
/ i,,-.
I Zr ’ <î

PROLETARI DIN TOATE TARILETVM&-$&tD&VQ

i 
I 
i 
i DZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

Ninge la munte! i
i
i

is
I
I
I

/

1

I
I

I
I
I
Î
I

IAZI, LA FRANKFURT PE ODER

Idintre echipele feminine

Ide handbal ale

I
Constantin COMARNISCHI

salon, 
acum

lit

pe care prietenia oamenilor cu 
sportul este semnată cu pasi
unea celorlalte anotimpuri.

Echipa feminină 
astăzi, în localitatea 
meci cu selecționata

de nea !...“ 
de schiori, 

temerarii 
muntele e 
dăruiește,

i însemnări

Tinărul Dan Cristea (in 
de C. Tăbăraș, D. Munteanu și

colo unde a nins - a în-

K

Al doilea meci

R. D. G. și României
handbal a țării noastre susțină

SPORTURILE DE IARNĂ, GATA DE START

foto grafia noastră), mereu mai bun de la un sezon la altul, s-a evidențiat și acum. Alături 
K. Gohn el concurează în aceste zile la tradiționalul concurs „Criteriul primei zăpezi', 

care se desfășoară anual în localitatea Val d’Isere Foto : P. Romoșan
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33 cm, Sibiu (oraș) 24 cm. 
mai ningea, dar cu intensitate 
în general, zăpada este bună 
practicarea sporturilor de iarnă.

In unele centre - o-

din drum?

COMPLET ÎN CAPITALA

Foto : A Neagu

Iată-i pe jucătorii feroviari 
la ultimul antrenament, 

fectuat tn Giuleștigătiri ale feroviarilor și decla
rații culese de la oaspeți imediat 
după sosirea lor în Capitală citiți 
în pagina a 3-a a ziarului nostru.

FEROVIARII S-AU ANTRENAT IERI ÎN GIULEȘTI, IAR OASPEȚII AU 
SOSIT CU EFECTIVUL

I 
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a
 cochetat cu filele calen- 
darimti, ne-a lăsat s-o 
așteptăm ceva mai mult 
ca în alți ani, dar a ve
nit, totuși. Splendidă ca 
tn pastelurile lui Alec- 

sandri, cu tainica chemare 
a dragostei pentru alba împă
răție a omătului și ne-a făcut 

să uităm repede tardiva ei pre
zență la obișnuitul rendez-vous, 
E drept, ici colo, plaiurile au 
rămas în stăpînirea toamnei 
îndărătnice și gazonul stadioa
nelor își mai păstrează prospe
țimea. La munte a nins insă 
peste tot.

„Bun venit, fulgi 
Vă salută miile 

prietenii pîrtiilor, 
sportivi pentru care 
marele prieten ce
generos, bucurii imense, forță 
și sănătate, li vezi, parcă, sus, 
pe culmea albă a muntelui, cu 
fețele bronzate, zîmbind spre 
soare. Clipe de odihnă, clipe de

desfătare. Și apoi goana aceea 
minunată pe prima șosea de 
zăpadă a iernii. E greu să des
crii frumusețea schiului. Tre
buie s-o cunoști singur.

Vă salută curajoșii boberi, 
bolizii pîrtiilor de gheață care 
v-au așteptat pregătindu-se cu 
neînchipuită hărnicie. Acum se 
simt mai aproape de întîlnirea
— pentru alții atit de pericu
loasă — cu virajele.

Vă salută iubitorii patinaju
lui — sportul tuturor vîrstelor.

Este, desigur, minunat să 
stăpînești arta arabescurilor, 
dar e tot atit de plăcut să pa
tinezi pur și simplu, să aluneci 
pe stadionul de gheață, chiar 
dacă la început merge ceva 
mai greu. Iată de ce vezi, acum, 
atîția tineri cu patinele prinse 
de umăr.

Vă salută iubitorii drumeției
— pasionații turismului care 
au și pornit să străbată cărări 
de munte, pășind pe covorul alb 
al începutului de iarnă. Zeci 
de mii, sute de mii de oameni 
pentru care excursia săptămâ
nală se traduce printr-o inega
labilă reconfortare fizică.

Ceasuri de urcuș, priviri în
setate de gingășia și frumuse
țea naturii și apoi neuitatul 
popas la cabana ca de basm.

Cad fulgi de nea și-ntr-un 
prelung sărut acoperă ca în 
fiecare an nesfîrșite întinderi

i 
i 
i

i
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In așteptarea sezonului de schi, 
activitatea de pregătire devine tot mai intensă

• VINERI, STARTUL OFICIAL AL ANTRENAMENTELOR PE ZAPADA. 
Ziua de 15 decembrie a fost stabilifâ ca dată oficială pentru efec
tuarea primelor antrenamente pe zâpadă de către schiorii secțiilor 
cluburilor și asociațiilor sportive.

• CELE 12 CENTRE DE INIȚIERE ÎȘI ÎNCEP ACTIVITATEA. Vineri 
este programată începerea activității centrelor de învățare a schiului 
din Cîmpulung Moldovenesc, Borșa, Abrud, Fundata, Rîșnov, Brașov, 
Predeal, Sinaia, Azuga, Bușteni, lacobeni, Lupeni.

• ROMANIA — R.D.G. (TINERET) LA BIATLON. Săptămîna viitoare, 
miercuri si vineri, se dispută la Poiana Brasov, întîlnirea interna
țională dintre selecționatele de tineret la bialtcn ale României și 
R. D. Germane.

• 60 DE PARTICIPANT! LA CURSUL ANTRENORILOR. S-a terminat 
cursul de antrenori de la Poiana Brasov. Au participat 60 de antre
nori, profesori de educație fizică și instructori ai secțiilor cluburilor 
și asociațiilor, școlilor sportive și centrelor de inițiere.

sportului
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ceput sezonul sportiv 

de iarnă în celelalte, 
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Mi:ne pe stadionul „23 August" un pasionant duel fotbalistic

Mîine, Rapid dă marele examen 
al calificării. Este un examen 
greu, dar la capătul căruia fe
roviarii își vor putea înscrie în 
caietul cu note al palmaresului 
lor două performanțe : calificarea 
în optimile ,,C.C.E.*, ceea ce n-a 
reușit nici un ,,team' de-al nostru 
pînă acum și eliminarea cam
pioanei Italiei, Juventus, care 
înseamnă mare lucru.

Amănunte despre ultimele pre-

BULHinUL 
ZAPEZii

Prin amabilitatea serviciului preve
deri de scurtă durată din cadrul Insti
tutului meteorologic, vă putem informa 
asupra grosimii stratului de zăpadă, in 
regiunea de munte, în dimineața zilei 
de 11 decembrie: Predeal 16 cm, Si
naia (Cota 1400) 9 cm, Brașov (oraș) 
9 cm, Paring 47 cm, Fundata 16 cm, 
Sememe 38 cm, Tarcu-Godeanu 44' cm, 
Rarâu

Ieri 
mică, 
pentru

de 1_ ___ __ _ _ r___ ____ _ .
Frankfurt pe Oder, cel de-al doilea 

_____________ _______ R.D. Germane. După această partidă, 
handbalistele românce vor pleca in R.F. a Germaniei, unde 
ta ziua de 15 decembrie vor întâlni reprezentativa acestei 
țări. Meciul va avea loc în orașul Stuttgart.

e la jocul distractiv, de 
denumit ping-pong, de 
aproape treisferturi de veac și 
pînă la tenisul de masă de astăzi, 
un sport adevărat, complex, a fost 
străbătută o cale lungă și întor

tocheată de căutări, de înnoiri. Și în această 
întreagă evoluție a sportului cu mingea 
de celuloid, un loc distinct, remarcabil, 
îl ocupă tenisul de masă românesc. Pen
tru a ilustra această susținere este sufi
cient door să amintesc cele 18 titluri 
mondiale, 4 europene, ca și cîștigarea de 
opt ori a „Cupei campionilor europeni' 
(băieți și fete), precum și alte numeroase 
campionate internaționale cucerite de spor
tivii noștri. Chiar în prezent, Maria Alexan
dru este campioană a Europei, iar echipele 
C.S.M. Cluj (masculin) și Progresul Bucu
rești (feminin) dețin trofeele „O.C.E.*. Așa
dar, motive de satisfacție. Dar în con
tinuare ? Ce va fi mîine ? Gîndut la viitorul 
tenisului nostru de masă ne ridică — și nu 
numai nouă — serioase semne de îngri
jorare.

Despre unele cauze ale rămînerii în 
urmă la tenis de masă am mai scris și 
vom mai reveni. De data aceasta avem 
intenția de a semnala un aspect foarte 
grav, arhicunoscut, dar pentru înlăturarea 
căruia nu s-a luat încă nici o măsură. 
Mă refer la activitatea necorespunzătoare 
a antrenorilor din Capitală. Mai întîi însă, 
o scurtă statistică.

In toată țara există circa 6 000 de jucă
tori legitimați (jumătate oflîndu-se în Bucu
rești), 46 de antrenori, din care 28 sala- 
riați, .16 fiind în București: 2 cu cîte o 
normă și jumătate, 6 cu o normă întreagă, 
5 cu o jumătate de normă, iar 3 cu un 
sfert de normă. Care este „producția" 
lor : 2 titluri republicane și 4 jumătăți de 
titluri (a fost punctată și orădeanca Car
men Crișan stabilită vremelnic în Capi
tală) din totalul de 12, un singur loc I la 
cele 10 probe ale concursului republican 

de copii și juniori, ca să nu mai vorbim 
că, pe locurile următoare ale clasamen
telor prezența reprezentanților Bucureștiului 
constituie o raritate. Ce se poate spune 
despre un asemenea tablou ?

Să fie oare atît de sîrguincioși și pri- 
cepuți antrenorii din provincie (F. Paneth- 
Cluj, E. Procopeț-Arad, A. Verzar-Tg. Mu
reș, V. Zamfir-Brașov, G. Simionescu-lași, 
V. Bălan-Craiova, N. Dornic-Cugir) încî! 
să nu mai lase aproape nimic celor din 
București ? Poate. Să nu uităm însă că 
ultimii patru sîn^ antrenori abia de 3—4 
ani, iar N. Dornic lucrează voluntar 1

Să existe in provincie condiții materiale 
cu mult superioare celor din Capitală ? 
Nu subscriem la o asemenea părere deși 
situația din București nu este de loc roză 
la acest capitol. Atunci ?

în timp ce în provincie se lucrează cu 
pasiune, cu discernâmînt, în Capitală mai 
mult se filozofează și se racolează. Expli
cația mediocrității în care se zbate tenisul 
de masă bucureștean constă — în princi
pal — în insuficientul simț de răspundere 
care caracterizează munca antrenorilor 
respectivi (multi dintre ei arogindu-și me
rite inexistente si considerîndu-se mori 
teoreticieni în materie), cu foarte puține 
excepții. De aceea, nominalizările nu-si 
mai au rostul. Program supraous între 
diverși antrenori care face ineficient orice 
control, volum redus de pregătire, antre
namente empirice, eflux ae elemente 
vîrstnice, plafona’e, competiții puține și or
ganizate necorespunzător, iată o imagine 
—■ nedorită — a activității bucureștene de 
tenis de masă. Curios, deși această situație 
este cunoscută pe toată filiera — de la 
birourile de secții și pînă la federația de 
specialitate și la C.N.E.F.S., totuși măsu
rile întîrzie. Precizăm, măsurile, nu orga
nizarea de ședințe. Ce fac asociațiile și 
cluburile cu cohortele lor de tehnicieni și 
supervizori ? Așteaptă mereu dispoziții 
de... sus ? Controalele efecluate, destul de 
rar, se mărginesc — Ic orice nivel — la 
constatări pur declarative. Toată lumea 
este de acord că procesul de instruire 
la tenis de masă în București este aproape 
egal cu zero, dar situația dăinuie, în 
ciuda înrîuririi negative pe care o poate 
exercita asupra dezvoltării acestui sport 
la noi.

Vrem oare să ne reîntoarcem la ping- 
pong ?

1 I
r

■ Contlnutndu-și turneul tn Canada, 
echipa de hochei pe gheață a României 
a jucat la Winnipeg cu reprezentativa 
olimpică a țării gazdă (varianta „vest"). 
Gazdele au obținut victoria cu scorul de 
6—1 (1—1, 2—0, 3—0). Jocul a fost urmă
rit de peste 2 000 de spectatori.

■ în finala probei masculine a tur
neului internațional de tenis de la Syd
ney, australianul Tony Roche l-a Învins 
ou 8—6, 6—1, 8—6 pe compatriotul său 
Roy Emerson. Este pentru prima oară 
cînd Roche își înscrie In palmares câști
garea turneului de la Sydney.

■ în preliminariile olimpice la fotbal: 
Madagascar—Etiopia 1—0 <1—0). A mar
cat Augustin (min. 4) din penalei. Re
turul la 17 decembrie, la Addis Abeba, 
Haiti—Costa Rlca 8—8 On tur: 1—3).

® La Caii (Columbia): Deporttvo Caii 
—Dinamo Moscova 1—0 (0—0), la fotbal. 
A înscris Oliveira In min. 84.

