brii Consiliului de Stat.

Lucrările sesiunii sînt deschise 
de președintele Marii Adunări 
Naționale, tovarășul Stefan Voitec.

Deputății și invitații păstrează 
un moment de reculeqere în me
moria acad. Șt. S. Nicolau, vice
președinte al Marii Adunări Na
ționale, decedat în perioada de 
timp care a trecut de la ultima 
sesiune.

Marea Adunare Națională a 
adoptat apoi în unanimitate ur
mătoarea ordine de zi:

1. Aleqerea Consiliului <îe 
Stat al Republicii Socialiste 
România.

2. Proiectul de lege privind 
organizarea și funcționarea 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România.

3. Proiectul de lege privind 
Înființarea Ministerului Muncii.

4. Alegerea Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România.

5. Alegerea unui vicepre
ședinte al Marii Adunări Na
ționale.

6. Proiectul de lege privind 
aplicarea unor măsuri de per
fecționare a conducerii și pla
nificării economiei naționale.

7. Proiectul de lege pentru 
adoptarea Planului de Slat al 
economiei naționale pe anul 
1908.
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8 Proiectul de lege pentru 
adoptarea Bugetului de Stat pe 
anul 1958.

9. Proiectul de lege privind 
concediul de odihnă al anga- 
jaților.

10. Proiectul de lege privind 
mărcile de fabricație, de co
merț și de serviciu.

11 Proieciul de lege cu pri
vire la dezvoltarea activității 
de educație fizică și sport.

12. Proiectul de lege pentru 
aprobarea decretelor cu pu
tere de lege emise de Consi
liul de Stat de la ultima se
siune.

Marea Adunare Națională a a- 
probat apoi programul de lucru al 
sesiunii. Ținînd seama că la Con
ferința Națională a Partidului Co
munist Român din 6—8 decem
brie 1967 a (ost adoptat princi
piul ca Marea Adunare Națională, 
ca for suprem al puterii de stat, 
să lucreze în sesiuni deschise de 
mai lungă durată. Marea Adunare 
Națională și-a însușit acest prin
cipiu, votînd ca actuala sesiune 
să se considere sesiune deschisă 
urmînd ca lucrările să se desfă
șoare în plen și în comisiile per
manente.

Trecîndu-se la primul punct al 
ordinii de zi, s-a dat citire scriso
rii adresate de tovarășul Chivu 
Stoica, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, președintelui Marii Adu

nări Naționale, în care arată că, 
ținînd seama de principiul adop
tat de Conferința Națională a 
P.C.R. din 6—8 decembrie 1967 
ca funcția de președinte al Con
siliului de Stat să fie îndeplinită 
de secretarul general al C.C. al 
P.C.R., Consiliul de Stat întrunit 
în ședința din ziua de 8 decem
brie a hotărît în unanimitate să-si 
depună mandatul.

Marea Adunare Națională a a- 
probat în unanimitate depunerea 
mandatului Consiliului de Stat.

în continuare, ia cuvîntul tova
rășul Chivu Stoica, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., care în numele Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român și al unui mare număr de 
deputati din toate regiunile țării 
a făcut propuneri în legătură cu 
noua componentă a Consiliului de 
Stat.

Propunerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie ales președinte 
al Consiliului de Stat este pri
mită de întreaga asistentă într-o 
atmosferă de puternică însuflețire, 
în picioare deputății și invitații 
aplaudă puternic, îndelung.

Prin vot secret, Marea Adu
nare Națională a ales în una
nimitate pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în funcția de preșe
dinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Tovarășul Emil Bodnaraș, Con
stanța Crăciun și Ștefan Peterfi 
au fost aleși în funcția de vice
președinți, iar tovarășii Petre 
Borilă, Anton Breitenhofer, Ion 
Cosma, Constantin Daicoviciu, Va
sile Daju, Constantin Drăgan, 
Suzana Gâdea, Nicolae Hudițea- 
nu, Athanase Joja, Ion Popescu- 
Puțuri, Cristofor Simionescu, Con
stantin Stătescu, Gheorghe Stoi
ca, Ludovic Takâcs, lacob Te
clu, ca membri ai Consiliului de 
Stat.

La anunțarea votului, întreaga 
asistență a ovaționat îndelung.

Primit cu vii și îndelungi aplau
ze, ia cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

S-a trecut apoi la dezbaterea ce
lui de-al 2-lea punct al ordinii de 
zi: Proiectul de lege privind or
ganizarea șl funcționarea Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România.

Luînd cuvîntul tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri a spus : La 
«flrsitul unor dezbateri ample care, 
cunoaștem cu totîi, au avut loc în 
Conferința Națională a partidului 
ce și-a încheiat ieri lucrările, dez
baterea Proiectului de organizare 
a Consiliului de Miniștri devine 
foarte ușoară și pentru acest mo
tiv, vă rog să-mi îngăduiți să fiu 
foarte scurt. Proiectul pe care l-ați 
primit se situează pe linia trans
punerii în viată a hotărîrilor Con
ferinței. Eu vă rog să-l vedeți și 
să-l aprobați. (Aplauze).

Ia cuvîntul Traian lonașcu, pre
ședintele Comisiei juridice a Marii 
Adunări Naționale, care a prezen
tat raportul comisiilor juridică si 
administrativă cu privire la pro
iectul de lege pus în discuție.

în cadrul discutării pe articole 
a proiectului la propunerea mini
strului justiției, Adrian Dimitriu, 
deputății aprobă schimbarea denu
mirii Comitetului de Stat pentru 
Problemele Organizării Muncii șb 
Producției și ale Salarizării fn 
„Comitetul de Stat pentru Proble
me de Organizare și Salarizare" 
iar a Comitetului de stat pentru 
îndrumarea și controlul organelor 
locale ale administrației de stat 
în „Comitetul pentru Problemele 
Administrației Locale".

Marea Adunare Națională a a- 
probat în unanimitate, prin vot 
secret, cu bile, Leqea privind or
ganizarea și funcționarea Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România.

Președintele Marii Adunări Na
ționale a anunțat că, în prima sa 
ședință, Consiliul de Stat a ales 

în funcția de secretar pe tovară
șul Constantin Stătescu.

în legătură cu această alegere, 
președintele Marii Adunări Națio
nale a propus includerea în ordi
nea de zi a sesiunii a unui nou 
punct, aprobat de deputați:

— eliberarea tovarășului Con
stantin Stătescu din funcția de 
vicepreședinte al Tribunalului su
prem.

S-a trecut apoi la dezbaterea 
celui de-al treilea punct al ordi
nii de zi: Proiectul de lege pri
vind înființarea Ministerului 
Muncii.

Luînd cuvîntul, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a subliniat că 
este necesar ca problemele referi
toare la regimul muncii să fie 
strinse la un loc în cadrul unui 
minister și a cerut aprobarea a- 
cestui proiect de lege.

Emil Bobu, președintele Comisiei 
administrative a Marii Adunări 
Naționale, a prezentat Raportul 
comisiilor juridică și administra
tivă cu privire la proiectul de 
lege pentru înființarea Ministeru
lui Muncii.

După dezbaterea proiectului de 
lege pe articole, Marea Adunare 
Națională a aprobat în unanimi
tate, prin vot secret, cu bile, Legea 
pentru înființarea Ministerului 
Muncii.

Trecîndu-se la punctul 4 al or
dinii de zi, președintele Marii 
Adunări Naționale a dat citire 
scrisorii președintelui Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Mau
rer, în care se arată că pentru fa
cilitarea aplicării măsurilor hotă- 
rîte de Conferința Națională a 
partidului supune aprobării depu- 
latilor depunerea mandatului Con
siliului de Miniștri.

Marea Adunare Națională a a- 
probat depunerea mandatului.

Luînd cuvîntul, tovarășul Nico
lae Ceaușescu, în numele Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român și al Consiliului de 
Stat, a propus ca președinte al 
Consiliului de Miniștri pe tova
rășul Ion Gheorghe Maurer. Pro
punerea, primită cu vii și pu
ternice aplauze, a fost votată în 
unanimitate.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a propus apoi Marii Adunări Na
ționale componenta Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România.

Prin vot secret, Marea Adunare 
Națională a ales în unanimitate 
Consiliul de Miniștri. Rezultatul 
votului a fost salutat prin vii 
aplauze.

Luînd apoi cuvîntul, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a mulțumit 
fn numele guvernului pentru în
crederea acordată. Vă asigurăm, 
a spus președintele Consiliului de 
Miniștri, că în îndeplinirea sarci
nilor ce ne revin vom depune 
toată priceperea, toată străduința 
de care sîntem capabili. Sîntem 
convinși că făcînd astfel ne înca
drăm în atmosfera de muncă și 
de luptă pentru realizarea unui țel 
măreț, dezvoltarea și mersul îna
inte al tării noastre.

S-a trecut apoi la punctul cinci 
al ordinii de zi. în urma consul
tării membrilor Biroului Marii 
Adunări Naționale și a unui grup 
de deputați, tovarășul Ștefan Voi
tec a propus în funcția de vice
președinte al Marii Adunări Na
ționale pe deputatul acad. Ilie 
Murgulescu. Marea Adunare Na
țională a aprobat în unanimitate, 
prin vot secret, propunerea fă
cută.

La propunerea biroului M.A.N. 
deputății au aprobat eliberarea 
tovarășului Constantin Stătescu 
din funcția de vicepreședinte al 
Tribunalului Suprem.

Ședința plenară a Marii Adu
nări Naționale și-a încheiat apoi 
lucrările. Tovarășul Ștefan Voitec 
a anuntat că în conformitate cu 
principiul sesiunilor deschise a- 
doptat în ședință, punctele urmă
toare cuprinse în ordinea de zi 
vor fi puse în discuția comisiilor 
permanente ale Marii Adunări 
Naționale. După ce comisiile își 
vor încheia lucrările. Marea Adu
nare Națională își va relua acti
vitatea în plenul său.

(Agerpres)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost ales președinte 
al Consiliului de Stat

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a fost reales președinte 
al Consiliului de Miniștri

Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu
Stimați tovarăși deputați,

Dați-mi voie să exprim cele mai vii mulțumiri Marii Adu
nări Naționale pentru încrederea ce mi-a acordat-o, alegîn- 
/iu-mă președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România. (Aplauze puternice, îndelungate). Doresc, de 
asemenea, să vă mulțumesc călduros în numele tuturor mem
brilor Consiliului de Stat. (Vii aplauze).

După cum știți, Conferința Națională a Partidului Co
munist Român a adoptat un vast program privind îmbunătăți
rea conducerii economice șl sociale. înfăptuirea hotărîrilor 
Conferinței cere din partea tuturor activiștilor de partid și 
de stat, a comuniștilor și întregului popor eforturi sporite în 
toate domeniile.

Hotărîrile Conferinței prevăd creșterea rolului Marii 
Adunări Naționale în activitatea de legiferare și control. 
Aceasta constituie o manifestare a democratismului orîndu- 
irii noastre socialiste. (Aplauze puternice). Sîntem convinși 
că fiecare deputat va munci' cu și mai mult elan, adueîndu-și 
astfel contribuția la progresul patriei noastre socialiste.

De asemenea, se prevede îmbunătățirea stilului si meto
delor de muncă, a întregii activități a Consiliului de Stat.

Vă asigurăm, tovarăși deputați, că vom aplica cu fermitate 
principiul muncii collective în activitatea noastră, că ne vom 
strădui să îndeplinim în cele mai bune condiții îndatoririle 
ce ne revin, atît în înfăptuirea politicii interne, cît și a politicii 
externe a partidului și statului nostru. (Aplauze puternice).

Vă rog să-mi dați voie ca, în încheiere, să vă asigur pe 
dumneavoastră, reprezentanții națiunii noastre socialiste, în
tregul popor, că voi servi cu credință cauza partidului și po
porului, voi veghea să fie respectate legile și Constituția tă
rii, voi milita neabătut, împreună cu ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului, pentru ridicarea României 
pe noi culmi de progres și civilizație, pentru cauza socialis
mului și prieteniei între popoare, a păcii în lume. (Deputății 
și invitații aplaudă puternic, îndelung).

Ziarele de astăzi publică:

Componența Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România

Componența Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socia
liste România

Legea privind organizarea 
și funcționarea Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România

Legea privind înființarea 
Ministerului Muncii

PRIETENIA
SPORT I VĂ

tn clasica sa carte despre 
prietenie, Cicero o consideră 
cel mai prețios dintre da
rurile date oamenilor, in 
afara înțelepciunii. , Fără 
prietenie oamenii nu pot 11 
fericiți, spun filozofii care 
cred în generozitatea omu
lui. Prietenia este o victorie 
asupra biologiei, mai pură 
decit dragostea, scria intr-un 
roman al său Ionel Teodo- 
reanu.

Prietenia ne însoțește In 
viață, din copilărie pină in 
amurg. Acestea sînt, de fapt, 
prieteniile cele mai traini

ce : prieteniile din școală, 
prieteniile de tinerețe. Co
pleșitoare adeseori prin jert
fa lor, rămân prieteniile de 
pe front și cu totul aparte, 
prin specificul și frumuse
țea lor, prieteniile sportive.

Lucrez in prezent la o 
carte a prieteniei, a celor 
mai depline și rodnice prie
tenii, intre oamenii de ști
ință. scriitori, artiști dip. lu
mea întreagă. Sînt exemple 
emoționante de devotament 
și sacrificiu și nu putem, 
măcar în fugă, să nu amin

tim de naturaliștii Hum- 
boldt-Bonpland, de „grupul 
celor cinci" din muzica 
rusă, de prietenia Byron- 
Shelley, de Goethe-Schiller 
sau Enescu-Casals.

Dar noi ne-am propus să 
vorbim despre prietenia 
sportivă și deci să ne ținem 
de cuvint. Mai întîi va tre
bui să fiți de acord că in 
lumea sportului intră, pa
tetic și generos, și lumea 
exploratorilor, a marinari
lor și a aviației.

Pentru cei care cunosc și 
iubesc muntele, prietenia al
pină aproape nu are egal 
Cind au fost selecționați al- 
piniștii expediției care a 
vea să cucerească in 1953 
Everestul, între criteriile de

(Continuare in pag. a 3-a)

SOFIA, 9 (prin telefon). — în ultima 
rundă a semifinalelor campionatului eu
ropean de șab pe echipe s-au înregistrat 
următoarele rezultate: România—Grecia 
10—0. R. D. Germană—Bulgaria 3>/2—1 */2 
(5) Clasament: Bulgaria 38‘A. (5), România 
37'/2, R. D. Germană 331/, (6), Grecia 
4‘/2 (1).

• Meciul din etapa a 11-a dintre Ju
ventus și Napoli din campionatul Italiei 
s-a încheiat la egalitate : 1—1 (1—1). Go
lurile au fost marcate de Pogliana (auto
gol) și Altafini (Napoli).

O La Moscova. în semifinalele „Cupei 
campionilor europeni" la polo. T.VSK. a 
terminat la egalitate: 4—4 (2—1 1—1. 
0—0, 1—21, cu campioana Iugoslaviei,
Mladost Zagreb.

9 La Guadalajara în cea de a doua 
intîlnire amicală dintre echipele selec
ționate de fotbal ale Mexicului și Ungariei, 
victoria a revenit fotbaliștilor maghiari 
cu 2—0 (2—0).

Azi, la Nantes

I FRANȚA-
I
IPrin telefon, de la trimisul nos

tru special GH. RUSSU-ȘIRIANU.

Frumosul port fluvial-maritim 
Idin estuarul Loirei trăiește febri

litatea crescindă a pulsului spor
tiv accelerat. Sumedenie de titluri 

Idin ziare tinzînd să rezume carac
teristica meciului sau să fie un 
pronostic ; zeci, sute chiar, de de- 

Iclarații (uneori foarte contradic
torii !) legate de confruntările 
rugbystice franco-române; fotogra- I fii cu conținut mergînd de la 
splendid la nesemnificativ și de 

Ila elocvent la fistichiu ; minute 
in șir de film in cadrul emisiuni- 

Ilor de actualități și de sport ale 
televiziunii franceze — iată tot 
atîtea dovezi ale interesului ma-

ROMÂNIA LA RUGBY
jor acordat aici celui de al 12-lea 
meci Franța — România.

Desigur, epicentrul interesului 
este Nantes in care numeroase 
afișe, steaguri franceze și româ
nești, precum și discuții în gru
puri mari de pasionați ai acestui 
sport atestă caracterul aproape săr
bătoresc cu care gazdele îmbracă 
acest „Franța — România 1967“.

O singură surpriză, apărută vi
neri Ia orizont : ninsoarea ! Sînt 
localnici care n-au mai văzut de 
aproape 30 de ani mantia albă a 
iernii așternută peste cocheta me
tropolă de vest a Franței ! Din 
fericire, calitatea gazonului șl e- 
forturile organizatorilor par a ga
ranta pentru duminică un teren

suficient de bun pentru a permite 
celor 30 de jucători să-și etaleze 
larga gamă de cunoștințe și posi
bilități fizice.

Reamintindu-vă că partida va 
începe la ora 15 (ora locală), iată 
acum cele două formații comuni
cate sîmbătă de antrenori : FRAN
ȚA : Lacaze — Lenient. Lux, Tril
lo, Capendeguy — Maso, Mir — 
Herrero, Carrere, Rupert, Plante- 
fol, Dauga, Esponda, Cabanier, 
Berejnoi ; ROMÂNIA : Penciu — 
Wusek, Irimescu, Dragomirescu, 
Nica — Oblemenco, Florescu — 
Demian, Rășcanu, Ciobănel, Tuțu- 
ianu, Veluda, Dinu, Onuțiu,' Ba
ciu.
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Mircea Cruțescu lancu Ceaureanu Dumitru Dimulescu

FOTBAL BOXI

DIN TOATĂ LUMEA

Convorbiri cu dl. Gore
INAtNTE DE MECIUL CU R.D.G.

Gore, 
CU cî- 
dintre

tismulul e atît de adine inrădăci- 
nătă-n conștiințe, îneît a pătruns 
pînă și. pe Stadion. Ai remarcat 
ezitarea înaintașilor noștri de a 
executa pehalty-ul ? Mingea aș
tepta să fie lovită, precum o hir
ta, rezoluția. Și nici un responsa
bil nu cuteza să-și asume respon
sabilitatea. Nici un picior cu sar
cini de conduceri a balonului nu 
se hazarda să iscălească actul im
portant. Atacanții au dat îndărăt 
ca niște directori generali adjuncți 
timorați la ideea că vor greși... 
Și că cei de sus... adică din tri
bune...

DUPĂ MECI

noștri vorbesc 
Ai lor — prea puțin, 
de cuvinte ascunde — 
și-n artă — mari Slă- 
vreme ce concizia c

In
iarnă 
Italia 
și-au făcut apariția 
un mare număr de 
scutere electrice, 
care se deplasează 
pe schiuri și șenile, 
cu o viteză de 30 
km pe oră și pot 
urca pante cu o în
clinație de 45 de 
grade.
Ier cu 
Acest 
te fi 
într-o

stațiunile de 
din Elveția, 

și Franța

Iată un seu- 
două locuri, 
scuter poa- 
transformat 

ambulanță.

CADOUL

antrenorul e-

s-a pomenit zi- 
un mic pachet. Des- 
surpriza să constate 
o carte de... rugă- 

o scrisoare de

Heinz Marotzke, 
chipei de fotbal Schalke (R. F. 
â Germaniei), 
lele trecute cu 
făcîndu-1, avu 
că el conținea
ciuni. Iar lingă ea,
Ia un „fost suporter" al echipei 
Schalke :

„Da, domnule Marotzke, ruga- 
ți-vă, este singurul lucru pe care 
îl mai 
ția in

De două ori pe săptămînă, ea 
conduce antrenamentele acestei for
mații, indicațiile ei fiind urmate 
sfințenie de către fotbaliști.

Rezultatul ? Echipa a urcat 
două locuri în clasament.

cu

cu

Trei oameni -,— Mircea Cru- 
.fescu, lancu Ceaureanu și Dumi- 
tru Dimulescu — atașați trup și 

Șsiiflet fotbalului — sînt nelipsiti 
Ide mulți ani și de la reuniu- 
. nile-pugilistice. îi cunoaștem cu 
'toțiiA Cavaleri ai fluierului timp 
Jde două-trei decenii, cei trei 
’arbitri de fotbal s-au dovedit a 

fi tot atît de fideli și .nobilei 
arte".

Ce i-a atras pe acești arbitri 
de fotbal în careul magic ? Cum 
se explică legătura cu un sport 
în care directul de stingă, bine 
plasat, este tot atît de frumos 
(susțin unii), ca și un gol la 
păianjen ? Ascultîndu-le confe
siunile, ăm putut afla cîteva a- 
mănunte de culise, demne de re
ținut. Să le dăm, deci, cuvîntul.

,Am locuit, in copilărie, In 
vecinătatea sălii Claudiu, ne 
spune MIRCEA CRUȚESCU. Aci 
se antrenau Chirilă Dân, Mielu 
Doculescu și alți boxeri cu fai
mă pe atunci. Mai tîrziu, tata 
m-a dus la sala T.I.R., și am fost 
dat în grija maestrului Dumitru 
Teică, apoi a lui Petre Alexan- 
drescu. Eram destul de voinic. 
Mă și vedeam boxer cu renu
me. Cînd mi-am pus prima oară 
mănușile în mîini, mi-am dât 
seama cit de pretențios este bo
xul. După un timp, am dat bir

• cu fugiții. M-am consolat jucind 
: fotbal. Din cînd în cînd mai in
tram în sala de bot să văd 
ce făc băieții. Maestrul Alexan-

drescu mă privea cu reproș, iro
nic parcă. Antrenorul nu știa 
însă că fotbalul nu mă îndepăr
tase de box. Voiam să fac „ceva" 
pentru acest sport al curajului, 
deși eu nu dovedisem prea 
multă bărbăție pe ring. E drept, 
eram nelipsit de la 
chiar și de cartier, 
de-ajuns aceasta ?
5i iată-mă, în 1939, 
comisii de examinare pentru ofi
ciali de box. Așa am devenit 
cronometror. Timp de 28 de 
neîntrerupt!, ciocanul meu 
lemn a făcut ca gongul să 
sune de mii de ori"...

„Da, să nu vă surprindă, 
pătruns în lumea boxului dato
rită... fotbalului, spune IANCU 
CEAUREANU. în 1932, pe cînd 
eram arbitru international de 
fotbal, m-am prezentat antreno
rului de box Umberto Lancia, 
rugăitiintea de a-ihi permite 
fac pregătire fizică în Sala pe 
care o conducea. Lancia a 
ceptat și, din ziua aceea, am 
venit un prieten fidel al scri
mei cu pumnii. Aveam ambiția 
să obțin și un carnet de arbi
tru la box (pe lîngă cel de fot
bal), deoarece ca și Cruțescu, 
nu voiam să fiu numai specta
tor. Așa că, în 1936, în urma 
unui examen am devenit crono
metror, iar în 1942 am obținut 
și legitimația de judecător. Acum, 
din motive de vîrstă, nu 
arbitrez meciuri de fotbal,

gale, fie ele 
dar era oare 
Nu, desigur.
în fața unei

ani 
din. 
ră-

Am

i, cu
Să

ac- 
de-

SEXUL

celmă mîngîi cu faptul că sînt 
mai vechi cronometror de box 
din țară".

,Cu toate că am activat multi 
ani ca arbitru divizionar de fot
bal — ne 
MULESCU 
mi-a adus 
facții,

declară DUMITRU Dl-
— totuși nu fotbalul 

__ cele mai mari satis- 
ci boxul. în palmaresul 

meu, pe care din cînd in cînd 
îl consult cu emoție, figurează 
meciuri cu Milică Teodorescu, 
Constantin David, Hie Borcea, 
boxeri profesioniști cu faimă prin 
1930. De asemenea, 60 de par
tide ca amator. în 1946 am pus 
mănușile în cui, dar am cuce
rit o Victorie pe care o consi
der prețioasă: legitimația de ar- 
bitru-judecător. Făcîndu-mi bilan
țul, constat că pînă acum n-am 
lipsit de la nici o finală de 
campionat. E o satisfacție, nu?"...

R. CALARÂȘANU

ȘT!AT! CĂ• ••

. • .a mai apărut un pretendent 
la tronul lui Cassius Clay ? Este 
vorba de Arnold Brower, care a 
cîștigat, prin k.o. în prima repriză, 
7 din cele 20 de întâlniri susținute 
pînă acum.

puteți face acum, in situa- 
care se află echipa!”

SLAB NU E CHIAR ATÎT
DE... SLAB

La puțin timp după ce i s-a acor
dat diploma de arbitru de fotbal, ti- 
năra coafeză Martine Giron (21 de

;ftm) ■«. condus, in • localitatea Freuțu-ot^
un meci amical.

Debutul n-a fost fără peripeții, 
întrucit chiar in primul minut de^ 
Ioc s-ă produs o infracțiune î"n ca
reul. .. gazdelor. Fără să ezite, ti- 
năra Martine a acordat lovitură de 
la 11 metri. Au urmat obișnuitele 
proteste din partea echipei sancțio
nate, care, insă, n-au intimidat-o pe 
„domnișoara arbitru". Dimpotrivă : 
ea a eliminat 
pei locale!

doi jucători ai echi-

NOUL ANTRENOR...

Germaniei urmașeleÎn R.F- a
Evei ne oferă un alt aspect de 
amestec în treburile bărbaților. 
Una dintre ele, Anita Kunzel, a de
venit. .. antrenoarea echipei de 
fotbal F.S.V. Naila.

O MIE DE SCRISORI

VUitfndu-l pt domnul 
miercuri dimineața, înainte 
tevtt Ceasuri doar de meciul 
naționala noastră și formația R. D.
Oirmani, l-ttm, găsit citind extrem 
de atent, subliniind cu pixul său 
„Blc" și, mai ales, recitind decla
rațiile pornite din cele două ta
bere. Și — surprinzător — stăruia 
cu deosebire asupra celor spuse de 
antrenorul oaspeților. Or, acesta, 
dacă vă reamintiți, NU SPUNEA 
NIMIC. Refuzîndu-i pe gazetari, 
Karoly Soos t-a amînat pînă după 
joc: „atunci o Să vă împărtășesc 
părerile mele".

— Și ce anume te neliniștește ? 
am exclamat eu mirat.

— Tăcerea. Ai
prea mult. 
Or, excesul 
în viață ca 
biciuni, în 
totdeauna semn de tărie.

— Totuși... conducătorii lor sînt 
foarte sceptici și afirmă că nu 
așteaptă, în cel mai fericit caz, 
decît un meci nul.