Tînăra ji talentata înotătoare Georgeta Cer- 
beanu din Capitală se pregătește, tn aceste zile, 
cu multă pasiune. Ea, ca »i multi alți înotători 
fruntași ai țării noastre, acordă de pe acum aten
ție sporită viitoarelor confruntări internaționale.

Foto : T. Rolbu

★ După confruntarea rugbystică de la Nantes, presa franceză elogiază comportarea jucătorilor români ★ Olimpiada albă la orizont ★ Tn cam
pionatele naționale de fotbal ★ Telex, telefon, radio

A
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STEAUA!

neri 22 decembrie, de la aceeași 
oră și tot în sala Floreasca — alt 
meci devansat (cu două zile) fată 
de programarea inițială din seria 
I masculină a diviziei A, și anu
me, întîlnirea I.C.F. BUCUREȘTI— 
DINAMO BUCUREȘTI.

Citeva concluzii după ..Cupa
orașului București"

O schimbare survenită în pro
gramul desfășurării turului divi
ziei A apropie pentru paslonații 
voleiului prilejul de a asista la 
unul dintre principalele „recita
luri" sperate în ediția 1967/1968 a 
campionatului republican masculin. 
Este vorba despre derbiul seriei 
I a diviziei A, meciul echipelor 
bucureștene DINAMO și STEAUA, 
care era prevăzut să se joace la 
7 ianuarie, în ultima etapă a tu
rului. Prin modificarea respectivă 
operată în calendarul competiți- 
onal, prima partidă de campionat 
dintre dinamoviști și steliști, aș
teptată cu legitimă nerăbdare, va 
avea loc săptămîna viitoare, 
miercuri 20 decembrie, și va fi 
găzduită, cu începere de la 
18,30, de sala sporturilor de 
Floreasca.

Tot săptămîna următoare,

Juniorii reiau azi întrecerea
pentru

„Cupa 30 Decembrie II

ora 
la

vi-

Lupta echipelor bucureștene de 
juniori angrenate în „Cupa 30 De
cembrie”, competiție inițiată de 
Steaua, se reia azi prin deosebit 
de interesantul meci dintre echipa 
de speranțe a clubului sportiv or
ganizator și aceea a clubului spor
tiv Dinamo. Disputa se desfășoară, 
începind de Ia ora 20, în sala Li
ceului „Gh. Lazăr". Al treilea joc 
din cadrul întrecerii — mîine, de 
la ora 20 ca și azi, dar în sala Li
ceului „N. Bălcescu", punînd față 
în față formațiile Dinamo și Școala 
sportivă nr. 1.

Fruntașele, după două etape
Iată cum arată clasamentele în

trecerii din divizia A a echipelor 
fruntașe ale voleiului nostru, după 
desfășurarea primelor două etape:

Seria a n-a

MASCULIN

1. Politehnica Galați
2. Rapid București
3. Celuloza Brăila
4. Tractorul Brașov
5. Minerul Baia Mare 
t. Farul Constanța

2
2
9 - r
2 11
2 0 2
2 0 2

FEMININ

Seria I

2 0
2 0
1 1

4
4
3
3
2
2

V Steaua București
2. Dinamo București
3. I.C.F. București
4. Viitorul Bacău
5. Alumina Oradea
6. Petrolul Ploiești

1 1 3:3
1 1 <:S
o 2 2:6
0 2 2:6

4
4
8
8
2
2

1. Rapid București
2. C.S.M, Sibiu
3. C.P. București
4. Penicilina iași
5. Univ. Craiova
S. Dinamo București
7. Farul Constanța
8. Medicina București
9. Universitatea Cluj

10. Drapelul roșu Sibiu

2 2 0 6:0
2 2 0 6:3
2 2 0 6:4
2 1 1 3:3
2 1 1 3:4
1 1 0 3:0
2 0 2 4:6
2 0 2 2:6
2 0 2 0:6
1 0 1 2:3

4
4
4
3
3
2
2
2
2
1

Ce a însemnat «Cupa orașului 
București" la popice ? în rîndul 
reprezentanților noștri au evoluat 
10 dintre cei 12 sportivi care au 
cucerit trei titluri la ultima edi
ție a „mondialelor", Iar printre 
adversarii lor s-au numărat lau- 
76311 ai competițiilor europene, 
foști și actuali recordmani și cam
pioni din Austria, R. F. a Ger- 
■maniel, Ungaria, Cehoslovacia și 
«. D. Germană. Așadar, pe cele 
'șase piste ale arenei din parcul 
sportiv Voința s-au înfruntat ju
cătoare și jucători de valoare, 
care, cu unele excepții, nu s-au 
dezmințit. Astfel, spectatorii bucu- 
reșteni au fost martorii unei ade
vărate avalanșe de rezultate de 
nivel mondial, autorii acestor le- 
marcabile performante fiind, In 
majoritate, concurenții români.

Ținînd 
trecerile 
slituit o 
gătirilor 
campionatelor mondiale, conside
răm necesar să spunem citeva 
cuvinte despre comportarea spor
tivilor noștri.

Băieții ni 
samblu, mai bine puși la punct. 
Oamenii de bază ai echipei re
prezentative — Ion Micoroiu, Pe
tre Purje, Cristu Vînătoru și Va- 
sile Măntoiu — au devenit jucă
tori de regularitate, depășind în 
ambele manșe limita celor 900 
p.d. O altă constatare îmbucură
toare este aceea că tinerii po
picari Aurel Chirilă, Gh. Silves
tru și Dieter Kridor s-au atașat 
cu ușurință plutonului fruntaș, 
iar Iosif Tismănaru, Dumitru 
Constantin și Constantin Constan- 
tinescu și-au făcut un promițător 
debut international.

în ceea ce privește lotul femi
nin, se poate afirma că antre
norul Alexandru Andrei a reușit

seama de faptul că în
de la București au con- 
utilă verificare a pre- 
începute în vederea

s-au părut, in an-

să aducă la același numitor pe 
majoritatea selecționabilelor. Ast
fel, cunoscutele jucătoare Marga
reta Szemani (în puternică reve
nire de formă). Elena — 
Cornelia Moldoveanu 
mică măsură, Crista 
Ileana Gyarfaș și-au 
valoarea, spre deosebire de maes- 
trele emerite ale sportului Ținea 
Balaban și Elena Cernat, care 
n-au dat satisfacție. Mai nesigură 
în lansarea bilei mi s-a părut 
însă campioana țării, Use Schmidt, 
care nu de mult a făcut față cu 
succes la un concurs maraton 
pentru ca, surprinzător, in ulti
mele întîlniri Internaționale să se 
chinuiască pur și simplu, pentru 
a găsi canalul preferat. Cum s-au 
comportat tinerele elemente ? Ana 
Nilaș, Voichița Babuțiu, Ana Mar- 
cu și Ioana Țuțuianu încep să 
emită, dacă vor continua să se 
antreneze cu aceeași conștiin
ciozitate, justificate pretenții la 
un loc în prima reprezentativă a 
tării.

în concluzie, se poate spune 
că cea mai mare parte a spor
tivilor vizați pentru viitoarele în
tîlniri internaționale au respectat 
programul de antrenament indi
cat de federația de specialitate. 
Aceasta este cheia succeselor 
care au confirmat realiza
rea obiectivelor propuse pentru 
prima etapă a procesului de pre
gătire în așteptarea mondiale
lor . Ceea ce urmează e tocmai 
faza decisivă, de cristalizare a 
echipelor naționale, am putea spu
ne faza responsabilităților generale. 
Așadar, frumoasele rezultate ob
ținute la ediția inaugurală a 
.Cupei orașului București", tre
buie să producă o infuzie de 
optimism, energie și dinamism în 
următoarele pregătiri pentru cam
pionatele mondiale din Austria.

Trandafir, 
și, în mai
Szâcs și 
confirmat

Tr. 1OANIȚESCU

„Cupa 13 Decembriect

Situația este absolut identică și 
pentru competițiile cu caracter in
tern. La campionatul pe echipe, de 
pildă, cu excepția reprezentative
lor I.C.F.-ului și a clubului Steaua, 
majoritatea celorlalte formații s-au 
prezentat de fiecare dată neuni
form, deși fiecare dintre echipele

SPICUIRI DIN
la orientare turistică

FANTEZIE?!...
participante dispuneau de maiouri 
și chiloți asemănători.

Credem că pentru sezonul com- 
petițional al anului viitor problema 
va trebui rezolvată. Vrem 
să vedem, și sîntem convinși că 
nu numai noi, echipele participante 
in campionatul pe eehipe, forma
țiile reprezentative îmbrăcate uni
form, curat și elegant. Din mo
ment ce nu există, în această pri
vință, dificultăți de ordin material, 
nu mai putem fi de acord cu ter
giversarea unei asemenea situații 
neplăcute, lăslndu-se la bunul plac 
al cutărui și cutărui atlet să se 
îmbrace cum vrea. Atletismul este 
indiscutabil un sport individual, dar 
în această privință manifestările 
de individualism nu trebuie să se 
manifeste astfel. Sau poate că 
atleții noștri au o fantezie pe care 
nu o mai are nimeni în lume !

REGULAMENT

I

luptă pentru minge.Nicola, Ivanovici (Rapid) și Ciocan (Politehnica) in 
Fază din meciul de aseară
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diviziei B
MASCULIN

ICHF — Petrolul Ploiești 68—65 
(38—30), Progresul București—Uni
versitatea București 82—66 (43—34), 
Pedagogic Oradea—Unio Satu Mare 
64—51(26—21), Știința Petroșeni— 
Politehnica Brașov 65—68(37—30), 
Constructorul Arad—Unio Satu 
Mare (restanță) 74—55(43—20), Stea
gul roșu Brașov—Politehnica Cluj 
74—67(26—27,65—65), Medicina Tg. 
Mureș—Constructorul Arad 62—72 
(28—37), Armata Bacău—Universi
tatea Iași 82—48(41—20), Universi
tatea Craiova—Medicina Timișoara 
52—27(28—12).

FEMININ
Universitatea București—Univer

sitatea Iași 60—59(24—30), Pedago
gic Bacău—Pedagogic Constanța 
55—45(28—21), Medicina Tg. Mu
reș—Foresta Arad 31—29(17—12), 
Voința Tg. Mureș—Politehnica Bra
șov 13—61(7—25), Școala sportivă 
Craiova — Armata Cluj 41 — 34 
(19—20), Spanac Salonta—Școala 
sportivă Brașov 72—48(31—15), Me
dicina Cluj—Universitatea Timi
șoara 27—43, Școala sportivă nr. 1 
București—Olimpia T. V. București 
34—31(15—13).

A ■In derbiul campionatului, Clasamentele

Aseară, la Floreasca, in derbiul 
campionatului național de baschet 
feminin, Politehnica București a 
dispus de Rapid cu 52—42 (20—16), 
după un meci în care a condus tot 
timpul. Mai importantă decit rezul
tatul în sine, este, însă, comporta
rea jucătoarelor din lotul republi-

Rapid 52-42
can care, peste __ . . _
prezenta la campionatul balcanic. 
Or, sub acest aspect, singura care 
a corespuns integral a fost Ecate- 
rina Vogel. Va reuși antrenorul S. 
Ferencz să pună pe picioare echipa 
națională în acest scurt timp ?

10 zile, ne vor re MASCULIN

Spre deosebire de alți sportivi, 
atleții noștri fruntași dovedesc 
aproape la fiecare concurs inter
național că au multă, multă... fan
tezie ! Nu știu de vreun meci 
internațional, fie că e vorba de 
o partidă a echipei naționale sau 
a unei formații de club, în care 
fotbaliștii, de pildă, să fi apărut 
pe teren îmbrăcați altfel decît în- 
tr-un echipament uniform. La fel 
și alți sportivi, voleibaliști sau 
baschetbaliști, handbaliști sau bo- 
xeri. Atleții fac însă excepție ! Nu 
știu dacă a existat un meci sau 
măcar un concurs internațional în 
care echipamentul lor să fi fost 
uniform...

Nu mai departe decît la Balca
niada de la Istanbul, formațiile 
noastre s-au prezentat echipate 
cum nu se poate mai bălțat. Unii 
atleți au concurat complet in alb, 
alții în maiouri albe și chiloți al
baștri, alții au avut chiloții ne
gri ; la unii era înscris pe maiou 
„România", la alții nu, etc., etc. 
Fiecare s-a îmbrăcat cum a vrut, 
cum i-a dictat... fantezia I

Problema aceasta a echipamen
tului nu este de loc nouă. La „eu
ropenele" din 1962, de la Belgrad, 
atleții noștri n-au avut o îmbrăcă
minte uniformă și lucrul acesta n-a 
trecut neobservat unora dintre 
ziariștii străini care au și consem
nat faptul. Situația este de neîn
țeles din moment ce în magazia 
loturilor republicane de la stadio
nul Republicii există zeci și zeci 
de echipamente uniforme. De la 
această magazie, în preajma unor 
competiții, se scot asemenea echi
pamente care sînt predate atleților 
fruntași. Și, totuși, pe stadion, la 
Belgrad sau Istanbul, la Ostrava 
sau Budapesta etc., unii dintre 
atleții noștri apar îmbrăcați care 
cum îi taie capul. De ce ?