'•— Sigur ? Atunci e grav.
— Pentru ei...
— Nu. Pentru noi. înseamnă că 

după-amiază vom întîlni o echipă 
fără iluzii. Or, cine renunță la 
iluzii, își făurește în schimb sco
puri.

Dl. G. și-a aprins o țigară șt pre- 
umblîndu-se cu nervozități prin 
odaie a continuat:

— Dar ceea ce mă indispune în 
cel mai înalt grad este modul în 
care au făcut adversarii noștri de
plasarea. la București. Nu te-a șo
cat nimic ?

— Ba dă... Au venit în ultimul 
moment doar...

— Și pleacă imediat după joc. 
Au renunțat la aclimatizarea dina
inte de meci. Au renunțat la ban
chetul de seară. Au renunțat la 
vizitarea orașului... Muzeul de 
artă... Romarta etc. Și pentru ce ? 
Pentru că îi așteaptă acasă jocuri 
de campionat... Frenzel, lrmscher 
și ceilalți au fost invățați să pri
vească partidele interne cu aseme
nea seriozitate, îneît nu văd cum 
le-ar privi altfel pe cele interna
ționale. Si s-au obișnuit să consi
dere jocurile „mici" cu atîta res
pect, îneît nu văd, sincer vorbind, 
nu văd cum le-ar putea aborda 
altfel pe cele mari...

ÎN TIMPUL MECIULUI
După lovitura binecunoscută de 

la 11 metri și, mai ales, după sce
nele mute care-au precedat actul, 
dl. G. spunea :

— Eu cred că structura birocra-

l-am mai văzut, 
scos telefonul din 
în absența comen- 
cu privire la re-

După meci dl. Gore n-a fost 
abordabil. El a dispărut de pe „23 
August" numaidecît, înfundîndu-se 
într-o bodegă cu mandatar, unde 
a fost văzut, de prietini comuni, 
pînă la două noaptea, bătut de 
alcooluri. După închidere, s-a 
aruncat într-un taxi, spunînd șo
ferului doar atît: „La gară... Bu
fet".

De-atunci nu 
Se pare că și-a 
priză. De aceea, 
tăriilor verbale
zultat, am recurs încă o dată (nu-i 
prima oară, nu e ultima) la jur
nalul său intim, unde aseară, se 
puteau citi următoaiele observări, 
scrise calm, după furia dinții.

„Sîmbătă. Noaptea. 2,45... Mare 
mișcare in lumea antrenorilor. 
Vreau să spun a antrenorilor ca
pabili.

Jose Pizzuti pleacă de la Racing 
Buenos Aires. Unde va. pleca ? Nu 
se știe. A primit oferte din Ar
gentina, Brazilia, Spania.

Iugoslavul Zebec pleacă 
Dinamo Zagreb. Unde va 
Nu știe prea bine. A primit
între alte solicitări, de la Bayern 
Miinchen.

Karoly Soos pleacă, eram infor
mați mai de mult, de la conduce
rea naționalei R.D.G. Unde va ple
ca ? Nu se știe cu precizie 
tă... A primit oferte de 
mengo (Rio de Janeiro), 
Standard Liăge, de la...

Numai de la F.R.F. n-a primit 
vreunul din antrenorii aceștia (sau 
alții) oferte de angajare.

E și normal.
Spre 

mintite 
litățile, 
nevoite 
la antrenori străini, noi, noi, stăm, 
bogdaproste, bine.

de la 
pleca ? 
oferte,

absolu
ta Fla
de la

deosebire de cluburile a- 
care, după cum indică rea- 
stau rău cu fotbalul fiind 
a apela, spre rușinea lor,

CONTINUAT..

. .8 jucători de tenis de masă 
din localitatea Wreden (RF. a Ger
maniei) au stabilit un nou „record 
mondial" de durată ? Ei au... fu
gărit mica minge de celuloid timp 
de 266 de ore! Vechiul „record" 
era deținut de englezi : 204 ore.

p. conf.
AL MIRODAN

ugat-o. iar acum eoheureaza 
nala, care a început la 15 noiembrie 
1967 Și a adunat 15 concurenți. Pri
mele mutări se află, așadar, pe 
drum.

— La tablă nu jucați ?
— Niciodată ’ Mi-aș strica stilul. 

Acesta a fost răspunsul inginerului, 
un om — altminteri — foarte ciudat 
și foarte obișnuit în același timp. 
Anton Aurel a adăugat :
-Un maratonist nu poate con

cura niciodată într-o cursă de 100 
metri.

Are dreptate ! într-un fel. . .

• WF ■ F
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Valeriu CHfOSE

î nriAȘUL LUI BRUNDAGEșahul este un joc ăl tuturor pa- . furnizează amănjintul că prima par
tidă de acest fel s-ar fi jucat cu 
vreo șase secole in urmă, Intfâ uii 
armator genovez și un coleg de 
breaslă levantin. Se presupune că pe 
atunci mutările erâu transmise prin... 
porumbei călători.

Anton Aurel, ăl nostru, folosește 
— mult mai Simplu — poșta și chăl- 
tuie bâm 4.000 lei pe ân pentru tim
bre. Omul, insă, nu âduriă bani de 
mașină...

s-a.upțțs o dată„ 
șahul prin cbreSpori 
urmă Urmăi, .,. âan.. 
gînde>i Tltfcl ZILE la o • mutare. 
Dispare noțiunea (Și deliciștll) Crizfei 
de ’ 
țiuriă. Inginerul- din iâȘi ne nîJ 
risea că analizează variante 
însumează sute de mutări. Pe par
cursul a trei zile ! Alehin și Capa- 
blanca făceau același lucru în nu
mai două ore și jumătate, cît se 
rezervă — regulamentar — unei par
tide de turneu ! Intr-o întîlnire cu 
jBodk, la Margate, Alehin a jucat 
o strălucită combinație — o casca
dă de sacrificii — încheiată cu u 
victorie care a primit un premiu 
de frumusețe. După 12 ani. cineva, 
anâlizînd partida, a găsit câ finlan
dezul s-ar fi putut, totuși, apăra șl 
chiar respinge atacul. După 12 ani !.♦, 

Anton Aurel și-a început cores
pondențele șahiste în 1959. dihtr-ț» 
întîmplare. Un prieten, dr. Breban 
din Bocșa, angajat într-o competiție 
de acest fel, organizată de revista 
„Magazin" n-a mai avut timp și l-a 
rugat pe amicul ieșean să-1 înlo
cuiască. In 1963, Anton Aurel era 
campion al țării în jocul prin ct*- 
respondență. Intre 1964 și 1967 a par
ticipat la grupa semifinală a cam
pionatului Europei, pe care a ciș-

radoxurilor. Plasat de foarte mulți 
undeva Intre. rebus, cuvinte Încru
cișate șl bridge, gratulat (ironic) cu 
suprâtitlul de sport, cucerind (cam 
tardiv) recunoașterea și aureola o- 
lim'picâ, folosit in comparații șl me
tafore (de cele mai multe ori nepo
trivite), acest exercițiu — în ultimă 
instanță un domeniu de gindlre cu 
totul particular, incomparabil chiar 
— cucerit o imensă populari-

pe planta' noastră, munărul cunos
cătorilor șahului este inferior aceluia 
al' specialiștilor îh - iolbal.

Șăhiiiul i-ȘU fost atribuite virtuți 
pe care el nu. le-a revendicat nici
odată și -pB..cai'fePO«Se.'ea.Pi<'i nu le 
are; Au existat ș! vor. exista de 
bună seamă. minți cu o gîndire 
electronic organizată care detestă 
jocul pe tabla cu patrate albe șl 
negre. După cum este 
exemplul unui strălucit 
mondial care a pierdut 
luri publice o garderobă de pălării, 
dar nu a scăpat niciodată vreo mu
tare intermediară în cea mai com

.. .Arthur Rowe, fostul record
man european Ia aruncarea greută
ții (19,56 m) realizează și astăzi per
formanțe bune în această probă ? 
Reapărind, după o absență de ciți- 
va ani (între timp a activat ca ju
cător de rugbi) el a aruncat greu
tatea la 18,90 m.

Președintele C.I.O., Averry 
dage, și-a sărbătorit, nu de 
cea de a 80-a aniversare. Este a- 
devărât că el arată cu 10—15 ani 
mâi puțin, că dovedește o mare 
vitalitate în rezolvarea probleme-

r

: . apare, în Schimb, fio liii, ddtliiiî dfe perla

notoriu 
campion 

în loca-

Brun-
mult,

tare intermediară în 
plicată combinație.

Este mai greu să 
ți-ai lăsat ochelarii 
iezi' un sacrificiu de 
întrebare la care _ _ .
încumeta să răspundă.

într-o istorie a curiozităților șahu
lui nu poate lipsi un exemplu româ
nesc. Al lui ANTON AUREL, care 
aspiră acum la titlul de campion al 
Europei. Paradoxul începe acolo că 
inginerul ieșean nu a jucat NICIO
DATĂ în viața lui $AH. în adevă
ratul sens al cuvîntului. El prac
tică EXCLUSIV, de aproape 10 ani, 
ȘAHUL PRIN CORESPONDENȚA.

întrecerea riu este nouă șl nici 
lipsită de interes. Enciclopediile n6

ții minte unde 
sau să calcu- 
regină ?, iată o 

prea puțini s-ar

e drum trebuie să străbați 
pentru a ajunge la meda
liile de aur ? L-am rugat pe 
Aurel Vernescu să ne con
ducă pe propriu-i drum de 
afirmare, răspunzîndu-ne (și 

a făcut-o, ca întotdeauna, cu mul
tă amabilitate și modestie) la cîte- 
vâ întrebări.

să e- 
cariera 
a fost

— Există, sau trebuie 
xiste, un început în 
fiecărui sportiv. Cum 
în cazul lui.-. Aurel Vernescu ?

— Sînt poate și excepții, dar nu 
cred că se poate porni pe un astfel 
de drum (să știți, foarte anevoios} 
fără să iubești sportul. Vedeți, n-am 
spus „un Sport" (aceasta este ma
rea dragoste care vine mai tîrziu). 
Așadar, trebuie să iubim mișca
rea, exercițiul fizic, stadionul, 
dar și sala sau bazinul. Am jucat 
mult 
place 
și să 
bază 
recomand tuturor cu căldură — 
ATLETISMUL. Fără notele bune 
primite la 100, 400 m și suliță ar 
fi trebuit, poate, să muncesc de 
două ori mai mult pentru a trece 
primul balizele de la sosire, la 
Jajce sau Duisburg.

riștii așteaptă răspunsuri cit mai 
concrete. Ce să vă spun 2 Iarna — 
la fiecare antrenament cam 30 km 
de mers pe schiuri, cîteva zeci de 
mii de kilograme ridicate (fără 
haltere nu se poate). Apoi, firește, 
bacul. De fiecare dată două re
prize a 30 de minute. Aceasta în
seamnă foarte mult dacă amintesc 
că o cursă de 500 m se face in mai 
puțin de două minute, in primă
vară, rulaj — 30 de kilometri zil
nic, Și așa mai departe pină la 
primul start. Dar, permanent exis
tă o luptă pentru fiecare sutime 
de secundă. Îmi amintesc deseori 
de „timpii" cu care am debutat 
marile competiții ale seniorilor. 
K 1 — 500 m de la 2:07 am 
juns la 1:48,0; la simplu 1000
de la 4:25,0 la 3:53,0; la dublu 
500 m de la 1:48,0 la 1:36. Trei
sprezece ani pentru citeva minute, 
dar — după 
minute mi-au 
cire și destul

sitrițit ecoul, ’ în primul rînd, 
la tinerii sportivi, caiaciști sau 
pasionați ai altor discipline, 
dornici — și cu posibilități — 
de afirmare. Ce le-ați mai 
comanda, folosind propria 
experiență ?

re-
dv

de-

in 
La
a-
m

timp fotbal, am schiat, imi 
— și simt nevoia — să înot 
joc baschet. Dar, materia de 
a fost pentru mine — și o

— Reținem cu bucurie, pen
tru că aceasta este o mai ve
che părere a noastră, 
drumul afirmării dv. a 
cu milenarul și atît de 
atletism. Ce a urmat 
întilniri cu caiacul ?

că și 
început 
tînărul 
primei

hu tre-— O muncă imensă care 
buie să sperie pe nici un tînăr 
ci, dimpotrivă, să-l îndîrjească. 
Știu că la asemenea întrebări zia~

cum știți — aceste 
dăruit ani de feri- 
de multe... medalii 1

— Totul 
acum.

pare foarte simplu

— Poate! Dar, drumul perfor
manțelor este — spuneam — foarte 
anevoios și, in plus, presărat cu ob
stacole de care trebuie să ne ferim 
la tot pasul. Unul este fumatul, 
altul alcoolul, altul tentația nopți
lor petrecute fără rost prin restau
rant. Este greu de conceput că 
marile performanțe pot fi realizate 
fără renunțarea la toate acestea. 
Poate peste cițiva ani, cind imi voi 
pune — cum se spune — padelele 
in cui, am să aprind și eu o țigară. 
Pină atunci, nu...

— înainte de toate, respectul 
plin pentru antrenor, convingerea 
că acesta trebuie prețuit și ascultat. 
Cine vede in antrenor un tehnician 
sportiv care e bun doar să întoc
mească niște planuri de pregătire, 
va realiza foarte puțin. Cine crede 
că un succes, obținut intîmplător, 
intr-un moment de maximă valori
ficare a talentului, îi dă dreptul să-l 
privească de sus pe antrenor, nu 
va mai realiza nimic. Va rămine 
singur, dezorientat, lipsit de busola 
care să-i arate cum și pe unde tre
buie mers pentru a ajunge la ma
rile performanțe. De fiecare dată, 
la startul unei competiții, se pre
zintă nu numai sportivul, ci și an
trenorul. Chiar dacă acesta nu apa
re in fața spectatorilor, răminind 
anonim printre aceștia. Amindoi 
— antrenor și sportiv — împart 
bucuriile șt necazurile. In ceea ce 
mă privește, sînt fericit că antre
norul meu se numește RADU HU- 
ȚAN... .

In librării — o nouă cârte de 
sport: „Pregătirea tehnică a că
lăreților și cailor". Este, desigur, 
un lucru lăudabil și nu putem 
dricit salută inițiativă editurii 
CjNJE.F.S. de a include în pla
nul său o lucrare din domeniul 
echitației. Am citit-o cu mult in
teres și-mi tăce mare plăcere să 
împărtășesc cîteva itnpresii.

Prima parte a lucrării tratea
ză pregătirea tehnică a călăre
ților adresîndu-se îndeosebi spor
tivilor începători, dar fiind tot
odată folositoare și celor cu ex
periență în activitatea competi- 
tională. Foarte bine sînt expli
cate efectele pe care le are 
poziția mîiriii în conducerea ca
lului la diverse mișcări, precum 
și procedeele cele mai eficiente 
de învățare a călăriei. Cîteva 
planșe și grafice ajută la însu
șirea noțiunilor și sugestiilor fă
cute de autori.

în continuare, lucrarea se ocu
pă de pregătirea inițială a ca
lului de sport, subliniind toată 
gama procedeelor tehnice cunos
cute la noi iși indicînd anumite 
mișiări necesare mlădierii și su
punerii calului.

Prin complexitatea problemelor 
abordate, prin 
cartea mi se 
sară pentru 
sportivii, mai 
de activitate, 
maeștrii din crescătoriile de cai.

lor 
for 
cum, nu poate fi prea departe ziua 
retragerii sale.

Și-atunci : se pune
succesorului său. Este, 
mai mult ca Sigur că 
care deține postul de 
ai C.I.O., din 195^ nu va mai can
dida pentru această funcție, in 
1968. la Ciudad de Mexico.

Presa sportivă din dețident con
sideră că succesiunea lui Brundage 
ar putea fi preluată de 
următoarele personalități 
ve: marchizul Exeter
Lord Killanin (Irlanda), 
Onești (Italia) sau Jean de Beau
mont (Franța).

problema 
de altfel, 
Brundage, 
președinte

una din 
sporti- 

(Anglia), 
Giulio

In 4 rînduri
Fotbalistul Roma din Bra

șov a devenit clientul per
manent al localurilor.
Spuneau latinii în antichitate
Că duc la Roma drumurile toate. 
Azi ospătarii recunosc din plin
Că duc la Roma... sticlele cu vin.

V. D. POPA

ce se pun în fața acestui mare 
sportiv internațional, dar. ori-

— Dorim foarte mult ca 
aceste răspunsuri să-și facă

AUREL VERNESCU
PRIMA PADELA A LUMII

NE SPUNE CUM SE POATE AJUNGE LA MEDALIILE DE AUR ■ ■ ■

modul de tratare, 
pare strict new 

toți antrenorii și 
ales îri primii ani 
precum și pentru

Lucrarea, după părerea mea, nu 
si-a propus să ia în discuție și 
procedeele și metodele care tre
buie folosite în secțiile de per
formanță. Aceasta rămîne însă 
un deziderat. Poate fi împlini! ? 
Eu cred că da. Mai ales că în 
sportul călâre sînt antrenori care 
îri multe situații fac riiare „pa
radă" de cunoștințe nelimitate 
despre pregătirea sportivilor și 
cailor pentru performanțe 

bine
acești

N-ar 
mai 
nori ar așterne pe hîrtie 
știu despre tainele echitației ?

Pseudo-proverbele
meciului

fi oare mai 
util — dacă

înalte. 
— si 
antre- 
tot ce

Gh. LÂNGĂ 
maestru al sportului

rasbunii
NțGULESCU,

ȘIORI DE~ VEDE.’ 
semnalați faptul că, in re
vista „Cutezătorii”, sub 
semnătura C. Diaconu, se 
vorbește despre un meci 
Rapid — Steagul roșu, care

De opt ori campion al Europei, patru titluri mon
diale, două medalii olimpice de bronz, nenumărate 
victorii în concursurile internaționale, peste 20 de 
tricouri de campion al țării. Aceasta este cartea de 
vizită a caiacistului român, care de cițiva ani conduce 
autoritar In clasamentul celor mai valoroase padele

ale lumii. Performanțe excelente care i-au adus Iul 
AUREL VERNESCU o binemeritată glorie sportivă 
mondială. Să mai adăugăm, insă, un record pe care 
și l-ar dori oricare din marii campioni : din 1981 și 
pină astăzi, Aurel Vei . <cu a cucerit toate titlurile 
europene șl mondiale in proba de caiac simplu 500 m. 
Este, așadar, cel mal rapid caiacist al lumii.

— Sîntem foarte aproape de 
începutul anului olimpic și în
trebarea : „Ce va fi pe lacul 
Xochimilco ?“ nu poate — cre
dem — să lipsească dintr-un 
interviu cu cel mai rapid caia
cist al lumii.

— Ahi Jocurile Olimpice! Mă 
gîndesc la ele, de foarte multă vre
me, la fiecare antrenament, la fie
care concurs. Medalia de aur — vi
sul meu și al lui Sciotnic, parte
nerul din proba de dublu la care 
voi concura. Dar, cine-i cunoaște 
pe caiaciștii unguri, sovietici sau 
germani, știe că ne va fi greu. 
Poate tocmai de aceea doresc atît 
de mult victoria. Nu numai eu. 
Sînt sigur că toți colegii mei de 
echipă, caiaciștii și canoiștii, vor 
lupta cu toate forțele pentru me
daliile olimpice.

Ne amintim că la prima săptă- 
mînă preolimpică de la Ciudad 
de Mexico, Aurel Vernescu a făcut 
o adevărată senzație cîștigînd cinci 
locuri I.

Cit i-am dori ca în pomul de iar
nă al Anului Nou 1969 să strălu
cească — alături de atitea medalii — 
aurul olimpic de la Xochimilco 1

s-ar fi disputat In— _______  __ anul
I960 pe stadionul Giuleștb 
încheindu-se cu scprul de 
5—4 pentru brașoveni, du
pă ce bucurfeșteriii condu 
seseră cu 4—1 cu cîteva 
minute înainte de sfîrșit. 
Sînt necesare unele pre 
cîzâri : i. Părtida a avlit 
loc în ediția 1957—58 (și 
nu in 1960). 2. Meciul s-a 
disputat pe stadionul „23 
August" (și nu pe Giu- 
lești). 3. întîlnirea s-a 
terminat cu scorul de 
4—3 (și nu 5—4). 4. Răpiri 
conducea cu 3—1 (și nu cu 
4—1). In rest, informația 
este riguros exactă !

Dan GARLEȘTEANU
VASILE

MITRIU, 
Celebrul

LEORDA DU- 
BUCUREȘTI. — 

ciclist Italian

România — R.D.G.
La pomul lăudat să nu te duci 

cu.. SasU.
Spune-mi unde tragi, ca să-ți 

spun cum
Tribuna

tănă
Nu tot

e gol.
Socoteala de acasă nu se potri

vește cu cea de pe teren.
VALERIU VORNICEANU

prind.
arde și echipa se piap-

ce zboară spre poartă

N. STOIAN, TURNU SE
VERIN. — Confirmăm cele 
spuse de dv : concetățea
nul dv. Gheorghe Mischie 
este arbitru divizionar (le 
volei. Cum arbitrează 7 Ca 
toți arbitrii : o data bine, 
o dată prost ! 2) „Gheor- 
glie Tătaru este mai bun 
decît fratele său, Nicolae 
Tătaru 7”. întrebarea

Fausto Coppi a încetat 
din viață la 2 ianuarie 
1960. El avea atunci 40 
de ani.

MARIN NEAMȚU, BUCU
REȘTI. — Ne Întrebați 
dacă in meciul retur din
tre Levski și A.C. Milan, 
disputat la Sofia, a jucat 
Haller 7 Le-ar fi conve
nit bulgarilor ! Ce contes
tație ar fi făcut, ținind 
seama că Haller joacă la... 
Bologna.

vita disputarea unui 
treilea meci, legat de 
forturi suplimentare și 
cheltuieli. Dacă egalitatea 
persistă Si după... acti
vizarea golurilor înscrise 
in deplasare, se joacă pre
lungiri, după care la
caz de nevoie urmeaza 
să-și spună cuvîntul sortii.

GH. MARGINEANU, BIS- 
TRIȚA. — Este dificil 
de apreciat, altfel decît cu 
aproximație, numărul spec
tatorilor la un meci de 
fotbal. Dacă nu este prea 
mare contradicția intre o 
cifră sl altă, nu este ca
zul să ne formalizam.

pascal gh. pompiliu. 
BUCUREȘTI. _ combina
ția de „filme” făcută de 
dv. nu prea are haz. Cum 
Insă ați făcut acest lucru 

numai la Îndemnul unor 
colegi” nu putem fi su
parăți decît cel mult 
Pe ei 1

rciCDLAE GHEORGHIU,

,3 competiții intarna- 
ționaie desehise echipelor 
ue club ; „Cupa campioni- 
Xr”Ur°.PCnlr“’ ”CuP“ cu- 
tireXî» "Cupa orașelor 

’ ,ln cazul cind doua echipe slnt la egalitate de 
puncte $i de golaveraj, se 
procedează Ia dublarea 
golurilor înscrise în de
plasare. Măsura are doua 
scopuri t 1. De a stimula 
Jocul ofensiv. 2. De a e-

FLOREA ILIE, BUCU
REȘTI. — Am reținut fi
nalul materialului intitu
lat. .. „Vizita bătrînei 
doamne1* (apropo de me
ciul de miercurea viitoare) 
«Fiți curtenitori cu doam
na la plecare, conduceți-o

este, in primul rind, pre
matură : unul n-a apucat 
să joace decît cîteva me
ciuri, în timp ce celălalt 
are în urma sa o înde
lungată carieră. Și-apoi, ce 
Interes avem să băgăm 
zîzanie în familie 7

toată 
ales

cu 
mai 
puneți in 
cel puțin . ____ _ ____
sperăm că raptdiștli n-or 
să uite tocmai lucrul a- 
cesta 1

politețea, dar 
aveți grijă să-l 
sacul de voiaj 
2 goluri". Să

IOACHIM ONCIOIU.
CIMPULUNG MUSCEL. — 
Și eu aș pierde rămășa
gurile, dacă m-aș bizui 
doar pe memorie ! De a- 
ceea, mai trag cu ochiul* 
«in cina in cînd. și prin 
caietele de însemnări. Ați 
pierdut : Viorel Kraus n-a 
jucat niciodată la Dinamo 
București. înainte de a 
Juca la Rapid, a fost le
gitimat la Industria sirmei 
(Cimpla Turzil).(Cimpla

marinRAși. _
Giju s-a 
iovă. ‘ _ ________ ,
El a ciștlgat de trei »ri 
titlul de campion al țării 
la categoria cocoș.

la

PROCA, 
Boxerul 
născut

4 octombrie i94J.

cala-
Nlcolae 

la Cra-

VASILE POPA, COMU- 
NA SfeCASEL. - Fotbaliș
tii Petru Emil și Alexan
dru Vasile joacă acum la 
C.F.R. Cluj, In divizia B.

Ilustrații: N. CLAUDIU
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PRIMA EDIȚIE A „CUPEI ORAȘULUI BUCUREȘTI

Ediția inaugurală a competiției 
internaționale de popice dotată cu 
trofeul „Cupa orașului București" 
reunește pe cei mal buni popicari 
din Ungaria, Austria, R. F. a Ger
maniei, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană și țara noastră. în tot cursul 
zilei de ieri s-au desfășurat pro
bele clasice individuale de 100 bile 
mixte femei și 200 bile mixte băr
bați.

Pe cele șase piste ale arenei 
Voința din Capitală, jucătoare și 
jucători de renume mondial s-au 
înfruntat cu elemente tinere, care 
au cîștigat — spre satisfacția ge
nerală — majoritatea duelurilor. 
Și nu numai atît : disputa speran
țelor noastre cu adversarii lor ru- 
tinați a fost onorată de rezultate 
de valoare europeană și chiar 
mondială. Astfel, privirile publicu
lui au fost la un moment dat mag- 
netizate de întrecerea de pe pistele 
5 și 6, unde tînăra jucătoare din 
Tg. Mureș, Ana Nilaș, și cunoscuta 
sportivă bucureșteancă, Florica 
Neguțoiu, lansau bila cu o preci
zie.. matematică. Manifestind mul
tă poftă de joc și avînd o pregătire 
fizică Superioară, Ana Nilaș a ter
minat cele 100 de bile mixte mai 
proaspătă decît a început : 147— 
72—164—77, totalizînd 460 p.d., față 
de 416 popice cît a doborît parte
nera ei. Se cuvine, de asemenea, să 
menționăm și comportarea tinere
lor jucătoare Ana Marcu (422 p.d.), 
Ioana Țuțuianu (420 p.d.) și Voi- 
thița Babuțiu (411 p.d.), ale căror 
rezultate le confirmă calitățile.