• începind cu anul viitor, pe 
programul întrecerilor finale ale 
campionatelor de eres va figura 
o nouă probă. Este vorba de cea 
rezervată juniorilor mici, desfășu
rată pînă acum doar pînă în etapa 
regională a acestei competiții.

• în 1968, campionatele repu
blicane ale copiilor vor cuprinde 
numai probe individuale, în timp 

■ ce la campionatele școlare vor fi
programate, în continuare, diferite 
poliatloane.

• în concursurile 
acoperit cursa de 55 
va fi înlocuită cu cea 
probă care a devenit 
toate competițiile de
străinătate și care este inclusă 
și în protocolul campionatelor 
europene.

• F.R.A. a decis ca din sezo
nul viitor junioarele 
concureze la probele 
plat și 80 m garduri. 
60 m, la 600 m în loc 
distante care răspund
nevoilor atletismului nostru.

Asociația sportivă „Informația" 
organizează în ziua de 17 decem
brie, de la ora 8 dimineața, 
un concurs de orientare tu
ristică, gradul III, pentru începă
tori. Competiția este rezervată în
deosebi elevilor din școlile Capita
lei și va fi dotată cu „Cupa 13 
Decembrie".

Concursul se va desfășura în pă
durea Pustnicul (Brănești). Relații 
și înscrieri la tov. Cuza Anca, telef. 
15 56 20.

o săptămîna
începută ieri, cu derbiul campio

natului feminin (meciul Rapid — 
Politehnica București), această săp- 
tămînă a baschetului continuă cu 
partidele interne și internaționale 
care se vor desfășura aproape zi 
de zi.

Astăzi, de pildă, va avea loc Ia 
Galați restanța din divizia A la bă
ieți dintre Politehnica din locali
tate și Crișul Oradea. Miercuri sea
ră (ora 19, in sala Floreasca), este 
programată întîlnirea Dinamo Bucu
rești — Aii Onestă, retur al jocului 
disputat săptămîna trecută la Ml-

DI BASCHET
lano șl încheiat cu victoria italie
nilor cu scorul de 73—64. Pentru a 
se califica în turul următor al „Cu
pei cupelor", dinamoviștii vor tre
bui să cîștlge la o diferență de 10 
puncte. Joi, la Budapesta, Politeh
nica susține revanșa cu M.T.K., în 
cadrul „C.C.E." la fete. învinse la 
București cu 55—60, campioanele 
noastre nu mai au, practic, șanse să 
se califice. In sflrșlt, sîmbătă șl du
minică se vor desfășura obișnuitele 
etape ale diviziilor A la băieți (fe
tele au încheiat turul) șl B la băieți 
șl fete.

pe teren 
m garduri 
de 50 mg. 
oficială în 

sală din

„Cupa de iarnăin plină 
(itsîășurorc

1. Steaua
2. Dinamo București
3. Politehnica Buc.
4. Univ. Tim.
5. Politehnica Iași
6. I.C.F.
7. Universitatea Cluj
8. Rapid București
9. Politehnica Galați

10. Farul Constanta
11. Comerțul Tg. M.
12. Crișul " '

Sala Floreasca a găzduit du
minică după-amiază o nouă etapă 
a „Cupei de iarnă*. A fost o 
etapă așteptată cu mult interes, 
datorită faptului că echipa noas
tră campioană, Steaua, evolua cu 
efectivul complet, în fata unui 
adversar ambițios și capabil de 
comportări dintre cele mai bune : 
Rafinăria Teleajen. Era, deci, un 
prilej de a putea aprecia stadiul 
actual de pregătire a jucătorilor

7 7 0 573 159
6 6 0 484—388
7
7
7
7
7
7
6
7 2 5 408—473

6 —
3

2
3
4
4
5

515—433
495—473 
468—536 
436—452 
471—451

5
4
3
3
2
2 5 476—502
3 3 397—425

7 1
5 2 

FEMININ 
Buc. 
București
Brașov

Oradea
448—557
308—330

1. Polit.
2. Rapid
3. Voința
4. I.C.F.
5. Mureșul Tg. M.
6. Univ. cluj
7. Construct. Buc.
8. Voința București
9. Crișul Oradea

10. Progresul Buc.

8 8 0
9 7 2
9 6 3 441—389
9 5 4 446—466
9 5 4 450—489
9
9
9
8
9

431—334 
522—410

4
3
3
2
1

447—430 
396-456 
415—468 
376—411 
414—461

Lectorat

16
16
15
14 
14
13
L2
12
10
10

al antrenorilor
din regiunea

de la Steaua, în preajma debu
tului lor în „C.C.E.".

Meciul s-a încheiat cu victo
ria campionilor: 25—11 (10—4). 
O victorie clară, cum se spune 
de obicei. Cu toate acestea, par
tida a fost destul de echilibrată, 
mai ales în prima ei parte. Ceea 
ce a determinat în ultimă instan
ță ca pe tabela de marcaj dife
rența de scor să fie mai mare 
decit diferența de valoare dintre 
cele două formații a fost, pe de 
o parte, forma slabă a portaru
lui ploieștean și, pe de altă parte, 
capacitatea de finalizare, evident 
superioară, a handbaliștilor de la 
Steaua. Cu un Gruia, un Popescu 
sau Iacob 
vat destul de ușor problema vic
toriei și 
Dar, n-au 
jocului... La acest capitol jucătorii 
de la Steaua au rămas datori. 
Ne gindim, în primul rînd, la 
nenumăratele situații de atac, 
cînd combinațiile lor oprite de 
adversar sau nereușite din cauza 
unei pase greșite erau abando
nate, pentru că, în cele din urmă, 
Gruia sau alții trăgeau decisiv 
și marcau. Handbaliștii de la 
Steaua nu vor găsi și în „C.C.E." 
facilitatea aceasta de a se detașa, 
și ei trebuie să se gîndească se
rios la acest lucru. Așteptăm —

tăm cu încredere — evoluția lor 
în această mare competiție euro
peană, convinși că ei pot să re
prezinte onorabil handbalul nos
tru.

în celelalte 
duminică, s-au 
tate normale, 
exprimate prin 
O singură excepție : 
tre echipele feminine Progresul și 
I.C.F., în care primele au ter
minat victorioase la limită, dar 
beneficiind de o gravă eroare de 
arbitraj. Despre acest lucru, ca 
și despre interesanta experiență 
de a se conduce jocurile de că
tre doi arbitri (așa cum se vor 
petrece lucrurile în ediția viitoare 
a campionatului national) ne vom 
ocupa mai pe larg într-unul din 
numerele noastre viitoare. Acum, 
iată rezultatele înregistrate în 
etapa de duminică : Științe Econo
mice — Voința (f) li—7 (5—4); 
Dinamo București — Recolta (m) 
37—5 (17—2) ; Steaua — Rafină
ria Teleajen (m) 25—11 (10—4) ; 
Universitatea — Rapid (m) 31—20 
(16—9) ; Universitatea — Șc. spor
tivă nr. 2 (f) 23—11 (8—2) ; Pro
gresul — I.C.F. (î) 12—11 (9—3); 
Politehnica — Voința (m) 22—17 
(©—®).

Antrenorii și alti specialiști din 
orașele și raioanele regiunii Ga
lați au participat recent la un 
lectorat cu următoarea temă i 
„Pregătirea sportivă a juniorilor 
și copiilor. Perioada de trecere 
de la juniorat la senioral". Im
portanța temei aboidată și expe
riența practică a participantilor 
la lectorat au condus la discuții 
foarte interesante pe marginea 
celor patru referate prezentate.

Cei mai multi dintre vorbitori 
s-au referit la virsta optimă de 
începere a lucrului specific ■, la 
cantitatea efortului pe care e ppt 
realiza juniorii și copiii în cadrul 
lecțiilor de antrenament i la nu
mărul antrenamentelor și al con
cursurilor ; la mijloacele și 
todele caracteristice penti u 
niori ș| copii. De asemenea, a 
subliniat faptul că un junior 
trebuie privit ca rin senior
miniatură și pregătit în conse
cință.

Luna aceasta, în cadrul lectora- 
tului specialiștilor sportivi gală- 
țeni, vor fi abordate două teme: 
„Rolul educativ și stimulativ al 
recompenselor și sancțiunilor'' si 
„Căile și mijloacele de refacere 
a organismului după efori"

prof. Nicolae POSTOLACHE 
din C.R.E.F.S.-Galali

în vervă, ei au rezol-

a diferenței de scor, 
rezolvat și problema

mici 
de 80 
în loc 
de 500 
mai

me- 
IU* 

lost 
mic 
în...

jocuri, disputate 
înretgstrat rezul- 

multe dintre ele 
scoruri categorice.

, : jocul din-
Romeo VILARA

17 decembrie: Concurs excepțional PRONOEXPRES
tuturor acești directa care țintește precis. Autorul ei : Constantin Ciucă.

Foto : A. Neagu

sau chiar 4 
se poate ob-
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Gazdă puțin primitoare 

La finalele campionatelor 
republicane de tenis 

de masă
BRAȘOV, 11 (prin telefon). Luni 

au început aici primele întîlniri din 
cadrul etapei finale a campionate
lor republicane de tenis de masă. 
La cele șase mese se întrec sportivi 
și sportive aparținînd celor opt 
formații feminine șl 10 masculine. 
Sala Armatei care găzduiește aceas
tă însemnată competiție ar putea 
oferi condiții bune de desfășurare, 
cu o singură dar importantă excep
ție. Temperatura sălii este foarte 
scăzută. Deși s-a semnalat deseori 
că în această sală domnește un 
frig pătrunzător, totuși nu s-a luat 
încă nici o măsură pentru procura
rea celor zece aeroterme care ar 
asigura căldura necesară.

Trecînd la partidele disputate în 
prima zi. se poate spune că ele au 
fost echilibrate in cea mai mare 
parte, dar nu ne-au scutit de unele 
surprize, fără insă ca să afecteze 
rezultatele formațiilor favorite. De 
pildă, Radu Negulescu, a fost învins 
de Covaci (Voința Arad), cu 2—1, iar 
Retl a pierdut atît la Simin (2—0) 
cit șl la Covaci (2—1). De aseme
nea, junioara Marla Corodl (CFR 
Brașov) a obținut două victorii 
neașteptate la Lldia Sălăgeanu (2—0) 
ți îudlt Krejec (2—1).

Rezultate ; echipe femei: Spartac 
Buc. — CSM Cluj 5—1, Voința Arad
— CFR Brașov 5—2, Progresul Buc.
— Bere Grivlța Buc. 5—0, Dinamo 
Craiova — CFR Iași 5—2; echipe 
bărbați: Voința Buc. — CSM II Cluj 
9—8 (partida s-a desfășurat la două 
mese șl a durat aproape trei ore), 
CSM I Cluj — Voința Arad 9—8. 
Politehnica Buc. — ASA Buc. 9—3, 
Constructorul Buc. — Bere Grivlța 
Buc. 9—3, Progresul Buc. — CFR 
Iași 9—2.

întrecerile continuă.

b JOI, LA FLOREASCA,
A

— Preocupări pentru revanșa de la Constanta

Ultimul concurs excepțional 
PRONOEXPRES al anului se va 
desfășura la 17 decembrie. La acest 
concurs se atribuie autoturisme de 
diferite mărci și capacități cilin
drice — în număr NELIMITAT: 
„Renault 10 Major", „Skoda 1000 
M.B.“, „Fiat 850“, „Trabant 601" 
pentru variantele cîștigătoare cu 
6 numere din 9 extrase.

în plus, se vor acorda prin 
gere la sorți 10 autoturisme (2 
„Skoda 1000 M.B.“, 4 „Fiat 850“ și 
4 „Trabant 601“ pentru variantele 
cîștigătoare cu 5 și 4 numere din 
9 extrase).

tra-

Deci cu numai 5 
numere cîștigătoare 
ține un autoturism.

Pentru atribuirea
tor premii se vor efectua 10 extra
geri de cite 9 numere din 49 fie
care — în 4 faze — în total vor 
fi extrase 90 numere.

Sîmbătă 16 decembrie 1967, ulti
ma zi de vînzare a biletelor.

Tragerea concursului Pronoex- 
pres de mîine miercuri 13 decem
brie, va avea loc la București în 
sala Clubului Finanțe Bănci din 
strada Doamnei nr. 2, cu începere 
de la ora 18.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
EXPRES Nr. 49 DIN 6 DECEMBRIE 

1987

EXTRAGEREA I: categoria I; l va
riantă a 48.094 lei; a Il-a: 8,5 a 6.129 
lei; a ill-a: 52,5 a 1.068 lei; a IV-a: 
315 a 229 lei; a V-a; 969,5 a 74 led; 
a Vl-a: 4.620,5 a 21 iei.

EXTRAGEREA A II-a: categoria a 
Ii-a: i variantă a 37.482 Ie! și 2 a 
12.482 lei ; a Ill-a : 29 a 1.390 le! ; a 
IV-a : 120,5 a 430 lei ; a V-a : 563 a 92 
lei; a Vl-a: 2.389 a 30 lei.