Margareta Szemani 
și Ion Micoroiu (România) 
au eiștigat probele clasice

Au intrat pe arenă cițiva dintre participanții la prima ediție 
a „Cupei orașului București". Vasile Măntoiu, în plin elan.

Foto : A Neagu

Pronosport

Componentele de bază ale echipei 
noastre reprezentative — Marga
reta Szemani (460 p.d.), Elena 
Trandafir (431 p.d.), Cornelia Mol- 
doveanu (426 p.d.) și Ileana Gyar- 
faș (408 p.d.) — au evoluat în nota 
lor obișnuită, adică bine, Spre 
deosebire de Crista SzocS, Elena 
Cernat și Ținea Balăban, care n-au 
putut trece de 400 p.d.

Și in întrecerile masculine, tine
retul a fost la înălțime, Aurel 
Chirilă și Iosif Tismănaru reușind 
Să depășească 900 p.d. Cu un mai 
bogat arsenal de cunoștințe tehni
ce, valoroșii noștri popicari Ion 
Micoroiu (962 p.d.), C. Vînătoru 
(952 p.d.), P. Purje (951 p.d.) și V. 
Măntoiu (930 p.d.), care au avut ca

adversari direcți jucători străini, au 
satisfăcut așteptările sută la sută.

Dintre sportivii oaspeți au lăsat 
o frumoasă impresie austriaca 
Friedeike Ernest (412 p.d.), ma
ghiara Kalmane Nadaș (431 p.d.), 
Sigrid Lindner din R.D.G. (414 
p.d.), cehoslovacul P. Halpert 
(907 p.d.) și D. Zieher din R.F.G. 
(940 p.d.).

CLASAMENTUL : Feminin — 1. Mar
gareta Szemani 460 p.d. („izolate" — 
mai bune). 2. Ana Nilaș 460 p.d.. 3. 
Elena Trandafir 431 p.d., 4. Kalmane 
Nadaș (Ungaria) 431 p.d., 5. Cornelia 
Moldoveanu 426 p.d. ; Masculin — 
1. Micoroiu 962 p.d., 2. C. Vînătoru 952
p.d., 3. p. Purje 951 p.d., 4. D. Zieher 
(R.F.G.) 940 p.d.. 5. V. Măntoiu 930 
p.d. Azi (de Ia ora 8,30) are loc proba 
mixtă.

Tr. IOANIȚESCU
LA 17 DECEMBRIE 1967 —
CONCURS EXCEPȚIONAL PRO- 
NOEXPRES

La 17 decembrie 1967, Adminis
trația de Stat LOTO-PRONO- 
SPORT organizează ultimul con
curs excepțional PRONOEXPRES 
cu atribuirea de autoturisme în 
fiuthăr NELIMITAT.

Mărcile de autoturisme care se 
pot obține la acest concurs sînt : 
„Renault 10 Major", „Skoda 1000 
M.B.“, „Fiat 850“ și „Trabant 601" 
pentru variantele cu 6 din 8.

Prin tragere la sorți se atribuie 
10 autoturisme : 2 „Skoda 1000
M.B.“, 4 „Fiat 850“ și 4 „Trabant 
601“ pentru variantele cîștigătoare 
cu 5 din 9 și 4 din 9.

Se mai acordă premii în bani 
de valoare variabilă și fixă.

Se efectuează 10 extrageri de 
cîte 9 numere din 49 fiecare, în 
4 faze : în total se extrag 90 nu
mere.

Cu 30 lei puteți participa la 
toate cele 10 extrageri.

JUNIORII NOȘTRI 
ÎNVINȘI■»

LA LIMITĂ DE CEI

ergem
INTTLNIRI INTERNAȚIONALE

• FOTBAL : Teren Electro
nica (sfr. Baicului), de la ora
10.30, meciul dintre Electronica 
Obor și Dynamo Berlin.

9 POPICE : Arena Voința, 
de la ora 8.30, concursul doîat 
cu „Cupa orașului București".

CAMPIONATE REPUBLICANE

® FOTBAL : Stadionul Repu
blicii, de la ora 13.30, meciul 
dintre Steaua și Pe*rolul Plo
iești (restanță din divizia națio
nală A).

• VOLEI : Sala Dinamo, de 
la ora 8, meciurile Palatul pio
nierilor — Rapid II (junioare), 
Dinamo — Universitatea Cluj 
(f. A), Școala sportivă nr. 1 
București — Rapid București 
(junioare) ; sala Giulești, de la 
ora 8, Rapid București — 
Școala sportivă nr. 1 București 
(juniori), Școala sportivă nr. 2 
București — Viitorul București 
(juniori), Rapid București — 
Penicilina lași (f. A), I.C.F. — 
Steaua țm. Â).

• BASCHET: Sala Floreas- 
ca, de la ora 9, meciurile Uni
versitatea București — Univer
sitatea lași (f. B), Steaua — 
Comerțul Tg. Mureș (m. A), Po
litehnica București — Crirul 
Oradea (m. A).

ALTE COMPETIȚII

• ATLETISM : Sala Viitorul, 
de la ora 9.15, concursul pen
tru copii și tineret dotat cu 
„Cupa Viitorul".

■ e GIMNASTICA : Sala de la 
ștrandul Tineretului, de la ora
8.30, „Cupa orașului București” 
pentru copii și juniori miei

Sport la

Rapid bate Jiul și așteaptă 
vizita „bătrinei doamne"

început paradoxal. Rapidul tre
ce de două ori linia de centru în 
primele 5 minute. Apoi feroviarii 
devin gazde, echilibrul de forțe și 
dominarea teritorială se înclină de 
partea lor. La poarta lui Zamfir 
se petrec, în continuare, cîteva 
scene incredibile (nu vă închipuiți 
niște faze de mare spectacol — e 
vorba de niște imense ratări — un 
puști, de vreo 8 ani, de lingă mine 
Se lăuda în gura mare că lui nu 
i-ar fi scăpat). In min. 9 Ionescu 
centrează milimetric la Dumitriu. 
dar Nichi trimite pe < lingă bară 
din apropierea careului mic ; min. 
14 — Ionescu greșește exact cu a- 
celeași condiții, la un luft al lui 
Ștoker; în min. 21 Năsturescu se 
„dă și el de partea primilor doi”, 
poate fiindcă răul e contagios. Cu 
cîteva secunde mai devreme, Mi
hai șuta de la distanță, mingea 
ricoșa din gazonul ud, trecea pe 
lîngă mîinile lui Răducanu și-l lo
vea in frunte ca o palmă cu inten
ții deșteptătoare (idem în min. 
88 la un șut al lui Llbardi). Pînă 
la pauză, rapidiștii au atacat in 
special cu triunghiul Ionescu-Du- 
mitriu-Dinu, infiltrat prin dreptul 
lui Georgevici, ceilalți jucători a- 
rătîndu-se mai puțin dornici de 
combinații Și preferind pasa lungă 
și înaltă (rezolvarea devenită un 
fel de marotă a fotbaliștilor noș
tri). In acest timp Jiul a realizat 
citeva acțiuni bazate pe demarcări 
și circulație de balon. Scorul a 
fost deschis în min. 36 de către 
Codreanu. ajuns pe centrul tere
nului, printr-un șut de la 16 m, 
trimis precis pe lîngă Zamfir.

în min. 48 Dan și Răducanu își 
unesc greșelile. Primul trimite 
„acasă" cam tare, mingea ar fi ie
șit în corner, dar Tamango plon-

ARBITRII MECIURILOR

Întîlnirea dintre echipele de 
haltere (juniori) ale României și 
Poloniei, desfășurată sîmbătă în 
sala Dinamo, a oferit — de-a 
lungul celor peste trei ore — o 
dispută foarte încordată. La ca
pătul întrecerilor, echipa Polo
niei a ieșit învingătoare, dar 
juniorii noștri s-au comportat 

foarte bine, fiind la un pas de 
o mare surpriză.

Cu prilejul concursului, au fost 
înregistrate 4 noi recorduri re
publicane de juniori: 117,5 kg 
la împins și 355 kg la total (V. 
Bădescu în cadrul cat. ușoară), 
430 kg la împins și 407,5 kg la 
total (Șt Pintilie la cat. mijlo
cie). De remarcat că Victor Rusu 
șl Vasile Bădescu și-au îndepli
nit cu acest prilej norma de 
taaestru al sportului. Cel din ur
mă practică halterele de numai 
doi ani (!), fiind considerat o 
măre speranță. O evidențiere me
rită și Vasile Kato; prin modul

POLONEZI, CU 4-3
cum a concurat (în special la 
smuls) el a dat un frumos exem
plu de voință.

REZULTATE TEHNICE : cat. 
cocoș — Z. Boszinski (P) 287,5 
kg, A. Parnavelas (R) 277,5 kg; 
cat. pană — V. Rusu (R) 332,5 
kg, V. Wasyliszyn (P) 332,5 kg. 
Sportivul român s-a clasat pe 
primul loc, fiind mal ușor la cin- 
tar i cat. ușoară — V. Bădescu 
(R) 355 kg. Polonezul H. Rum 
a ratat trei încercări la împins, 
ieșind din concurscat seini- 
mijlocie — W. Gancarczyk (P) 
395 kg, C. Dumitru (R) 367,5 kg ,- 
cat. mijlocie — Șt. Pintilie (R) 
407,5 kg. Echipa Poloniei nu a 
prezentat concurent la această 
categorie,■ cat. semigrea — A. 
Rosinski (P) 402,5 kg, V, Kato 
(R) 395 kg ; cat. grea — Z. Kru- 
szyna (P) 417,5 kg. La această 
categorie, echipa noastră nu a 
prezentat nici un concurent.

Ad. IONESCU

Ora 13,30 — pe programul I
— transmisii directe de la me
ciurile de fotbal Steaua — Pe
trolul și F. C. Argeș — Pro
gresul.

Ora 16,00 — pe programul I
— transmisie directă de la 
Nantes, meciul de rugbi Fran
ța — România.

Ora 20 și ora 22 — pe pro
gramul I — și ora 21 — pe 
programul- II — știri și comen
tarii sportive, ultimele rezulta
te de ’la manifestațiile sportive 
din țară și de peste hotare.

și la

Derbiul etapei in Giulești

Aseară, in divizia A 
la baschet

Jocurile desfășurate aseară, în 
Capitală, în cadrul diviziei A la 
fete, s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : I.C.F.—Voința Brașov
48- 57 (17—24), Rapid — Voința
București 33—37 (32—19), Politeh
nica București — Constructorul 
București 58—47 (26—24).

Feroviarele bucureștence pri
mesc azi, pe teren propriu, re
plica redutabilelor adversare din. 
Iași. Cele două formații (Rapid 
și Penicilina) învingătoare în 
prima etapă asupra studentelor 
din Cluj și, respectiv, din Craio
va, cu acelaiși scor (3—0), se vor 
găsi azi față în față si vor tre
bui să demonstreze forma bună 
în care au început actualul cam
pionat. Meciul de azi suscită lin 
deosebit interes și pentru fap
tul că el constituie pentru rapi- 
diste ultimul antrenament înain
tea turneului pe care-1 vor în
treprinde săptămîna viitoare în 
Iugoslavia. în perspectivă o în- 
tîlnire atractivă între două for
mații puternice, un adevărat der
bi al etapei.

Un alt meci care se impune în 
atenția iubitorilor voleiului este 
cel dintre formațiile feminine 
C.S.M. Sibiu și Farul. Sibiencele 
(învingătoare în deplasare dumi
nica trecută) pornesc mari favo
rite și o Victorie la scor în 
dauna Farului (care a pierdut 
acasă meciul cu C.P.B.) n-ar mira

pe nimeni. Celelalte partide vor 
avea loc la: BUCUREȘTI: Di
namo—Universitatea Cluj (f), 

I.C.F.—Steaua (m); SIBIU: Dra
pelul roșu—C.P.B. (f); CRAIOVA: 
Universitatea—Medicina Bucu
rești (f); PLOIEȘTI: Petrolul— 
Dinamo București (m); CON
STANȚA : Farul—Rapid (m); 
BRĂILA : Celuloza—Minerul Baia 
Mare (m); ORADEA : Alumina— 
Viitorul Bacău (m); BRAȘOV : 
Tractorul—Politehnica Galați (m).

★
în urma consumării ultimei restan

țe, clasamentul seriei a doua 
lin din divizia B arată astfel
1. înainte Tim. 7 6 1
2. Universitatea Tim. 7 5 2
3. Electroputere Cv. 7 5 2
4. Politehnica Tim. 7 4 3
5. I.C. Arad 7 3 4
6. Universitatea Cv. 7 3 4
7. știința Petroșeni 7 16
8. Creația Brașov 7 16

mascu-

20: 4 13
18: 6 12 
16:15 12 
15:12 11 
12:15 10 
12:16 10
7:18 8
6:20 8

Ora 13,25 — transmisie de 
la stadionul Republicii, meciul 
de fotbal Steaua — Petrolul 
Ploiești. în pauză, un reportaj 
filmat de la ultimul meci sus
ținut de echipa F. C. Valencia 
în campionatul de fotbal al 
Spaniei.

Ora 23,10 — Emisiunea „Te- 
lesport". Din cuprins : repor
taje filmate de la meciurile de 
fotbal Sparta Praga — Ander- 
lecht, Selecționata olimpică a 
Japoniei — Ț.S.K.A. Moscova și 
Burnley — Arsenal ; maratonul 
internațional de la Fukuoka 
(Japonia), sărbătorirea lui Matt 
Busby, antrenorul echipei de 
fotbal Manchester United, con
curs de sărituri cu schiurile în 
Norvegia ; știrile zilei.

2—1. Pină la ultimul gol înscris 
in min. 80 de către Năsturescu, 
din centrarea lui Ionescu, gazdele 
au manevrat mai sigur, mai deru
tant. Sfîrșitul meciului a semănat 
leit cu începutul său, Jiul jucînd 
citeva minute în fața porții lui 
Răducanu, parcă din nevoie de si
metrie.

Cițiva jucători de la Rapid și-au 
lovit partenerii de întrecere cu 
sete și cinism : Codreanu, Dinu, 
Năsturescu și mai puțin Dan. în 
numele oaspeților a răspuns San
du.

Patru zile pînă la vizita „bătrî- 
nei doamne" (din Torino). Rapidul 
are șansa să devină prima echipă 
românească ajunsă în sferturile de 
finală ale „C.C.E." Jucătorii sînt 
cam iritați, acum la sfîrșitul â- 
cestui maraton competițional, intrat 
de mult în obișnuința fotbaliștilor 
din alte țări. Un program seda- 
tiv, relaxant ar putea să constituie 
pentru ei cel mai bun antrena
ment, de azi, pină miercuri. Iar 
cel mai stimulant tonic ar trebui 
să le fie ambiția de a oferi fotbalu
lui românesc, singura lui satisfac
ție, obținută in 1967, într-o com
petiție oficială.

RAPID : Răducanu 6 — Lupescu 
7. Motroc 7, Dan 7, Greavu 6 — 
Dinu 7. Jamaischi 7 — Năsturescu 
6. Dumitriu 7, Ionescu 7, Codrea
nu 7.

JIUL: Zamfir 6 (min. 74 Ion 
Vasile 7) — Talpai 6, Georgevici 
5, Stoker 7, Mihai 6 — Libardi 7, 
Sandu 7 — Achim 6, Peronescu 7, 
Covaci 6, Naidin 6.

A arbitrat Stanislaw Anuszik 
(R. P. Polonă)

Romulus BALABAN

• STEAUA — PETROLUL: 
Iosef Waleuzs (Polonia) la centru, 
P. Badea și C. Zaharia (ambii din 
Brașov) la tușă ;

e F. C. ARGEȘ — PROGRE
SUL: Stanislaw Anuszik (Polonia) 
la centru, E. Vlaiculescu și V. 
Cligorescu (ambii din Ploiești) la 
tușă.

ELECTRONICA OBOR — 
DYNAMO BERLIN

După cum s-a mai anunțat, în
tre 10 și 17 decembrie, echipa 
Dynamo Berlin va susține mai 
multe partide în țara noastră. 
Primul meci are loc astăzi, în 
compania divizionarei B, Electro
nica Obor. Partida se va disputa 
pe terenul Electronica (str. Bai
cului), de la ora 10.30, și va fi 
condusă de Mircea Saddveanu la 
centru, C. Caramitru Și D. Isă- 
cescu (toți din București) la tușă.

COMPETIȚIE REZERVATA 
MICILOR FOTBALIȘTI

Pentru cei mai tineri fotbaliști 
din Brașov se va organiza o 
competiție dotată cu „Cupa 30 De
cembrie". Meciurile vor avea loc 
în zilele de 26, 27 și 28 decem
brie, în sala Armatei. Întîietatea 
și-o vor disputa echipele Școlii 
sportive din Brașov, Școlii sportive 
din Sibiu, Tractorul, Steagul roșu, 
Metrom și Flacăra. Echipele vor 
fi împărțite în două serii a cîte 
6 echipe (pe două categorii de 
vîrstă : cei născuți în anii 1953— 
1954 și 1955—1956), iar fiecare 
formație va fi compusă din cite 
6 jucători. Organizatoarea compe
tiției, Școala sportivă din Brașov, 
va oferi premii celui mai tehnic 
jucător și golgeterului întrecerii. 
De asemenea, va fi premiat și 
cel mai tînăr participant.

C. GRUIA, coresp. principal

O parte din zidul oaspeților admiră, parcă execuția perfectă a lui Dinu, lată al doilea gol al Rapidului

jează să evite această situație, 
scapă mingea, Peronescu intercep
tează și dintr-un unghi ascuțit, e- 
galează. Rapidul se defectează, 
Jiul domină și 5 minute mai tîrziu 
Motroc greșește, tot Peronescu in
tră singur în careu și ratează, în 
primul rînd datorită lui, dar și 
lui Răducanu ieșit la blocaj. în 
continuare giuleștenii, lezați în 
calculele lor de învingători siguri, 
atacă cu ardoare, replica oaspeți
lor este și ea dîrză, pînă cînd în 
min- 69 Georgevici comite henț la 
marginea careului de 16 m. Zid 
din 10 jucători, greșit făcut 
și dirijat. Dinu trage ca un spe
cialist în balistică și marchează :

Astăzi, două partide restanță in divizia A

Steaua — Petrolul 
și F. C. Argeș — Progresul

în ^campionatul diviziei A sînt programate astăzi două partide 
restanță (din etapa a XHI-a) deosebit de importante, cu implicații 
asupra părții superioare a clasamentului. La București, Steaua 
(locul 1. cu 15 puncte) întîlnește formația Petrolul Ploiești, în timp 
ce la Pitești, echipa locală F. C. Argeș (locul 2, cu 15 puncte), pri
mește replica formației Progresul București.

Meciul din Capitală se dispută pe stadionul Republicii, de Ia 
ora 13,30.

PRIETENIA SPORTIVĂ
(Urmare din pag. 1)

aleoere in afară de Vîrstă. pregă
tire fizică, experiență himalaiană, 
hotărîtoare a fost și prietenia din
tre participanți.

„Timp de patru luni cît am fost 
împreună — spune John Hunt — 
adesea în împrejurări grele, n-am 
auzit niciodată pe membrii expe
diției aruneîndu-și cuvinte de ne
răbdare sau mînie”. Acest spirit 
de echipă a hotărît victoria. Pe 
drept cuvint, spun ălpiniștii, pu
ține terenuri sînt atît de propice 
ca muntele pentru cultivarea a- 
cestei flori minunate care este 
prietenia.

încă un exemplu, unul singur 
din multe, despre prietenia al 
pină. Este vorba de frăția de coar
dă dintre foarte diferiții ca tem
perament Louis Lachenal și Li
onel Terray. Louis, cutezător, tu
multos, nebun; Lionel, calm, pre
văzător, stăpin pe sine. Victoriile 
lor — celebre; prietenia lor — 
de legendă. „Ce este gloria 7“ se 
întreba o dată Terray, după o cu
cerire aproape neverosimilă : „Ni
mic altceva decît titluri în ziare, 
pahare închinate și bucuria cîtorva 
adevărați prieteni”.

Dar nu trebuie să . urcăm la opt 
mii de metri ca să întilnim prie
tenia. Așa cum ne îndemna Bu
cura Dumbravă, o pasionată îna
intașă a turismului nostru, să că
utăm prietenia în drumeție, căci 
puține prilejuri sînt atît de priel
nice ca excursiile in munte.

Prietenia exploratorilor este și 
ea plină de neprevăzut și sacrifi
cii. Fridtjof Nansen și-a riscat via
ța pentru însoțitorul său Hjalmar 
Johansen, iar Roald Amundsen, 
splendid exemplu de prietenie, 
deși foarte in vîrstă, pornește și 
moare la pol, în căutarea și salva
rea lui Umberto Nobile care căzu
se cu dirijabilul pe banchizele 
Nordului.

Vă este desigur cunoscută aven
tura expediției științifice condusă 
de Thor Heyerdahl (Kon-Tiki) și 
epopeea celor patru marinari so
vietici care au fost purtați timp 
de 49 de zile pe apele nu prea 
liniștite ale Oceanului Pacific. Și 
aici, prietenia și-a spus cuvîntul...

Aviația cultivă și ea sincere 
sentimente prietenești. Vreți cite
va exemple ? Echipajul Cikalov 
care a zburat peste Polul Nord, 
escadrila franco-soviet.ică Norman- 
die-Niemen din ultimul război

EOTBAL PI IMN USCAT!
Iată că a sosit ziua mult aștep

tată : frumosul gazon al stadionu
lui Republicii nu mai e la discre
ția vremii. O imensă prelată im
permeabilă a fost, în sfîrșit, con
fecționată și întinsă peste întregul 
teren de joc. în scurt timp, va fi 
pregătită și o instalație specială 
pentru susținerea prelatei. în felul 
acesta apa se va scurge în afara 
terenului de joc. adică dincolo de 
pista de atletism Strîngerea pre
latei (în mărime de 100 m x 100 m), 
se va face, după terminarea insta
lației, în mod mecanic.

Prelata a fost întinsă acum cîte
va zile, Iar astăzi dimineață, în ju
rul orei 10 ea urmează să fie ri- 
licată (în caz de ploaie doar cu o 
oră înaintea meciului de fotbal 
programat pe acest stadion).

Acoperirea gazonului stadionu

lui Republicii constituie un succes 
al întreprinderii de exploatare a 
bazelor sportive, dar considerăm 
că acțiunea trebuie extinsă și la 
alte terenuri.

Ziarul nostru a criticat în ne
numărate rînduri lipsa unei prelate 
impermeabile, care să ferească ga
zonul stadioanelor noastre de ploa
ie și ninsoare. Ani de-a rîndul am 
urmărit desfășurarea necorespunză
toare a unor jocuri de fotbal, cu 
caracter intern sau internațional, 
pe terenuri îmbibate cu apă. De 
aceea înregistrăm acum cu o sa
tisfacție majoră, realizarea acestui 
deziderat al tuturor sportivilor ca 
și al publicului, dorind să întilnim 
și pe marile stadioane din provin
cie prelate asemănătoare.

Foto și text : Teodor ROIBU

mondial prietenia lui Aurel Vlai- 
cu cu Traian Vuia.

In sfîrșit, stadionul, cu marile 
lui încercări de Viață, în care ori
care ar fi prețul victoriei, sporti
vitatea și prietenia trebuie să tri
umfe. Este sinceră, bărbătească — 
deși a-r părea curios — prietenia 
r ’biștilor. Sînt și rămin prieteni 

,ț viață schiorii, înfrățiți de cu
rajul celor o sută de km pe oră 
și de atmosfera cabanei.

Un campion este mare nu nu
mai prin performanțe și numărul 
medaliilor cucerite, ci și prin sim
patia si prietenia pe care le ins
piră. Un astfel de mare campion 
a fost Emil Zatopek. Și se pare 
că această tradiție a prieteniei a- 
lergătorilor de fond, în luptă cu 
recordurile mondiale, continuă și 
astăzi cu Clarke. Jazy. Keino.

Se prețuiesc reciproc și devin 
statornici prieteni oamenii sportu
rilor de mare îndrăzneală, de mare 
curaj, așa cum sint boberii, moto- 
cicliștii, săritorii la trambulina de 
schi, parâșutiștii.

Au fost buni prieteni, deși ad
versari de încordată luptă, Moina 
și Lupșa In atletism. boxerii 
Gheorghc Axioti și Constantin 
Ndur, Marin Niculescu și Martie 
Ștefănescu in ciclism, Ion Coli- 
ban și Radu Scîrneci la schi. 
Exemplele ar putea fi nesfirșite. 
și neîntrerupte, ca anotimpurile și 
generațiile-

A te înălța de-asupra tentației 
victoriei, cu orice preț, a-ți stima 
adversarul învingător sau învins, 
a pune mai presus de orice spiri
tul de sportivitate, ce poate fi 
mai frumos și mai potrivit sportu
lui 1

Dar prietenia sportivă trebuie 
să fie pretutindeni și permanent 
prezentă. Trei sînt zeii tinereții, 
spunea, metaforic. Henry de Mon
therlant : poezia, sportul, prietenia. 
Si aceasta, indiferent de naționa
litate, rasă, concepție politică.

Prietenia sportivă este un dar 
al anilor petrecuți pe stadion. Ea, 
însă, pentru a-și păstra frumuse
țea. trebuie prelungită dincolo de 
el. in ani și în viață. Numai așa, 
sportul își confirmă marile lui 
virtuți, între care de mare preț, 
va rămine totdeauna prietenia.

Virgil LUDU



DETRONAT DE LA Nr. 1 MONDIALMANUEL SANTANA
păstrează primul loc 
în tenisul european

I
la baschet

Pro Recco GenovaDinamo București 5-3, la polo

Manuel Santana

9 „Vrăjitorul Santana" _ decide la potou pasionanta sa cursă cu Nikola Pilici, posesorul 
celui mai ridicat procentaj al sezonului 9 Locul 4 în Europa revine lui Ion Țiriac, — cel mai 
bun rezultat dm toate timpurile obținut de un tenisman român 9 Tînărul campion al țării 
noastre, Ilie Năstase, pentru intîia oară clasat printre primii 10 9 întîlnirile directe dintre 

fruntași au fost criteriul de bază al clasamentului nostru

TENISUL, „sportul alb“ cum ne place să-l 
numim, acceptă greu clasamentele. Nu s-au 
organizat niciodată campionate mondiale 

sau europene de tenis și însuși sistemul de dis
putare, tradițional, al competițiilor sale este ex
clusiv eliminatoriu, deci nu admite clasificări, ci 
doar premierea unui singur învingător. învinșii 
acestuia rămîn mai mult sau mai puțin în ano
nimat.