Report categoria I 85.405 lei.
Premiul de 25.000 lei revenit unei 

variante de categoria a Il-a, de la 
extragerea a Il-a va fi tras la sorți 
miercuri 13 decembrie 1967.

Premiul de categoria i de la extra
gerea I in valoare de 48.094 lei a fost 
obținut de Coban Maria din Cimpina.

C. GRUIA-coresp. principal

Antrenorii Popa și Nour s-au 
decis asupra formației pe care o 
vor arunca în luptă, joi seara, în 
partida cu naționala Angliei. Ulti
mele antrenamente au arătat că 
majoritatea selecționabililor dețin o 
formă sportivă remarcabilă și că 
ei așteaptă cu nerăbdare să încru
cișeze mănușile cu boxerii brita
nici. Ceea ce ne bucură este și 
faptul că la ultimele ședințe de 
pregătire nu s-a semnalat nici un 
accident. Ghiți și Covaci care, 
după cum se știe, se întorseseră din 
recentul turneu în R.F. a Germa
niei cu arcadele deschise, sînt 
complet restabiliți (de altfel, și-au 
și făcut o verificare în partida cu 
Fenerbahce Istanbul).

Așadar, joi, de la ora 19, va urca 
între corzile ringului următoarea 
formație : Ciucă, Gîju, Gorea, Bă- 
dot, Antoniu, Ghiță, Covaci, Chi- 
văr, Monea, Mariufan.

Ce echipă ne va reprezenta, insă, 
sîmbătă seara, pe ringul din Con
stanța ? In legătură cu partida re-

vanșă, antrenorii au încă unele 
incertitudini. Ținînd seama că pu- 
giliștii constănțeni au reprezentat 
deseori cu cinste boxul românesc, 
antrenorul Popa s-a gîndit să fo
losească și cîțiva sportivi din a- 
ceastă localitate. Au fost vizați 
boxerii Dumitrașcu, Iliescu, Dinu, 
Bac'u șl Pi(u. Dlscutînd cu antre
norul constănțenilor, Ștefan Ior- 
dache, despre eventuala selecțio
nare a boxerilor respectivi, acesta 
a opus un... veto, în privința lui 
Dinu, Baciu și Pițu. Explicația : de 
cîtva timp acești sportivi au ma
nifestat delăsare la antrenamente, 
astfel că, în prezent, ei nu dețin 
o formă corespunzătoare. Doar 
Dumitrașcu și Iliescu pot îmbrăca 
tricoul reprezentativei, rezultatele 
lor din ultimul timp recomandîn- 
du-i drept boxeri pe care se poate 
pune bază.

Ne permitem o paranteză. De la 
un timp devine tot mal evident 
faptul că boxerii din Constanța,

antrenorii lor, ca și clubul Farul, 
sînt preocupați doar de întîlnirile 
internaționale, îndeosebi de cele de 
peste hotare, neglijînd activitatea 
lor internă Evoluția pugiliștilor 
constățeni în recentul turneu final 
al campionatului republican pe 
echipe întărește afirmația de mat 
sus.

Revenind la problemele puse de 
meciul revanșă, cu naționala An
gliei, să vedem cum va arăta se
lecționata țării noastre. Popa și 
Nour sînt circumspecți. Este mai 
bine — afirmă ei — să vedem care 
este potențialul oaspeților. în func
ție de valoarea actualei naționale 
britanice (de care ne vom da sea
ma joi), se va alcătui garnitura 
pentru meciul de la Constanța 
Iată probabilii : -
sau Dumitrașcu, 
Antoniu sau Goanfă, Majai, Covaci, 
Chivăr sau Olteanu, Constan- 
tinescu, Alexe.

Gruîescu, Gîju 
Iliescu, Deicu,

R. CALARAȘANU

AUTOTURISME
PRIMEȘTE

în consignație
și VINDE

unitatea din cal. Rahovei nr. 224

Un bogat 
sortiment 

de confecții 
pentru iarnă

vă stă la dispozifie 
in toate magazinele 

specializate 
în*r-o croiala moderna 
din stofe elegante din fire 
fine sau cardate găsiți 
Ealtoane pentru femei, 
ărbați, copii.
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I ala doua noțiuni ale căror sfera se întrepătrund ți ar trebui, poate, să se suprapună. Tntr-adevăr, 

nimic nu sugerează mai fidel imaginea marelui rezultat sportiv decît școala și universitatea, sino
nimele tinereții.
O statistică a campionilor olimpici, studenți și elevi ne va conduce la concluzii indubitabile. Fata 

care își lasă ghiozdanul pe marginea bazinului de înot, plonjează în apă și stabilește un record mondial 
nu mai constituie un subiect pentru rubricile de curiozități ale ziarelor. Fenomenul are un caracter 
curent.

Colegiile sînt fieful, atletismului, baschetului sau fotbal-rugbyului american; P.U.C. (Paris 
sitaire Club — iată trei inițiale glorioase ale sportului francez ; rivalitatea dintre canotorii de la 
sitățile Oxford ți Cambridge are 
o tradiție de 80 de ani și adună 
pe malurile Tamisei mai mulți 
spectatori decît a avut finala 
campionatului mondial de fotbal ; 
In timpul Jocurilor Olimpice de 
la Tokio, Mihaela Peneș mai era 
elevă, iar Galina Prozumenșci- 
kova, campioana la 200 m bras, 
își pregătea lecțiile între probe

Univer* 
univer-

si antrenamente, ca să nu piardă 
faurii de premiantă a clasei.

avem tradiție în acest 
Medicina din București 
nestinsă făclia voleiului 

clnd a-

Ieri dimineață, ARBITRII MECIURILOR

Și noi 
domeniu, 
a purtat 
românesc, într-o vreme 
cest joc era socotit o dexteritate,
un spoit „de plajă" i Clujul uni
versitar, sub auspiciile ilustrului 
său animator și mentor, savantul 
de renume mondial dr. Iuliu Ha- 
țieganu, ni i-a dat pe Moina, Co- 
racu, Pompi Stoichițescu, dr. 
Luca și încă o pleiadă de mari 
sportivi i ca să nu mai vorbim 
de A.N.E.F., cu șefi de promoție 
iluștri: Virgil Ludu, Zeno Dra- 
gomir, dr. Clement Baciu, Con
stantin Lache.

★
Astăzi, pe coordonate noi, uni

versitatea 
însemnat 
marea și 
varea de 
formeri. Un 
ment de 
l-a constituit 
ființarea cluburi
lor sportive stu
dențești. Acest 
cadru organizato
ric a avut darul 
să impulsioneze 
sportul universitar.

De la crearea noilor unități au 
trecut aproape doi ani și iată că, 
recent, Ministerul învătămîntului 
a organizat în Capitală o consfă- 
tuire la care au participat pro
rectorii răspunzători de proble
mele educative, șefii catedrelor 
de educație fizică și sport, pre
cum 
tive 
țară.

Pe 
eelent pregătită 
problemele sportului universitar, 
cu multiptele lui fațete -- per
formantă, masă, 
propriu-zisă etc. 
lizate rezultatele 
mai ales acelea
— au fost luate 
dactat planuri de perspectivă.

Este practic imposibil să epui
zezi (sau măcar să oglindești su
mar) tot conținutul de idei dez
bătute în cadrul consfătuirii. Pen
tru astăzi ne-am gîndit să subli
niem doar cîteva aspecte din 
activitatea de performanță, care 
este locul ei actirhl în contextul 
întregii activități 
zică 
care

își aduce 
la for- 
promo- 

noi per- 
mo- 

cotitură 
în-

apoi tul său

cronic absente de pe listele ce
lor mal bune rezultate (chiar dacă 
am lua în considerație numai 
performantele obținute 
denți).

Gimnastica șl natatia 
zintă șl mai slab, 
privește gimnastica, 
adevărată situație 
După cum arătam 
rial anterior, echipa noastră de 
„aur" (bisată la Melbourne, dis
tinsă cu bronz la Roma și la 
mondialele de la Moscova, ani 
și ani cotată printre favoritele 
oricărui mare concurs sau cam
pionat) care a trebuit în mod 
inevitabil să părăsească scena — 
timpul nu iartă niciodată 1 — a 
fost alcătuită ÎN PROPORȚIE DE 
SUTĂ LA SUTĂ din profesoare 
de educație fizică, cu specializa
rea gimnastică. Este, deci, de 
necrezut cum măiestria, experien
ța unei activități atît de prodi
gioase, calificarea în ultimă in
stanță, nu sînt transmise genera
țiilor tinere.

Pentru a redresa gimnastica 
noastră feminină privirea trebuie

de stu-

se pre- 
ceea ceîn

asistăm la o 
de paradox, 

într-un mate-

Se

Craio-zentantul Universității din 
va — a arătat că s-au cerut 
pentru această unitate de lnvă- 
tămînt absolvenți I.C.P. cu spe
cializare jocuri (volei și hand
bal) și că li s-au trimis absol
venți I.C.F. cu specializare... lupte 
și canotaj. Unde ar putea să 
vîslească oltenii 7

Poate că șt la acest capitol — 
într-adevăr foarte spinos — Mi
nisterul învătămîntului va 
soluțiile de rigoare.

baza
mo

ți secretarii 
studențești

o ordine de

| printre jucătorii Rapidului • ••

I

cuvinte despre
Se știe că în 

de față studenții noștri 
nu sînt răsfățat! cu te- 

săli de sport și de gim- 
bazine de înot. Iar în 
apropiat, crt puțin, nu

Cîteva 
materială, 
mentul 
sportivi 
renuri, 
nastică, 
viitorul
se întrevede posibilitatea dublă
rii sau triplării bazei materiale 
a sportului universitar. Cum am 
dori și cum, poate, ar fi nevoie.

Totuși, prin 
și cu sprijinul

• TRECUT, PREZENT, VIITOR • CITEVA CLUBURI 
PUTERNICE 0 106 ECHIPE ÎN DIVIZIILE NAȚIONALE 
A SI R 0 CORIJENTA ATLETISMULUI » ”NDE NE SÎNT 
PROFESOARELE DE GIMNASTICĂ? • AVALANȘA 
PERICULOASĂ A SECȚIILOR 0 DIN BIZARERIILE RE
PARTIZĂRILOR 0 O INIȚIATIVĂ LA ORADEA

cluburilor spor- 
din întreaga

zi amplă si ox- 
s-au dezbătut

lecția de sport 
— au fost cna- 

bune — dar 
nu tocmai bune 
măsuri, s-au re-

de educație fi
ți sport din tara noastră, 
îi sînt perspectivele ?

poate aprecia că după o 
perioadă relativ scurtă, sportul 
universitar dispune de 
cluburi puternice, la București, 
Cluj, Timișoara, Galați consoli
date organizatoric, preocupate de 
calitate, cu un mare 
activitate.

citeva

volum de

activității 
didactice 
educație

Pentru creșterea 
specifice a cadrelor 
de Ia catedrele de 
fizică și sport au fost elabo
rate în acest an noile criterii 
de normare a activității. Prin 
aceste criterii se reglementea
ză obligația fiecărui cadru 
didactic și numărul de ore 
pentru diferite forme de acti
vitate : didactică, științifică și 
educativă cu studenții ; se mic
șorează volumul sarcinilor or- 
gan-zatorico-administratlve și 
se mărește volumul activității 
d- specialitate; se stabilește o 
mai strinsă legătură a cadre
lor didactice cu studenții și 
cu viața din facultate și că
min ; se mărește răspunderea 
cadrelor didactice de a parti
cipa activ la organizarea vieții 
sportive studențești sî la orga
nizarea activității clubului spor
tiv ; se mărește răspunderea 
cadrelor didactice pentru acli- 
vitatea de performanță, intro- 
dueîndu-se în porma de muncă 
ți antrenamentele cu echipele 
înscrise în competiții la dife
rite nivele, inclusiv 
divizia B.

cele de

(Din Referatul 
la consfătuire)

prezentat

Prezenta în campionatele națio
nale A și B a 106 echipe studen
țești, mimai la jocurile sportive 
(ceea ce reprezintă cam 40 la 
sută din numărul total al forma
țiilor participante), arată ponde
rea sportului universitar pe plan 
republican. Unele dintre aceste 
echipe (Universitatea 
la handbal fete, 
Craiova 
Cluj și 
baschet 
la volei 
la rugby, J.C,p„ 
zeaZă locurile fruntașe în clasa
mente.

Mai sărac, dar totuși semnifi
cativ, bilanțul la unele sporturi 
individuale : 7 titluri de campioni, 
4 recorduri naționale și 3 titluri 
de campioni balcanici la tir, unele 
sclipiri ale scrimerilor, victoria 
Medicinei Timișoara în campiona
tul republican de șah, cîteva pre
zente la canotaj.