Poate tocmai de aceea, paradoxal, tenisul dă 
atît de multă bătaie de cap statisticienilor. La fie
care sfîrșit de sezon, specialiștii din fiecare țară 
alcătuiesc tabele și liste de jucători, in di cînd va
loarea acestora pe baza rezultatelor obținute. Unii, 
mai temerari, se încumetă să facă și clasamente 
pentru un continent, sau chiar globul întreg.

Criteriile în alcătuirea unor asemenea clasamente 
sînt felurite. De o deosebită autoritate se bucură 
în lumea tenisului cîteva mari turnee, care dau 
indicația principală în stabilirea ierarhiei. Acestea 
sînt, se știe, în ordinea desfășurării lor : campio
natele Australiei, campionatele Franței ’
Garros), campionatele Angliei (Wimbledon) și cam
pionatele S.U.A. (Foi^bst Hills). Ani de zile, ele au 
constituit criteriul de bază al clasificării tenisma- 
nilor. Cine cîștigă toate aceste patru concursuri 
— supranumite „marele slem“ — este, incontesta
bil. campionul mondial al sportului alb (doi ase
menea super-performeri au fost Donald Budge în 
1938 și Rod Laver în 1962). Cu timpul, aria tenisu
lui s-a lărgit însă considerabil. Au apărut

mari turnee, concurtnd in amploare pe cele 4 cla
sice si unii statisticieni au trebuit să adauge, de 
pildă, campionatele italiei șl cele de la 
Hamburg, apoi Riviera franceză, Circuitul Ca
raibilor și numeroase competiții pe teren acoperit. 
Nu mai merită Insistat asupra caracterului atlt 
de relativ al unor asemenea clasificări.

Cind ne-am luat dificila sarcină de a alcătui un 
clasament al primilor jucători de pe continentul 
european, în anul ce se încheie, am pornit de la 
un principiu oarecum diferit. Am considerat se
zonul internațional de tenis ca un tot, nu ca o 
compartimentare de turnee, ci un singur mare tur
neu care începe cu primăvara australiană, acum 
în toi, șl se încheie în fiecare toamnă la Forest 
Hills, sau alte concursuri de sfirșit de sezon. Deci, 
am avut în vedere toate rezultatele dintre jucă
torii fruntași, indiferent unde au fost înregistrate, 
cu singura condiție ca ele să provină din compe
tiții oficiale. Criteriul se bazează și pe observația 
că așii tenisului își consumă rivalitatea cu aceeași 
ardoare fie că este vorba de a o tranșa la Wim
bledon sau la un turneu așa-zls minor.

Am cercetat deci tabelele tuturor concursurilor 
consemnate de-a lungul sezonului, urmărind evo
luția celor mai activi tenlsmani de pe continent. 
Rezultatul cercetărilor noastre se află rezumat în 
tâbelul de mai jos. Cum trebuie citit acest tabel 7 
Cifrele din interior indică scorul întilnirilor dintre 
jucătorii respectivi (cifra 1 cu un punct negru 
semnalează o egalitate sau scor negativ).

în mai multe orașe din Europa 
s-au desfășurat noi întîlniri din 
cadrul „Cupei campionilor euro
peni" la baschet (mascuiin și 
feminin). Iată rezultatele tehnice 
înregistrate : MASCULIN: E.K.E. 
Viena—Simmenthal Milano
79—95 (38—36) ; Juventud Ba-
dalona—AZS Varșovia 87—76 
(39—31) ; Panathinaikos Atena— 
Zadar 79—70 (41—32) ; KTP Kot- 
ka (Finlanda)—Ț.S.K.A. Cerveno 
Zname Sofia 86—89 (41—44) ; 
SVA Utrecht (Olanda)—Real

Madrid 66—90 (29—45) ; Racing 
Malines (Belgia)—Benfica Louan- 
da 90—59 (50—29) ; FEMININ:
Union Firestone Viena—Recoaro 
Vicenza 52—58 (23—32) ; Gerbe 
Montcean les Mines (Franța)— 
Zagreb 50—48 (24—27) ; Riri
Mendrisio (Elveția)—S.K. I.odz 
48—55 (25—24).

GENOVA, 9 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special). Deoarece 
meciul de polo Pro Recco Geno
va—Dinamo București, din cadrul 
semifinalei „C.C.E.“, s-a încheiat 
la o oră foarte înaintată, nu pot 
anunța decît rezultatul : 5—3 (1—0, 
1—1, 1—1, 2—1) pentru genovezi. 
Voi reveni în numărul de mîine 
al ziarului.

A. VASILIU

'• Decanul laureaților (29 ani). Fost cam
pion la Roland Garros (1961 și 1964) șl Wim
bledon (1966).

9 Sezon marcat de excepționala perfor
manță de a se califica (neînvins) pentru a 
doua oară în finala „Cupei Davis". Victorie 
asupra lui pilici, în ultima participare de 
turneu : 6—4, 9—7 (Quebec, august). 7 me
ciuri cu Emerson : 3 cîștigate (Lys, Montreal, 
Quebec), 3 pierdute (Madrid, Gstaad, Ham
burg), 1 întrerupt (Berlinul occidental).

© Contraperformanță: absent la Roland 
Garros, eliminat în primul tur la Wimbledon 
de Ch. Passarell.

Wilhelm

Garros 
6—2, 3—6, 

4—6 cu Ro
și Wimble- 
(7—9,

4—6
6—4,

Nikola Pilici
9 Semifinalist la 

Roland 
(6—2, 
2—6, 
che) 
don 
3—6,
Newcombe).

9 Victorii 
toii europenii, 
excepția lui San
tana și Cox (1—1, 
în Caraibe). Scor 
egal cu Emerson 
(2—2) și Mulligan 
(1—1), favorabil la 
Newcombe (3—2).

Prima

(Roland

specială din Montreal

Ilie învingă apoi cu 6—4,
6—3, 6—2, într-o finală extrem

Leschly, pe care avea să-l 
aplaudată la Travemiinde (R.F.G.)

Nastase (dreapta) măsoară f ticul cu -Ian 
de

în runda a 10-a a turneului in
ternațional de șah de la Pa'ma 
de Majorca, liderul clasamentu
lui, marele maestru danez Bent 
Larsen, l-a întîlnit pe Smîslov 
(U.R.S.S.). La capătul unei par
tide tăioase, cei doi adversari au 
căzut de acord asupra remizei. 
Tatai (Italia) a cîștigat la Ji
menez (Cuba) și Portisch (Un
garia) l-a învins pe Calvo (Spa
nia).

în clasament continuă să con
ducă Larsen cu 8>'/2 P, urmat 
Smîslov 7 p, Botvinnik 6,'/2 
(din 9 partide), Ivkov 6</2 
Gligorici, Portisch 6 p etc.

O nouă pereche de patinatori 
artistici din Leningrad se afir
ma pe arena marilor concursuri. 
Este vorba de tinăra sportivă 
Irina Rodnina și de partenerul 
ei Alexei Ulanov, care au Și re
purtat deja un valoros succes: 
locul fntli intr-o importantă în
trecere desfășurată la Minsk, 
după o bună evoluție atît la 
exercițiile impuse cit și la cele 
liber alese. In prezent, acest cu
plu se pregătește asiduu pentru 
a încerca o comportare la fel de 
bună și in concursul care înce
pe săptămâna viitoare la 
cova.

In fotografie : Irina Rodnina 
și Alexei Vlanov.

Foto : TASS

Corespondentă

Bungert
9 Finalist la Wimbledon (3—6. 1—6, 

cu Newcombe).
9. Cu excepția succesului de mai sus, se

zon mai puțin strălucit. Eliminat de Emerson 
în semifinală la Hamburg ; învins de Metre
veli în meciul R. F. a Germaniei — U.R.S.S. 
(6—2, 4—6, 4—6, 6—2, 7—5) în „Cupa Davis".

Pierre Darmon
1—6 © Ca totdeauna, a jucat exceptional, . , . la

Roland Garros • sfert de finală, după victorii 
la Ruffels și Hewitt, pierde la Emerson (0—6, 
4—6, 4—6). învinge pentru a șaptea oară pe 
Gulyas în „Cupa Davis" (6—2, 6—2, 6—2).

Ion Țiriac
optimi de finală la Wimble- 
la Roma. Finală cu Emerson,

Nicola Pietrangeli

• Calificat în 
don și semifinale 
la Stuttgart (1—6, 10—8, 6—2, 6—3).

© Locul întîi în 13 turnee internaționale, 
la simplu și dublu. Prețioase victorii la San
tana (1—1 scor general), Taylor, Pietrangeli, 
Okker, Fletcher, Barnes. împreună cu 1. Năs
tase aduce României pentru a doua oară con
secutiv „Cupa Balcanică" și se califică în 

. semifinala de dublu la Roland Garros.
• Pierde în optimi la Roland Garros, la 

Newcombe (3—6, 6—3, 2—6, 6—4, 3—6). Pier
de titlul de campion al țării, detinut de 8 ori 
consecutiv, fiind învins de I. Năstase (4—6, 
2—6, 3—6).

9 Sezon asemănător lui Darmon, mai jos
cuclasat insă în marile concursuri. 2—0 

Bowrey, 2—3 cu Mulligan. 1—0 cu Krisbnan.

Aleksandr Metreveli
9 A avut un debut excepțional, învingînd 

pe Bungert și Buding în „Cupa Davis*. în
vinge pe I. Năstase intr-o finală de mare 
luptă la Aix-en Provence (7—5, 6—8, 6—3). 

de la Calcutta. Apoi rezulta- 
treptat.

Ciștigă turneul 
tele sale scad

Ilie Năstase

0 Roger Taylor
9 Unul 

din lume. 
8—6, 6—2, 
zultate la 
Drysdale (2—0), Barnes (1—0) și Newcombe 
(1—2).

9 învins de amîndoi românii în „Circuitul 
italian".

din cei mai redutabili „stîngaci" 
Semifinalist la Wimbledon (4— 6, 
4—6, 4—6 cu Bungert). Bune r£- 

Davidson (1—1), Mulligan (1—0),

• Confirmare a ascensiunii marcate în se
zonul trecut. Cîștigă două turnee de simplu 
(Cannes și Travemunde) și se afirmă ca un 
excelent jucător de dublu. Victorii asupra lui 
Bungert, Taylor, Pietrangeli, Leschly.

• împreună cu I. Țiriac, învingător în Bal
caniadă, cîștigînd 
slavul Franulovici 
și dublul contra 
(6—2, 7—5, 6—3).
califică în semifinală la Poland Garros (2—6, 
6—3, 8—6, 3—6, 6—3 cu Hewitt — McMillan), 
pierzînd apoi la Emerson—Fletcher.

• La 21 de ani, cucerește titlul de campion 
al României.

partida decisivă cu iugo- 
(11—9, 6—2, 5—7, 6—3) 

lui Pilici — Franulovici 
în dublu, cu Țiriac, se

Istvan Gulyas
• își datorează locul exclusiv prezentei în 

semifinala de la Roland Garros (3—6, 4—6, 
2—6 cu Emerson). Semifinalist ia Gstaad și 
Bastad. Victorii la Davidson și Drysdale.

coloană a totalurilor — meciuri cîștigate. A doua 
— procentajul, alcătuit pe baza contruntărilor de
cise sau egdc (-nuiitrexii oe scor).

Procentajele au constituit prima indicație în sta
bilirea ordine! jucătorilor. Nu a fost insă singura. 
La procentaje apropiate am avut în vedere rezul
tatele directe cu jucătorii alăturați și acestea au 
dat — în majoritatea cazurilor — ordinea defini
tivă. în sfirșit. atunci cînd întîlnirile directe au 
lipsit, am luat drept criteriu performanța respec
tivilor în două turnee clasice, care se bucură în 
general de o participare mai bogată a tenismani- 
lor europeni : Roland Garros (campionatul mon
dial neoficial pe terenuri cu zgură) și Wimbledon 
(idem, terenuri cu gazon). în ultimele două coloane 
sînt notate grupa de calificare în care a intrat 
jucătorul (finală — 2, semifinale — 4, sferturi — 
8 etc.).

O paranteză se impune. în aproape toate marile 
concursuri rolul jucat de tenismanii europeni este 
în strictă dependență de evoluția jucătorilor aus
tralieni și din alte continente. în special, austra
lienii „trustează" deobicei finalele și un clasament 
european nu poate face abstracție de întîlnirile 
cu aceștia. Am ținut cont și de acest element în 
departajarea unor egalități sau procentaje apro
piate, Iuînd ca indice suplimentar rezultatele obți
nute în fața cîtorva celebrități și anume : Emer
son, Newcombe. Roche, Davidson. Bowrey, .Mulli
gan, Fletcher, Hewitt, Drysdale, Ashe, Graebner, 
Mandarino, Koch, Barnes, Krishnan.