Și totuși... Consfătuirea a apre
ciat că față de condițiile create 
(cedrul organizatoric, investiții, 
numărul mare de specialiști cu 
calificare superioară) sportul nos
tru universitar mai este serios 
dator performantei. Atletismul, de 
pildă, trăiește exclusiv la I.C.F. 
și Universitatea Cluj (cu echipe 
în campionatul național), celelalte 
ceptre universitare fiind în mod

Timișoara. 
Universitatea 

la fotbal, Universitatea 
Politehnică București, la 
fete, Politehnica Calați, 
băieți. Politehnica Iași, 

la baschet) vi

I
I

îndreptată 
tățl. O 
există 1

spre școli si universl- 
allă alternativă nu

posibilități locale 
Ministerului învă
tămîntului, gene
ros cu cluburile 
sportive studen
țești, pot fi aduse 
îmbunătățiri sim
țitoare. Institutul 
pedagogic din O- 
radea a 
exemplu 
a ceea 
seamnă 
amenajîndu-și o 
sală de sport, o 

hală de atletism, un mic stadion 
înzestrat cu de toate.

oferit un 
elocvent 

ce în- 
initiativă,

de
05

*
cluburi universitare 
de secții de perfor-

Cele 26 
însumează 
mantă. Cifra este admirabilă pen
tru un raport statistic dar, din 
păcate, nu și pentru unul al ac
tivității concrete. După opinia 
noastră, 95 de secții de perfor
mantă reprezintă prea mult, mai 
ales că performantă, în adevăra
tul sens al cuvîntului, nu se face 
nici în jumătate dintre ele. O 
serie de cluburi (Politehnica Ti
mișoara, Universitatea București) 
și-au supraestimat 
și-au încărcat peste 
vitatea și... bugetul, 
un foarte cunoscut 
plapuma. Poate că, în viitor, clu
burile și Ministerul vor studia 
această problemă, 
soluții.

Nu ne trebuie 
numărul de secții, 
pe stadioane 1

Am făcut doar cîteva însemnări 
la o consfătuire deosebit de rod-

Ieri dimineață, în vestiar la 
Rapid i singura echipă în stare 
de alertă la început de săptă
mînă. Steaua a jucat ieri, mal 
are o zi răgaz pentru prepara
tivele cu Valencia.

Dan, Greavu, Motroc și ceilalți 
se echipează în liniște, gîndin- 
du-se poate la „Juve", la Meni- 
cheli, Cinezinho și Magnusson, 
pe care miercuri vor trebui să-i 
neutralizeze. Puiu lonescu rupe 
tăcerea, aducînd vorba despre 
partida cu Jiul.

— Băieți, știți că Lisei (n.n. 
Năsturescu) și-a sărbătorit golul 7 
Primul — după meciul din tur 
cu Dinamo.

— De cînd umblă el după un 
gol — intervine Dan Coe. Acum 
cînd a reușit să spargă gheața 
poate repetă figura și-l păcălește 
și pe Anzolin.

Verva masivului fundaș al fe
roviarilor molipsește și pe cei
lalți „vișinii". în cîteva 
„intră la mijloc" |?i celălalt 
răuș" al r 
dreanu.

— Cred i 
contribuie 
cu părerea 
călit pe teren, mucalit și în ca
bină. Nici nu-mi mai amintesc 
de cînd n-au mai 
același meci ambele 
treme...

— De la amicalul 
își aduce aminte Puiu lonescu. 
Foarte repede, însă prestigiul 
celor doi cărăuși este restabilit 
integral, venind rindul răsfăța
tului cuplu Dumitriu-Ionescu să 
intre la presing :

— Ați uitat cine vă cară ba
loanele ? Roabe întregi, din caie 
voi abia dacă reușiți să faceți 
ceva. Sîmbătă, uitîndu-ne la voi 
cum ratați ne-am trezit cu 1—1 
pe tabelă...

încet, încet, vestiarul se go-

Ieste, spre satisfacția microbiști
lor care așteaptă în frig apari
ția „idolilor". Și, în timp ce Vic
tor Stănculescu se pierde în te
ren între cele 16 „treninguri*, 
Valentin Stănescu se supune, cu
minte, interogatoriului i

— Decît pe mîna 
consimte, glumeț, ca 
antrenorul Rapidului...

— Apropo, cînd ai 
spital ?

— Cînd am plecat,
spui. Joi dimineața... Nu mai pu-

doctorilor, 
de obicei,

Ieșit

vrei

din

ȘARJA PRIETENEASCA...
Echipei Rapid București, care 

Joacă mllne, tn cadrul ,,Cupei 
campionilor europeni", eu Ju
ventus — ,.bătrlna doamnă”, 
cum 1 se spune la Torino

italieni 7 Arma lor, contraatacul. 
Ne dau un gol, nu-i mai elimini 
cu două. Trebuie să le marchezi 
trei. Apoi, totul depinde și de 
replica adversarului.

— Cu ce schemă crezi că vine 
„Juve" la Bucurqjti ?

— Cu 1—1—4—3—2 ; adică
„beton armat" : Castano, libero 
în fata lui Anzolin, sau mai co
rect spus în spatele celor patru 
fundași. Apoi, la mijloc, alt „zid" 
de trei jucători, cu Del Sol 
pecer, în față două vîrfuri: 
goni și Magnusson.

— La Torino, suedezul a 
git de pe dreapta pe stingă, 
i a convenit de loc „duelul" 
Greavu...

— După cum cred că n-o
convină nici cel cu Lupescu. La 
Torino, golul a plecat din 
zonă a terenului. Lupescu 
avut nici o vină...

— După cîte înțeleg, 
schimbi nimic în formație.

— Absolut nimic.
— Să-i notez : Răducanu 

Lupescu, Motroc, Dan, Greavu — 
Dinu, Jamaischi — Năsturescu, 
Dumitriu II, lonescu, Codreanu. 
Dacă-mi dai și un pronostic, ai 
scăpat...

— Nu-mi place să mă hazar
dez. Pot să spun doar atît: mec; 
greu, în compania unui adver
sar rutinat, care știe să joace 
un meci de miză. Mai bine să 
discutăm... după joc.

G. NICOLAESCU

Partida retur dintre Rapid și 
Juventus Torino va fi condusă de 
o brigadă de arbitri din R.F. a 
Germaniei : KARL RIEGG (la cen
tru), ajutat de RUDOLF FRICKEL 
și MAX KLAUSER (la tușe).

Meciul de joi 14 decembrie din
tre Steaua și F. C. Valencia va fi 
arbitrat de o brigadă iugoslavă : 
GOGULOVIC MILOVOJE (la cen
tru), RADUNOVIC BRANISLAV și 
PAVICEVIC DESIMIR (la tușe).

MIERCURI Șl JOI,
PE STADIONUL „23 AUGUST"

dis- 
Zi-

Să-l

clipe
„că-

Rapidului, Teofil Co-

că Parpală trebuie să 
la sărbătorire, își dă 

i Emil Dumitriu. Mu-

dat gol in 
noastre ex-

cu T.U.G.,

Dan sau Dumitriu n,
Sau oricare dintre voi,
N-aș vrea după meci să-mi spună : 
„l-am dat locul, că-i... bătrină !“

G. DRAGANESCU
— Buftea —

Ma
Ta-

nu-i

team suporta. Meciurile cu Loko
motiv și cu Jiul le-am vizionat 
la televizor. Ultimul, acasă, 
surprins soția strigind la 
mango.

„Lasă-1 dragă! Nici aici
dai pace ? 1 Mai greșește și el. 
Dacă tu, fost portar nu-1 înțe
legi...'. Cu Juventus însă-i alt
ceva. Este meciul carierei mele 
de antrenor și nu pot să nu fiu 
alături de băieți. Și-n spital mă 
gîndeam tot timpul: sîntem atit 
de aproape de turul trei. îți dai 
seama: prima echipă româneas
că în sferturile de finală ale 
„C.C.E.".

— Spune-mi, te rog, atacați 
acel 0—1 din primul minut ?

— Cu prudentă. Nu-i știi pa

șită 
n-a

posibilitățile, 
măsură acti- 
amintindu-ne 
proverb cu

Se pot găsi

recorduri în 
ci recordul i

Pasiunea pentru sport și 
eventuale satisfacții sportive 
sau de altă natură fac ca unii 
sludenți să treacă grija pen
tru pregătirea jor profesională 
pe planul doi al preocupărilor.

Așa se explică faptul că, la 
unele cluburi, anul universi
tar 1966—67 s-a soldat cu un 
mare număr de repetenți. Un 
exemplu concludent sub acest 
aspect este Institutul Politeh
nic Timișoara, unde din 360 
de sportivi de performantă 
peste 60 
Aceasta 
lipsa de 
gență și
trenorilor 
învățătură

repetă anul de studii, 
scoale în evidență și 

preocupare, de exi- 
de răspundere a an- 

față de situația la 
a sportivilor.

(Din

...Și ieri seara printre jucătorii•o

Juventusiiiui!
la ora 20, un avion al 
austriece a aterizat pe 
Băneasa. Printre pasa-

Cele două meciuri internaționale 
programate în această săptămînă. 
miercuri și joi la București — 
Rapid—Juventus și Steaua — F. C. 
Valencia — se vor disputa pe sta
dionul „23 August".

Ora de începere a jocurilor: 13,38.

Astăzi, la Tirgoviște:
METALUL-DYNAMO BERLIN
în continuarea turneului pa 

care-1 întreprinde in țara noastră, 
echipa Dynamo Berlin joacă astăzi 
la Tirgoviște cu formația Metalul 
din localitate. Joi sau vineri (se va 
hotărî azi), oaspeții vor juca la 
Brăila cu Progresul, iar duminică, 
la Galați, cu Siderurgistul.

EXCURSIE LA CRAIOVA
Pentru meciul de la Craiova, 

clubul sportiv Rapid organizează o 
excursie cu trenul. Castul unui bi
let : 60 de lei pentru membrii sus
ținători ; 70 de lei pentru ceilalți- 
înscrierile se primesc începind de 
astăzi la sediul clubului din Șos. 
Giulești. Informații la telefon 
17 12 05.

A reieșit o situație de-a drep
tul bizară. Există încă cluburi 
în care activitatea DE PERFOR
MANTĂ este condusă de antre
nori din afară, în timp ce cadrele 
didactice proprii lucrează la un 
nivel calitativ minimal, numai cu 
studenții anului I. Referatul pre
zentat în cadrul consfătuirii dă 
ca exemplu, printre altele, Uni
versitatea Craiova, unde TOATE 
echipele sînt pregătite de antre
nori din afară. Luînd cuvîntul 
la discuții, tov. Stroie — repre-

Referatul prezentat 
la consfătuire)

nică, în care s-a făcut 
schimb de experiență 
reri și ale cărei măsuri își vor 
pune amprenta pe întreaga des
fășurare viitoare a vieții spor
tive universitare din tara noas
tră. în numerele următoare ale 
ziarului promitem să revenim.

un amplu 
șl de pă-

Valeriu CH1OSE 

Paul IOVAN

I

Aseară, 
companiei 
aeroportul 
geri: echipa Juventus din Torino, 
mulți ziariști italieni își un nu
meros grup de tiîosi.

Imediat după sosire, antrenorul 
de origină paraguayană Heriberto 
Herrera (supranumit H. H. 2) a 
făcut o scurtă declarație pentru 
ziarul nostru : „Cunoaștem acum 
forța Rapidului. E o echipă bună, 
de aceea partida de miercuri va 
fi dificilă pentru Juve. Avem un 
avans de un gol și vrem să i 
păstrăm. Formația n-am definiti
vat-o încă. Voi face acest lucru 
după antrenamentul de mîine di
mineață." (n.r. astăzi dimineață).

Ne-am adresat în continuare 
cîtorva jucători. De Paoli : „Am 
văzut meciul de la Torino din 
tribună (eram accidentat). Echipa 
dv. merită a fi respectată. Apă
rarea e greu de străpuns, iar 
înaintașii știu parcă să macine 
nervii adversarilor. Aș dori să 
joc în această partidă (acum sînt 
restabilit), dar nu știu încă ce

ginduri are dl, Heriberto Herre
ra." Del Sol: „Am cîștigat în 
primele 90 de minute ale dublei 
confruntări cu Rapid. Dar au mai 
rămas alte 90 mult mai greie. 
Noi am venit cu gindul de a ne. 
face datoria. Legea întrecerii 
sportive cere însă un învins și 
un învingător. Victoria noastră 
ar fi greu de presupus dar nu 
imposibilă". Castano : „Meciul va 
fi dificil pentru noi. La Torino, 
Rapid a demonstrat că este 0 
echipă puternică și eu, care am 
văzut meciurile naționalei româ
ne cu echipa Italiei, afirm că 
este mai bună decît reprezenta
tiva țării. Ca libero, fiind obligat 
să joc fără om, deci împotriva 
tuturor, mă tem de numărul 9, 
jucător foarte periculos (n.n. Io- 
neșcu) și de impetuosul extrem 
dreapta, Năsturescu. De aseme
nea, cred că blondul Dumitriu 
își va pune în valoare calitățile 
sale de bun dribler, avînd în 
vedere iaptul că acum joacă 
acasă".

Doi rapidișți,. Ion lonescu și Codreanu, în luptă pentru balon cu 
Castano. (Fază din meciul disputat la Torino).

Foto : A Neagu

atît cei din Timișoara, cit și cei 
din Capitală, care ne vor vizita, 
Ca de obicei, vor putea folosi ba
cul de antrenament de la C.F.R., 
revizuit recent-

Gospodarii bazelor sportive n-au 
uitat nici de gimnaști și nici de 
luptători. Celor patru săli de gim
nastică li s-au adus ameliorări și 
completări. La C.F.R., de pildă, 
s-a refăcut sistemul de ventilație, 
s-au reparat barele, paralelele, 
inelele, iar la Liceul nr. 4 și la 
Universitate s-au procurat saltele 
noi. Luptătorii de la C.F.R. au 
acum și ei la dispoziție o nouă 
garnitură de șajtele și prelate.

Voleibaliștii, handbaliștii și bas- 
chetbaliștii vor avea condiții mai 
bupe de antrenament și concurs în 
sala de sport a orașului. Aici s-a 
așternut o altă dușumea și, proba
bil, se vor monta mai multe fileuri, 
pentru ca un număr mai mare de 
voleibaliști să se poată 
concomitent.

în fine, să spunem cite 
despre înotători. Ei au și 
primire bazinul de 25 m
,,Neptun“. Aici se antrenează îno
tătorii și poloiștii de la Școala 
sportivă, Industria linii și Poli
tehnica. Timpul afectat pregătiri
lor in bazin (cite 5 ore de trei ori 
pe săptămînă — marți, miercuri și 
vineri) nu este însă suficient, dat 
fiind numărul mare de sportivi, co
pii în special. Ar fi nevoie de mai 
multă înțelegere- din partea orga-

antrena

ceva 
luat 
de

Și 
în 
la

CORESPONDENȚE DE IARNĂ
Baze sportive 
gata de start 
la Timișoara...

Ca niciodată, majoritatea baze
lor sportive din orașul de pe Be- 
ga, destinate activității din timpul

ternii, au fost puse la 
timp, fiind gata să-și 
sportivii.

Atleții vor avea la 
sub tribuna stadionului

punct din 
primească

dispoziție,
C-F.R., o 

pistă acoperită peste care s-a „tur
nat" un nou strat de zgură. Tot
odată, s-au reparat ventilația sălii 
și instalația de încălzire. Vor mai 
fi date in folosință — atit pentru 
atletism cit și pentru alte discipli-

ne — două săli de forță, la Pro
gresul și Politehnica, înzestrate cu 
diferite aparate, spaliere, Instalații 
sanitare etc.

O surpriză plăcută rezervă acest 
început de iarnă și boxerilor. Sala 
de antrenament a suferit serioase 
transformări. Astfel, s-a pus par
chet nou pe jos, au fost renovate 
instalațiile sanitare, s-au montat 
aparate ajutătoare ele. Canotorii,

nelor locale față de acest sport, 
de rezolvări practice și prompte.

După cum se vede, în prezent 
bazele sportive timișorene sînt 
gata pentru iarna ’67—’68. Rămîne 
doar ca sportivii și antrenorii să 
le păstreze în bună stare, să le 
folosească chibzuit și cu maximum 
de eficiență.

...și Oradea
/

De data aceasta, gospodarii ba
zelor sportive din Oradea n-au 
mai așteptat zilele geroase pen
tru a amenaja sălile, ci au început 
această acțiune cu mult timp in 
urmă. Acum, sălile de sport din 
oraș sînt gata să găzduiască in 
cele mai bune condiții jocuri de 
baschet, volei sau întreceri de gim
nastică, box etc.

Am vizitat, de curînd, aceste săli. 
Primul popas l-am făcut la sala 
Armatei, cea mai solicitată din 
localitate. Aici, încă din vară, au 
început lucrările de amenajare, de 
montare a instalației de încălzire 
centrală pe bază de ventilație a 
aerului cald. Acum, totul este in 
perfectă ordine. Curățenia, căldu
ra din sală contribuie la ambianta 
plăcută care constituie o invitație 
în plus pentru sportivi.

Își schimbă înfățișarea și sala de 
gimnastică a Liceului nr. 1. Deo
camdată, s-a pus parchet pe jos. 
Urmează să fie zugrăviți pereții. 
Lucrări de zugrăveală, de reparare 
a instalațiilor sanitare s-au execu
tat și la sala de sport administra
tă de asociația Voința.

O „premieră" a avut loc la In
stitutul pedagogic de trei ani. Stu
denților de aici li s-a pus la 
dispoziție o nouă sală de sport, a 
cărei construcție a fost terminată 
recent, tn iama aceasta, atît pro
gramul catedrei de educație fizică, 
cit și activitatea sportivă a studen
ților va fi mult îmbunătățită.

Condiții superioare de pregătire 
vor oferi în lunile friguroase și 
sala de sport a Liceului nr. 4, cele 
ale școlilor generale nr. 4, nr. 9 ca 
șl sala Liceului nr. 2, unde s-au 
făcut reparații mici dar foarte ne
cesare bunei desfășurări a activită
ții de zi cu zi- Faptul că bazinul 
acoperit a trecut în administrarea 
C.S.O. Crișul constituie pentru îno
tătorii orădeni o garanție că în 
tot timpul iernii vor avea acces 
permanent la această importantă 
bază sportivă.

Ce se va întimpla însă cu atle- 
ții și handbaliștii orădeni ? După 
darea în folosință a sălii 
(destinată pentru volei, 
box, lupte), ei au sperat 
putea practica sporturile
rate in vechea sală Dinamo, o tn-

căpere spațioasă, cu zgură pe jos, 
potrivită pentru handbal și pentru 
unele probe atletice. Lucrurile 
insă s-au intimplat altfel. Sola 
Dinamo a fost transformată in de
pozit de mobilă și atelier de re
parat scaune și 
tul alimentației 
litate !

mese pentru Trus- 
publice din loca-

I. GHIȘA — coresp. principal

Primul contact 
cu zăpada

la Vatra Dornei

P. ARCAN — coresp. principal

Armata 
baschet, 
că vor 
prefe-

Schiorii orașului nostru se simt 
de citeva zile în mediul lor. Ză
pada de pe Dealul Negru are o gro
sime de aproape 40 de centimetri, 
deci potrivită pentru primele antre
namente pe schiuri. Duminică, ciți- 
va schiori s-au încumetat să se a- 
vînte pe pirlii, deși a viscolit toată 
ziua- Deschiderea oficială pe plan 
local a sezonului de schi va avea 
loc Ia sfîrșitul acestei săptămini, 
cînd schiorii (fondiștii și „alpinii") 
vor lua parte la primul concurs al 
anului.

Trebuie să spunem că secțiile de 
schi din Vatra Dornei (Școala 
sportivă cu 100 de elevi care prac
tică schiul și asociația Bradul, sin
gura secție de performanță de se
niori din raion) sînt aprovizionate 
în mod corespunzător cu materiale 
și echipament. Antrenorii Gh. 
Gherman, Eugen Astaloș, M. Gri- 
goraș (Școala sportivă) și I. Ion 
(A. S. Bradul), au lucrat intens cu 
elevii lor toată toamna punînd ac
centul atît pe pregătirea fizică, cit 
și pe cea specifică probelor respecti
ve. Tinerii fondiști, de pildă, au 
fost vâzuți nu o dată alergînd în 
probe de cros sau mărșăluind pe 
potecile munților.

Pregătiri de rigoare s-au făcut 
și pe pîrtiile de pe Dealul Negru, 
care au fost curățate, amenajate 
din timp. Aici va avea loc luna 
viitoare o mare competiție cu ca
racter republican, „Cupa Unirii" 
la probele de fond și alpine.

P. SPAC — coresp.



Trimisul nostru special, GB: DVSSU-$1RIAN(I 

transmite prin teici:

DUPĂ CONFRUNTAREA RUGBYSTICĂ 
DE LA NANTES, PRESA FRANCEZĂ ELOGIAZĂ
. COMPORTAREA JUCĂTORILOR ROMÂNI

Presa franceză acordă un spa
țiu deosebit de mare confruntării 
rugbystlce de la Nantes. în toate 
tiarele, rubricile sportive stnt do
minate de titlurile și de conținu
tul cronicilor și al comentariilor 
care acordă, nu rareori, calificative 
frumoase comportării jucătorilor 
români. Poate părea paradoxală a- 
firmația, și mai ales părerea de
seori exprimată, că\atn prestat acum 
cel mai bun joc din istoria parti
delor dintre reprezentanții noștri și 
cei ăi „cocoșului galic”. Dar iată 
unele citate care vă pot convinge 
mai bine de cele de mai sus...

Sub semnătura lui DENIS LA- 
LANNE, cotidianul de specialitate 
„l’Equipe” scrie : „O slabă victorie 
a XV-lui Franței la Nantes, care a 
confirmat doar „dezghețul" româ
nilor". .. „Ca să fim exacți, Franța 
a învins România cu 6—3, adică 
două lovituri de pedeapsă transfor
mate față de una, pentru că în
cercarea acordată ca supliment ex
celentului Capendeguy a fost pă
tată de o infracțiune gravă a lui 
Cabanier, care îl împiedicase pe 
un adversar să șuteze în tușă acea 
minge care se rostogolea în „22”-ul 
românilor". Și mai departe: „Ro
mânii, de altfel, au avut tot timpul 
meritul de a se ține bine pentru că 
arbitrul irlandez D’Arcy nu a încu
rajat de loc valoroasele lor rea
lizări în grămezile deschise, lăsînd 
astfel pe francezi să se salveze și 
în special pe Cabanier, in urma 
tușelor, să se introducă pe lingă 
aceste regrupări de jucători. De 
data aceasta, dl. D’Arcy care se dis
tinsese ca cel mai bun arbitru pen
tru All Blacks, a trecut cu vede
rea mult mai multe greșeli ale gaz
delor decit ale românilor. Sînt real
mente emoționanți acești oameni 
care deși au un singur meci ade
vărat pe an, ne arată, de fiecare 
dată, cite un ceva suplimentar mai 
bun. De asemenea, trebuie să ne 
dăm seama că in scurtul voiaj al 
lui Moraru in Franța, cu prilejul 
turneului lui All Blacks, el a re
ținut mult mai mult din felul in 
care trebuie aplicat acest „loose 
mauls”, ca și faptul că acordă un 
mult mai mare interes tușelor, jo
cului in margine decit noi france
zii. A FOST UN MECI BUN AL 
ROMANILOR, POATE CEL MAI 
BUN PE CARE L-AU FĂCUT ÎN 
COMPANIA NOASTRA, . DEȘI 
ALTĂDATĂ AU OBȚINUT APA
RENT REZULTATE MAI BUNE".

JEAN PIERRE LACORR scrie : 
„Christien Carrere, căpitanul echi
pei franceze, mi-a declarat că a 
avut impresia că a fost mai bine 
ascultat in acest meci de pachetul 
de înaintași decit chiar in meciul 
cu All Blacks și totuși..- românii 
ne-au luat destule mingi in tușă 
și a trebuit să așteptăm mult pen
tru ca împingerea noastră în gră
mezile ordonate să ii obosească".

Tot Carrere • declarat: „Ne-am 
extins gama jocului, dar să știți că 
am riscat mult tn fața acestor pe
riculoși adversari, care stnt mai In 
formă și mai sudați".

ALAIN PLANTEFOL, săritor 
prinzător în tușă, a spus: „Acești 
români sînt pur și simplu irezisti
bili, sint peste tot in același timp. 
S-ar crede că e vorba de un roi de 
albine I Sint un adevărat vîrtej și 
nu pot fi „fixați", pentru că, ari
cind, cite unul apare acolo unde 
este nevcrie..."

HENRI GARCIA scrie printre 
altele în rubrica sa, deosebit de 
interesantă, „Meciul la micro
scop" : „Românii au clștigat dese
ori mingile in margine datorită, tn 
special, lui Demian dar, din pă
cate pentru ei, după „loose mauls” 
sau grămezi spontane foarte bine 
realizate, le-au lipsit elementele 
constructoare de acțiuni decisive 
ale liniilor dinapoi. Nu avem decit 
două satisfacții după acest meci ■' 
împingerea in grămezile ordonate 
realizate de către înaintașii noștri 
șt confirmarea talentului ofensiv al 
lui Maso”. în capitolul consacrat 
arbitrajului citim : „Arbitrul a lăsat 
să se desfășoare la maximum ac
țiunile și se poate spune că a fost 
„gentil” cu echipa Franței. In pri
ma parte a partidei, în special in 
„loose mauls“-uri și în grămezile 
deschise, francezii s-au găsit dese
ori în afară din joc. Nu l-am văzut 
nici pe Cabanier comițînd obstruc
ție asupra lui Nica (N.N. Este o 
greșeală a autorului căci era vorba 
de Florescu) atunci cînd a acordat 
încercarea lui Capendeguy... SE 
POATE SPUNE CA DOMNUL 
D’ARCY NE IUBEȘTE FOARTE 
MULT...”.