Și acum, o scurtă privire asupra rezultatelor 
micii noastre statistici. După cum se vede din ci
frele tabelului și micro-portretele de mai sus. o 
cursă pasionantă s-a dat între fostul nr. 1 mon
dial Manuel Santana și noul as european, iugo
slavul Nikola Pilici. Ultimul are un scor excepțio
nal, superior de puțin chiar spaniolului, dar în- 
frîngerea suferită la Quebec. în confruntare di
rectă, îl așază pe locul doi. Un argument în plus 
pentru Santana este extraordinara sa performanță 
de a fi calificat a doua oară echipa Spaniei în 
finala „Cupei Davis”. Bungert își datorează locul 
3 exclusiv finalei de la Wimbledon, după cum 
Darmon și Pietrangeli. foarte discreți în marile 
clasice, au acumulat totuși victorii importante în 
alte turnee.

Cu deosebită satisfacție, notăm prezența a două 
nume românești în tabelul primilor 10, clasificare 
susținută de o serie întreagă de mărturii concrete 
ale valorii acestor excelenți produși ai tenisului 
românesc, Ion Tiriac și Ilie Năstase. în comple
tarea performantelor individuale, pledează exce
lentele lor rezultate în proba de dublu, în care 
dețin o necontestată superioritate pe

Olandezul Okker nu intră în 
peni. învins de aceștia, dar se 
cîteva foarte bune rezultate în 
(victorie la Emerson, în iunie) 
cîștigate la Drysdale. Cehoslovacul Jan Kodes, una 
din revelațiile sezonului, se apropie de jumătatea 
clasamentului prin cele două confruntări cîștiga+e 
la români. Cu mult sub valoarea lor reală au evo
luat nordicii Lundquist și Leschly. Ultimul a mar
cat o revenire în finis, intrînd în semifinală la 
Forest Hills. în fine, în declin se prezintă Torben 
Ulrich. Tngo Buding si Fr. Jauffret.

In anexq tabelului, clasamentul continuă. De 
data aceasta ne-am prevalat în special de rezulta
tele obținute la Roland Garros și Wimbledon. Re
gretăm că nici în ultima „zecime" a clasamentului 
nostru, n-âm putut găsi loc pentru un al treilea 
tenisman român. Să sperăm că o vom putea face, 
pentru mai mulți chiar. într-o retrospectivă a se
zonului următor, care de altfel a și 
antipozi.

Am spus, există felurite sisteme de 
unor asemenea clasamente. De obicei, 
specialiștilor apar numai nume, fără cifre 
punctaj. Modul cum a fost stabilită ordinea celor 
clasați rămîne un „secret de fabricație" al autoru
lui. rată, facem o derogare de la această uzanță 
comodă și dăm cărțile pe față. Cu toate riscurile 
ce le comportă. Vă invităm chiar, dragi cititori, 
să priviți cu un ochi critic cifrele pe care le-am 
adunat aci, justificarea unui clasament ce nu 
poate avea pretenția, firește, de a fi cel ideal. 
Fiindcă, nu uitați, tenisul acceptă greu clasamen
tele...

continent, 
primii zece euro- 
poate prevala de 
fața australienilor 
și două meciuri

Radu VOIA

început la

Ion Țiriac, in nnaul marilor rachete ale sezonului

alcătuire a 
pe listele 

de

i la

în 
de

La Montreal, „părintele" echipei 
naționale de hochei canadiene, 
pastorul Dave Bauer, s-a întilnit 
recent cu ziariștii, cărora le-a vor
bit despre pregătirile ce se fac in 
Canada pentru o bună reprezen
tare la Jocurile Olimpice de 
Grenoble.

„M-am oprit la Montreal 
drum spre provinciile noastre
pe litoral, unde doresc să văd care 
este situația hocheiului pe gheață. 
Am hotărît ca, pentru îmbunătăți
rea considerabilă a bazei de selec
ție a echipei naționale, să organi
zăm la Halifax cel de-al treilea 
centru de antrenament și pregă
tire. Primul centru este la Win
nipeg, iar al doilea a început să 
activeze de curînd la Kingston. 
Deschiderea celui de-al treilea 
centru a fost determinată de fap
tul că în împrejurimile Halifaxu- 
lui se află cinci universități. Stu- 
denții-hocheiști reprezintă pentru 
noi, antrenorii, o inepuizabilă sur
să de elemente talentate".

în continuare, antrenorul Bauer 
s-a referit Ia relațiile dintre ho
cheiul amator și cel profesionist, a- 
rătînd : „In acest sezon numărul 
echipelor din liga profesionistă, 
așa-numita Asociație națională de 
hochei, va crește. Legat de aceas
ta, conducătorii cluburilor profe
sioniste fac și vor face și de acum 
înainte demersuri pentru a atrage 
pe cei mai buni jucători amatori. 
In ultimul timp, în Canada au fost 
purtate multe discuții în legătură 
cu trecerea la profesionism a unor

valoroși jucători amatori, 
credere în colectivul meu 
că sportivii își vor ține 
dat : să rămînă împreună în ho
cheiul amator pînă cînd reprezen
tativa Canadei vă cîștiga 
campioană a lumii.

Firește, am în vedere 
schimbări în lotul nostru 
tori. Au apărut noi stele, 
înlocui pe unii dintre vechii ju
cători. Dar, nu numai dorința de 
a redeveni campioni mondiali 
după atiția ani de insuccese ii ține 
laolaltă pe jucătorii echipei națio
nale. Sportivii învață serios și con
sideră că terminarea universității 
este țelul lor principal. în actualul 
sezon lotul nostru va fi completat 
eu cîțiva tineri de mare .perspec
tivă, dintre care amintesc pe frații 
Steke și Henry Monteille (din To
ronto), Barry Me Donald (de la 
Universitatea de Vest), Brian Har
per (Universitatea Alberta), Bob 
Barry (Universitatea din Montre
al). Peste 40 de jucători aspiră la 
un loc în echipa reprezentativă de 
hochei a Canadei".

In legătură cu modul cum de
curg pregătirile pentru J.O. de iar
nă, pastorul Bauer a spus : „La 
Grenoble vom lupta pentru meda
lia de aur. De fapt, startul in a- 
ceastă luptă s-a dat încă în august. 
La centrele de la Winnipeg și 
Kingston antrenamentele au în
ceput în plină vară. Anterior, ho- 
cheiștii s-au odihnit, după sezonul 
deosebit de lung și obositor. Sper 
că și-au calmat nervii. Păstrarea

Am in
și sper 

cuvîntul

titlul de

și .unele 
de jucă- 
care vor

calmului 
ste și de 
vărat sportiv. Dacă un om tînăr 
nu are un adevărat spirit sportiv’ 
atunci unui astfel de hocheist nu-i 
vor ajuta nici un fel de măsuri, 
fie chiar și cele mai severe. în 
această privință n-ar strica dacă 
amatorii ar învăța de la profesio
niști, care știu și să muncească 
și să se odihnească rațional".

In turneul de handbal de la Tbilisi

Ungaria-Iugoslavia 16-15, 
după un meci dramatic

MOSCOVA 9 
în ziua a treia a 
national de handbal (masculin) 
de la Tbilisi, echipa Iugoslaviei 
(care în primele două zile ob
ținuse două victorii) a întîlnit 
selecționata U ngariei. 
care a 
matică, 
baliștii 
16—15 
fiind marcat în ultima secundă 
a jocului de către Aderian. Cel 
mai eficace jucător de pe teren 
a fost maghiarul Istvan Marosi, 
autorul a șase goluri.

în celelalte două partide, echi
pa de tineret a Cehoslovaciei a 
întrecut cu 22—16 (8—9) forma
ția Poloniei, iar selecționata de

(Agerpres). — 
turneului inter-

Meciul, 
avut o desfășurare dra- 
a fost cîștigat de hand- 
maghiari cu scorul de 

(7—7), golul victoriei

tn continuarea clasamentului: 21. R. Wilson (Anglia) 22. s. Lihaciov (U.R.S.S.) 23. H. Ploetz (R.F.G.) 24. D. Contet G. Majoll (Italia) 26. W. Gasiorek (Polonia) 27. M. Holecek (Ceho
slovacia) 28. N. Spear (Iugoslavia) 29. M. Cox (Anglia) 30. B. lovanovici (Iugoslavia) 31. H. Elschenbroich (R.F.G.) 32. P. saila (Finlanda) 33. M. Sangster (Anglia) 34. G. Stilwell (Anglia) 35. T. 
Lejus (U.R.S.S.) 36. G. Bologna (Italia) 37. V. Egorov (U.R.S.S.) 38. A. Ivanov (U.R.S.S.) 39. J. B. Chanfreau (Franța) 40. E. Drossart (Belgia) 41—50. J. Kukal (Cehoslovacia). J. L. Arilla (Spania), C. De 
Gronckel (Belgia), S. Tacchini (Italia), J. Ulrich (Danemarca), F. Komaromy (Ungaria), S. Matthews (Anglia), P. Curtiss (Anglia), s. Kudelka (Cehoslovacia), G. Varga (Ungaria).
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este o chestiune de cin- 
conștiință pentru un ade-

F. DRESDNER

tineret a U.R.S.S. a terminat 
egalitate: 23—23 (13—13) cu 
prezentativa R.S.S. Gruzine, 
clasament conduce Ungaria 
5 p, urmată de Iugoslavia

Cehoslovacia (tineret), 
(tinerel) cu cîte 3 p;

cu 2 p și R.S.S. Gru- 
P-

4 P,
U.R.S.S. 
Polonia 
zină 1

la 
re- 
în 
cu 
cu

OTAWA. în cel de-al 4-lea 
meci 'susținut în Canada, selec
ționata de hochei pe gheață a 
României a învins cu 6—0 (2—0, 
0—0, 4—0) echipa Pontiac’s Sha- 
woille, prin golurile înscrise de 
Csako (2), Pană, Moiș, Calamar 
și Varga.■

MUiNCHEN. La Duisburg s-a 
disputat întîlnirea dintre repre
zentativele R.F. a Germaniei șl 
U.R.S.S., contînd pentru campio
natul ligii europene de tenis de 
masă (echipe mixte). Sportivii 
sovietici au obținut victoria cu 
5—2. Cele două victorii ale gaz
delor au fost realizate de Schol- 
ler, care l-a învins cu 2—0 pe 
Amelin și cu același scor pe 
Gomoșkov. Zoia Rudnova a dis
pus cu 2—1 de Agnes Simon.■

LA VALETTA. Primul meci 
dintre formațiile de juniori ale 
Maltei și Italiei din cadrul pre
liminariilor turneului de fotbal 
U.E.F.A. a revenit, cu scorul de 
2—1 (1—1), tinerilor fotbaliști 
italieni. Returul — la Neapole, 
la 29 decembrie.

Redacția șl administrația i București, str. Vaslle Conta nr. 16, telefon 11.10.05, Interurban 72 *1 1286. Telex i spertrem buo. 180, Tiparul i I. P, „Informația’ st». Brezolanu 23 -25.

Astă seară, 
la Frankfurt pe Oder, R. D. Germană-România la handbal feminin
Astă seară, la Frankfurt pe 

Oder se dispută o foarte 
interesantă partidă de hand
bal feminin în care se întîlnesc 
reprezentativele R.D. Germane si 
României. Ambele formalii s au 
pregătit cu atenție în vederea 
acestei confruntări și se așteaptă 
ca meciul de astă seară să dea 
naștere unui spectacol agreabil, 
în care să se facă o frumoasă 
propagandă jocului de handbal. 
Fetele noastre, în urma succe
sului înregistrat la turneul de la 
Cluj, sînt optimiste și speră să 
obțină rezultate mulțumitoare. 
Antrenorii Fr. Spier și D. Popes- 
cu-Collbași vor prezenta pe te
ren o echipă din care nu vor 
lipsi Irina Naghi, Ana Stark, 
Elena Hedeșiu și Aneta Sramko.

Revanșa acestei întîlniri va 
avea loc două zile mai tîrziu 
la Brandenburg.

★
în C.C.E." la handbal masculin, 

echipa noastră campioană Steaua 
joacă în primul tur al popularei 
competiții cu Dndelange (Luxem
burg). Cele două cluburi au că
zut de acord asupra datelor de 
disputare : 26.XII la Luxemburg și 
9.1.1968 la București.

LISABONA. Turneul internatio
nal de spadă pe echipe dotat cu 
„Cupa latină", desfășurat la Li
sabona, a fost cîștigat de forma
ția franceză Racing Club, care în 
întîlnirea decisivă a disnus cu 
8—5 de echipa italiană Torino. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat s Torino — 8 victorii ,• Cdul 
(Portugalia) — 2 victorii; Madrid 
și Shell (Portugalia) cu cîte o 
victorie.

■
LONDRA. In finala turneului 

international de tenis pe teren 
acoperit, care se dispută în pre
zent la „Crystal Palace" din Lon
dra, s-au calificat Cliff Drysdale 
(Republica Sud-Africană) și Bob
by Wilson (Anglia). în semifi
nale, Drysdale l-a învins cu 6—2, 
2—6, 6—8 pe Gox (Anglia), iar 
Wilson l-a eliminat surprinzător 
pe compatriotul său Roger Tay
lor cu 9—7, 16—14. în semifi
nalele (feminine) Virginia Wade 
(Anglia) a învins-o cu 6—2, 
7—5 pe Helga Niessen (R. F. a 
Germaniei). Williams (Anglia) a 
eliminat-o cu 6—B, 6—4 pe 
Franțoise Durr (Franța),

40365