Un alt specialist prezent la Nan
tes, JEAN JACQUES SIMMLER, a 
cules declarații de la jucătorii fran
cezi- Spicuim citeva deosebit de 
semnificative. Astfel, LUX spune: 
„Este foarte greu să joci împotri
va românilor. Ne cunosc bine și 
cunosc la fel de bine sforile, aș 
zice tainele acestui sport. La în
ceput am încercat să jucăm cu La- 
caze intercalat, dar nu a rezultat 
nimic din asta. Ar fi fost desigur 
foarte rentabil să fi putut străpun
ge apărarea românilor dar..." RU
PERT declară: „Mereu aceeași pro
blemă cu românii : trebuie să te 
concentrezi la maximum și inte
gral. încă o dată nu am parvenit 
să facem acest lucru. Ei au, în orice 
caz, un formidabil prinzător în 
margine in persoana lui Demian; 
cel mai puternic pe care l-am vă
zut și care ne-a.-. plimbat tot me
ciul.”

HERRERO are o părere demnă 
de reținut : „Cred că nu am fost 
destul de pregătiți pentru o ase
menea confruntare. Contra lor ar 
trebui să avem cea mai bună or
ganizare posibilă.

OLIMPIADA ALBĂ LA ORIZONT
Programul turneului de hochei pe gheață (grupa A)

Comitetul de organizare a celei 
de-a X-a ediții a Jocurilor Olim
pice de iarnă a elaborat calendarul 
definitiv al turneului de hochei. Ca 
și la alte ediții, jocurile se vor 
desfășura în cadrul a două grupe. 
In prima vor evolua echipele re
prezentative ale Uniunii Sovietice, 
Canadei, Cehoslovaciei, Suediei și 
S.U.A. Trei locuri în această grupă 
sint deocamdată vacante. Preten
dente sînt echipele Norvegiei; 
Finlandei, R.D.G., României, R.F. a 
Germaniei și Poloniei. Acestea își 
vor disputa dreptul de a juca în

grupa A, printr-o serie de meciuri 
de calificare. Echipele învingătoare 
vor fi incluse în grupa A iar cele 
învinse vor participa in cadrul gru
pei B, disputîndu-și locurile 8—16. 
Iată programul jocurilor din cadrul 
primei grupe :

6 februarie: Cehoslovacia—S.U.A., 
U.R.S.S.—Finlanda sau Norvegia, 
Canada—R.F.G. sau Polonia ;

7 februarie: Suedia — S.U.A.» 
U.R.S.S.—R.D.G. sau România ;

8 februarie : Cehoslovacia—R.F.G. 
sau Polonia, Canada—Finlanda sau 
Norvegia ;

BREVIAR
Comitetul olimpic unional a a- 

nunțat că delegația U.R.S.S. la cea 
de-a 10-a ediție a Jocurilor Olimpi
ce de iarnă de la Grenoble va fi 
alcătuită din 95 de sportivi. Aceș
tia vor lua parte la competițiile 
de hochei pe gheață, patinaj viteză, 
patinaj artistic, schi (probe alpine 
și probe nordice), sărituri de la 
trambulină și biatlon. Loturile se 
află în pregătire, și în curînd vor 
participa la primele concursuri de 
verificare.

Comitetul olimpic australian a 
anunțat că la Jocurile Olimpice de 
iarnă de la Grenoble, Australia va 
fi reprezentată numai de doi spor
tivi. Este vorba de David Milne și 
Ross Martin, care vor participa la 
întrecerile de schi (probe alpine). 
------------------------------------ 3te~-----
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9 februarie : Suedia—R.F.G. sau 
Polonia, U.R.S.S.—S.U.A., Canada— 
R.D.G. sau România ;

10 februarie : Cehoslovacia—Fin
landa sau Norvegia, Suedia—R.D.G. 
sau România ;

11 februarie: Canada—S.U.A-, 
U.R.S.S.—R.F.G. sau Polonia ;

12 februarie: Cehoslovacia — 
R.D.G. sau România, Suedia—Fin
landa sau Norvegia, S.U-A.—R.F.G. 
sau Polonia ;

13 februarie : U.R.S.S—Suedia,
Cehoslovacia—Canada ;

14 februarie : R.D.G. sau Româ
nia—Finlanda sau Norvegia ;

15 februarie : R.D.G. sau Româ
nia — S.U.A., Suedia — Canada, 
U.R.S.S.—Cehoslovacia ;

16 februarie : Finlanda sau Nor
vegia—R.F.G. sau Polonia ;

17 februarie : R.D.G. sau Româ
nia—R.F.G. sau Polonia, S.U.A.— 
Finlanda sau Norvegia, Suedia— 
Cehoslovacia, U.R.S.S.—Canada.

DE CROS

Kees Verkerk debutează cu o victorie 
in noul sezon de patinaj viteză

OSLO 11. — Pe patinoarul sta
dionului Frogner din Oslo s-a 
inaugurat duminică noul sezon 
internațional de patinaj viteză. 
Campionul mondial Kees Verkerk 
(Olanda) a cîștigat proba de 
5 000 m realizînd timpul de 7:52,9. 
Pe locul doi s a clasat norvegia

nul Erik Stiansen cu 7:57,2. Pa
tinatorul norvegian Hermann 
Aamodt a terminat victorios în 
proba de 500 m cu rezultatul de 
41,7. Verkerk s-a clasat în a- 
ceastă probă pe locul 10 cu 
43,3.

CONTINUĂ...
...în țările în care mercurul 

termometrului ezită să coboare 
spre liniile vecine cu 0 grade. 
Astfel, în Franța s-au disputat 
duminică o serie de reuniuni ale 
crosiștilor, cea mai importantă 
fiind cea de la Marseille: „Me
morialul Jean Bouin*. învingător 
a fost alergătorul francez Gerard 
Goutailler, pe care-1 vedem în 
fotografie, trecînd linia de sosire, 
urmat îndeaproape de englezul 
Gerry North, clasat pe locul doi.

Telefoto : U.P.I.-Agerpres

întrecerile patinatorilor 
artistici

La sfîrșitul săptămînli trecute 
s-a încheiat la Viena un intere
sant concurs internațional de pa
tinaj artistic, la care țara noastră 
a fost reprezentată de campionii 
naționali de juniori, Gheorghe 
Fazekaș șl Doina Ghișerel. Au fost 
prezenți în probele individuale 18 
patinatori și 17 patinatoare, din 13 
țări europene.

în întrecere cu cîteva dintre 
speranțele patinajului artistic, ti
nerii noștri sportivi au avut o 
comportare meritorie. A fost re
marcată buna evoluție a lui Gh. 
Fazekaș (cel mai tînăr dintre con- 
curenți — 11 ani) la figurile obli
gatorii, la una dintre acestea el 
fiind clasat pe locul patru, înain
tea reprezentanților Austriei și ai 
altor țări cu veche tradiție în spor
turile gheții. In clasamentul final, 
după disputarea figurilor libere, 
primele locuri au revenit patina
torilor sovietici Serghei Volkov— 
136,2 p. și Iuri Ovcinikov — 131,0 
p. distanțați față de urmăritorii 
concurenți, dintre care francezul 
D. Gailhaguet a urcat pe a treia 
treaptă a podiumului. Gh. Fazekaș 
se clasează al 15-lea (locul 13, după 
obligatorii) cu un total de 103,4 p.

în întrecerea feminină s-au im
pus gazdele. Austriaca Maja Vin
ter ocupă primul loc cu 128,7 p., 
urmată de compatrioata ei Eva 
Krieglstein — 128,4 p. Campioana 
noastră de junioare, Doina Ghi-

Gheorghe Fazekaș, luîndu-și avint 
pentru o piruetă

șerel, din secția de patinaj artis
tic a Școlii sportive nr. 2, a rămas 
în urmă la figurile impuse, urcînd 
însă cu un loc după proba de li
bere. Ea s-a clasat a 16-a, cu 
98,8 p.

• Azi urmează să plece la Mos
cova patinatorii noștri Beatrice 
Huștiu, Nicolae Belu și perechea 
Daniela Popescu, Marin Chiosea, 
participanți la concursul interna
țional de patinaj artistic care în
cepe în capitala Uniunii Sovietice. 
Ei sînt însoțiți de antrenorul Gh. 
Roncea și arbitra Irina Minculescu.

Echipe românești de handbal peste hotare
Ieri, a părăsit Capitala echipa 

masclină de handbal Dinamo Ba
cău, care va întreprinde un tur
neu de mai multe jocuri în R. D. 
Germană. Primul popas al jucă
torilor dinamoviști va fi în loca
litatea Halle, unde ei vor lua

parte la tradiționalul turneu ce 
se organizează anual în acest 
oraș. Alături de Dinamo Bacău, 
la această întrecere vor parti
cipa echipele : Dynamo Berlin, 
Dynamo Halle, Z.A.B. Dessau și 
Karvinia — o formație ceho
slovacă. Turneul are loc în zilele 
de 13, 14 și 15 decembrie, după

de_13 jucători, printre care figu
rează : Negovan, Paraschîv, Cos- 
tache I, Pop, Horobăț, Mengonl, 
Orban, Mureșan, Avramescu șl 
alții.

Tot ieri a plecat în Wnlunea 
Sovietică echipa masculină de 
handbal Politehnica Timișoara, 
Jucătorii timișoreni vor evolua în

Tur de orizont in campionatele naționale de fotbal
U.R.S.S.: CLASAMENT FINAL
Pentru a doua oară consecu

tiv, Dinamo Kiev s-a dovedit a 
fi cea mai bună echipă din 
U.R.S.S. Ea a cîștigat campiona
tul de o manieră categorică, îna
intea celorlalte trei formații di- 
riâmdviste.

fată clasamentul final:
1. Dinamo
2. Dinamo
3. Dinamo
4. Dinamo
5. Neftianik Baku
6. Șahtior Dom
7. Spartak Mosc.
8. Ararat
9. T.S.K.A.

10. S.K.A. Rostov
11. Aripile Soviet.
12. Torpedo M. 32 . _ .
31 p, 14. Kairat 30 p, 15. Pahtakor 
29 p, 16. Zarea 29 p, 17. Lokomotiv M. 
28 p, 18. Cernomoreț "
Leningrad 21 p.

R. D GERMANĂ : 
WRUCK ȘI HOGE 1 

SCOR !
Cea mai mare surpriză a eta

pei a XI-a a campionatului R. D. 
Germane s-a înregistrat la Ber
lin, unde formația F. C. Union 
(în care activează internaționalii 
Wruck și Hoge) a fost învinsă 
cu 5—1 de Wismut Aue. Alte 
rezultate : F. C. Jena — 
Lokomotive Leipzig 3—1, 
Chemie Leipzig — Erfurt 2—0, 
F. C. Dynamo Dresden — Vor- 
wărts Berlin 0—0, F. C. Hansa 
Rostock — Motor Zwickau 3—0, 
Chemie Halle — F. C. Karl Marx 
Stadt 1—0.

tn clasament conduce F. 
Jena cu 16 p, urmată de F. C. 
Hansa Rostock 14 p, Vor-

wărts Berlin și F. C. Magdeburg 
cu cite 13 p etc.

Palmas 3—0,
Sabadell 6—0. Primele

Real Sociedad ■
clasate :

1. Anderlecht
2. Brugge

care handbaliștii de la Dinamo 
Bacău vor evolua în localitățile 
Dessau, Gera, Stasfurth și Anev, 
unde vor susține partide amicale, 
în vederea acestui turneu, echipa 
Dinamo Bacău a deplasat un lot

mai multe orașe din Ucraina. 
Din lotul care a plecat fac par
te, printre alții : Demian, Covaci, 
Covosintanu, Sauer I, Sauer II, 
Stentzel, Ivan, Pintea, Constan- 
tlnescu.

Kiev 
Mosc. 
Tbilisi 
Minsk

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36 
P-

12
13
13
17
10
16
14
10
12

8
18

3
5
7
6

10
7
9

13 
12 
15
10

50— 11
55—28
53—33
47—31
51— 33 
43—38
38— 30 
40—38
35—3.5
39— 42
23—28

27 p, 19. Zenit

ECHIPA LUI 
ÎNVINSA LA

Hocheiștii sovietici
vor evolua în S.U.A. și Canada

R. F. A GERMANIEI: 
O SINGURA VICTORIE 
PE TEREN PROPRIU !

4 1
5 1
4 2
1 4
1 5

18
17
16
15
13

18—12 
27— 9 
20—14 
20—17
22—16

1. Atletico Madrid 
Real Madrid 
Barcelona
Las Palmas 
Valencia

2.
3.
4.
5.

SPANIA: ATLETICO MADRID 
ÎNVINSĂ CU 6—1 I

In etapa a Xll-a, cea mai mare 
surpriză înregistrat la

WALDO (Valencia)

IUGOSLAVIA :
ÎN REVENIRE

Etapa a XlV-a : Zagreb — Di
namo 2—2, Partizan — Proleter 
5—2, O.F.K. Beograd — Vardar 
5—1, Maribor — Velej 1—1, Sa
rajevo — Zelejnicear 1—1, Rad- 
nicki — Olimpia 3—1, Rjeka — 
Hajduk 1-0, Vojvodina — Steaua 
roșie 2—2. Primele clasate :

1. Zelejnicear
•3. Steaua roșie
■3. Partizan
4. Dinamo

PARTIZAN

15 7 7 1 27—13
15 7 6 2 27-14
15 8 4 3 27—14
15 6 7 2 24—16 19

FAVORITELE

F. C. 
F. C.

C.

bao, unde echipa locală Atletico 
a învins pe liderul clasamentului, 
Atletico Madrid, cu 6—1 ! La 
Madrid, Real și F. C. Barcelona 
au terminat la egalitate: 1—1. 
După cum am anunțat, Valencia 
a cîștigat cu 5—4 partida cu Es- 
panol, la Barcelona. Alte rezul
tate : Sevilla — Cordoba 1—0, 
Saragossa — Betls 2—0, Malaga 
— Elche 2—0, Pontevedra — Las

21
20
20

PORTUGALIA : 
ÎNVINGĂTOARE

Porto — 
— Gui- 
Coimbra 
— Setu- 
Joanense

a IX-a: F. C.
3—0, Sporting

2—1, Academica

Etapa 
Varzim
maraes
— Barense 4—1, C.U.F. 
bal
4—1, 
mele
1. F.
2. Benfica
3. Setubal
4. Sporting

1—1,
Braga — 
clasate :

C. Porto

Benfica
Leixoes 0—1. Pri-

BELGIA :

16
14
14
14

ANDERLECHT 
ÎNVINSA !

Etapa a Xll-a: Daring — An
derlecht 1—0, Brugge — Beve- 
ren 2—1, Malines — Racing Whi
te 2—1, Standard Liege — Bee
ringen 2—1, Anvers — Liege 
1—1. Primele clasate :

în etapa a XVII-a (ultima din 
tur) s-au înregistrat șase scoruri 
egale, două victorii în deplasare 
și doar una singură pe teren 
propriu! Prima clasată, F. C. 
Nurnberg, în a cărei linie de atac 
joacă iugoslavul Cebinac, inter
naționalii StrehI și Brungs a în
vins în deplasare (2—1) pe Bo
russia Dortmund 1 
trenor, austriacul 
care își duce din 
torie formația, i 
un salariu lunar 
mărci (2 500 de dolari). Celelalte 
rezultate: F. C. Koln — Ein
tracht Braunschweig 1—0, Ein
tracht Frankfurt — Schalke 04 
2—2, Hannover 96 — Alemannia 
Aachen 1—1, Borussia Monchen- 
glabach — Miinchen 1860 1- 1, 
Bayern Miinchen — M. S. V. 
Duisburg 0—4! Hamburger S. V. 
— V. f. B. Stuttgart 1—1, Karls
ruhe — Kaiserslautern 2—5, Bo
russia Neunkirchen — Werder 
Bremen 0—0. Primele clasate :
1. F.C. Nurnberg
2. Miinchen 1860
3. Monchenglab.
4. Duisburg
5. Bayern Miinch.
6. Braunschweig

Actualului an- 
Max Merckel, 

victorie în vic- 
s-a fixat acum 

de 10 000 de

JOHNSTONE (Celtic Glasgow)
Rowers — Falkrik 1—1, Stirling
Albion — St. Johnstone 0—0.
Primele clasate :
1. Glasgow Rangers
2. Celtic Glasgow
3. Hibernians
4. Midlothian

24
22
17
17

17
17
17
17
17
17

11
6
7
8
9
8

1
3
4
5
6
5

45—17
34—20
44—25
27—19
33—33
18—19

27
20
20
20
20
20

SCOȚIA: CELTIC
PRIMUL LOC

AMENINȚĂ

13 11 2 0 24— 7 
13 10 2 1 35— 6
13 8 1 4 20—15
14 7 3 4 28—24

ANGLIA: CINCI MECIURI 
AMÎNATE ȘI ÎNTRERUPTE

Din cauza timpului nefavorabil 
(zăpadă și ploi), cinci partide au 
fost aminate sau întrerupte în 
campionatul englez. Rezultate: 
F. C. Liverpool — Leeds United 
2—0, Manchester City — Tot
tenham Hotspur 4—1, Newcastle 
— Manchester United 2—2, Shef
field United — 
1—0, Stocke City 
Primele clasate :
1. Manchester Unit.
2. Manchester City
3. Liverpool
4. Leeds United

FRANȚA: ST. ETIENNE 
CONDUCE DETAȘAT

Etapa « XVIII: Ajaccio — Alx 
8—2, Lyon — Rouen 2—1, Ren
nes — Nice 4—0, Sedan — Bor
deaux 1—2, Metz — Nantes 1-1, 
Monaco — Strasbourg 2—1, Mar
seille — L«ns 2—0, Lille — St 
Etienne 2—2, Sochaux — Red 
Star 1—0. Primele clasate i

17 11 4 > 38—11 M
18 10 > 5 23—26 23 
18 10 I « 35—21 N 
U 9 4 5 33—20 22

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
în cursul acestei săptămîni ur
mează să plece în turnee peste 
hotare reprezentativele de ho
chei pe gheată ale U.R.S.S. Cei 
mai buni hocheiști sovietici re
uniți sub conducerea antrenori
lor Arkadie Cernîșev și Anato- 
lie Tarasov vor pleca la 15 de
cembrie într-un lung turneu în 
S.U.A. și Canada. Din echipă fac

oarte următorii 
valenko, Zinger ( 
lin — Davidov, 
mișevski, Blinov 
(fundași); Zimin — Starșinov — 
Maiorov, Firsov — Polupanov — 

Alexandrov — Viktor 
- Nikitin, Moiseev — 
Mișakov, Alexandr

jucători : Kona- 
(portari) } Ragu- 

Zaitev — Ro- 
r — Makarov

LA LUPTE GRECO-ROMANE:

Unia Racziborz - Metalul
F. C. Burnley 
— Everton 1-0,

20 11 8 3 35—22 28
20 12 3 5 45—21 27
20 11 5 4 31—15 27
20 10 4 6 28—16 24

București 4,5
și 3,5-4,5

Și în Scoția, din cauza timpu
lui nefavorabil, în etapa a XIII-a 
trei partide au fost amînate. 
Celtic Glasgow, cu un Johnstone 
în mare vervă de joc, a dispus 
cu 3—1 de Midlothian. Acum, 
formația Iul Jock Stein amenință 
primul loc în clasament, deținut 
de cealaltă echipă din Glasgow, 
Rangers. Rezultate: Kilmarnock 
— F. C, Aberdeen 3—0, F. C. 
Morton — F. C. Dundee 0—0, 
Patrick — Motherwell 2—2, Ralth

1. St. Etienne
2. Marseille
3. Bordeaux
4. Sedau

Formația de lupte Metalul Bucu
rești, oare întreprinde un turneu în 
Polonia ,a susținut două partide 

cu luptătorii clubului Unia din 
Racziborz. Victoriile au fost îm
părțite : în prima reuniune au cîști
gat, la limită, sportivii polonezi Iar 
în cea de a doua luptătorii bucu- 
reștenl. O frumoasă comportare au 
avut de la Metalul J. Prisadă (categ. 
89 kg) — două victorii, Gh. Cloț (63 
kg) — un med egal șl o victorie, 
A. Brtnzsru (78 kg) — o victorie și 
un med egal șl n. ctilțu (+»7 kg) 
o victorie și un med egal. Printre 
ced care au pierdut partidele susți
nute stnt : Al. Pendu (#7 kg), șt. 
Geantă (70 kg). Șt. Standu (87 kg) 
și M. Șandru (87 kg). Cea de a treia 
tntttaire va ave» loc azi tn orașul 
Kedzterznle.

Vikulov, 
Iakușev 
Ionov — _______
kușev (atacanți). In general se 
observă că echipa a suferit pu
ține modificări. Portarii au 
mas aceiași, în apărare au apă
rut trei nume noi: Romișevski, 
Blinov și Makarov, iar in atac 
locul lui Almetov (care s-a re
tras din activitatea competitia- 
nală) a 
kușev.
după ce
apărare, 
atac.

Reprezentativa secundă va pă
răsi Moscova în ziua de 14 
cembrie cu destinația Canada. 
Din lotul antrenat de Vladimir 
și Anatoli Egorov fac parte, prin
tre alții : Brejnev, Kuzkin, Ma
karov, Sadrin, Șilov, Grigoreev, 
Iaroslavțev și Iurzlnev.

la-

Tă-

fost luat de Viktor Ia- 
De asemenea, Nikitin, 

a jucat cîtiva ani în 
a revenit în linia de

de-

Rezultate din volei

ii®.

DINAMO KIEV, campioana de fotbal a U.R.S.S. De la dreapta la ttînga: Turiancik, Banikov, 
Sosnihin, Krulikovski, Scegolkov, Sabo, Bîșeveț, Levcenko, Serebreanikov, Medvid, Hmelnițcht.

Foto : TASS

telex-radio-telet'oris.
Turneul internațional de spadă de la Paris, dotat cu 

cupa „Marcel Dentzer“, a fost cîștigat de Cesare Salva
dori (Italia), care în 
său de echipă Luigi 
eliminase cu 10—6 pe 
LI învinsese cu 10—8

finală l-a învins cu 10—5 pe colegul 
Chicca. în semifinale, Salvador! îl 
Paolo Calanchini (Italia), iar Chicca 
pe Claude Arabe (Franța).

de ciolocros, Italianul Renato Longo,Campionul mondial _ „ ,
a terminat învingător în „Marele premiu de la Arechava- 
leta”, la care au participat 21 de concurenți. Din cauza 
timpului nefavorabil (ninsoare și vînt puternic), organi
zatorii au redus traseul de la 22 km la 19,5 km. Renato 
Longo s-a clasat pe primul loc cu timpul de lhl3:40, 
fiind urmat în clasament de Michel Pelchat (Franța) — 
lhl4:26, Jesus Gonzalez (Spania) — lhl5:01 și Rolf Wolfsohl 
(R.F. a Germaniei) — lhl6:37.

In semifinalele competiției internaționale de tenis pe 
echipe, care se desfășoară pe teren acoperit la Stock
holm, echipa Suediei a învins cu 3—o selecționata Ceho
slovaciei. Iată rezultatele tehnice înregistrate: Martin 
Carlsteln—Jan Kukal 8—6, 6—4; Ove Bengston—Jan Kodes 
6—2, 6—3; Ove Bengston, Bo Holmstroem—Jan Kides, 
Milan Holecek 6—3, 6—4.

Turneul internațional de hochei pe gheață de la Bra
tislava a fcst cîștigat de formația cehoslovacă Slovan 
Bratislava, care a terminat competiția neînvinsă, totali- 
zind 8 puncte. Pe locurile următoare s-au clasat Slavo! 
Bratislava — 6 p, selecționata de tineret a orașului Bu
dapesta — 4 p. L. V. S. Poprad — 2 p. H. C. Klangenfurt 
— 0 p. în meciul decisiv, Slovan Bratislava a învins cu 
scorul de 3—2 (1—1, 1—1, 1—0) pe Slavoi Bratislava.

Intr-un meci de hochei pe gheață, desfășurat la 
vers, selecționata Parisului a învins cu scorul de 
(1—1, 2—1, 3—1) echipa belgiană Olympia Anvers.

An-
6—3

Turneul internațional de spadă, dotat cu „Cupa ora
șului Lisabona'', a revenit spaniolului Fuentes. Pe locu
rile următoare s-au clasat: Granieri (italia), Lajolo 
(italia), Villaberde (Spania), Garda (Portugalia) șl Guala 
(Spania).

In Berlinul occidental se desfășoară In prezent un con
curs internațional de sărituri de la trambulină, Proba 
masculină a revenit sportivului italian Giomo Cagnoto 
cu 480,62 puncte. El l-a invins pe compatriotul său KJaus 
Dibiasi, care a totalizat 463,57 puncte, Săriturile de pe 
platformă rezervate remelior au fost dominate de Inge- 
borg Pertmayer (Austria) care a realizat 297,30 puncte.

Redacțle șt administrația i Bucur*M*> «tî. Vâsli» Cent» n». 16, l»leț»n 11.10.89, interul ban 73 șl B8& telex ■ șpenram bu». 180. tiparul i L P. Hlnl»rmația* su. Brezelanu 28—ML

La Lisabona s-a desfășurat me
dul dintre echipele Tecnlca Li
sabona șl Virtus Mingantl (Italia), 
contînd pentru .Cupa campionilor 
europeni', la volei masculin. Vo
leibaliștii Italieni au obținut vic
toria cu scorul de 3—0 (15—8, 
15—3, 15—4).

In cadrul aceleiași competiții, 
campioana R. F. a Germaniei, 
U.S.C. Miînster, a dispus cu 3—0 
115—7, 15—6, 15—4) de 
elvețiană Star Geneva.

formația

★
Turneul 

de volei, 
fost cîștigat de echipa 
â. Z. S. Varșovia. Voleibalistele 
poloneze au învins, pe rînd, pe 
campioana Olandei, Blokkei Haga 
cu 8—0, pe K. L. V. Haga cu 
același scot, iaj în finală au 
dispus cu 8—0 de echipa fran
ceză Racing Club Paris.

international 
desfășurat la

lemi nin
Haga, a 

poloneză

40365


