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HERIBERTO HERRERA
Sintem pregătiți

și pentru atac

O cursa a lui Nasturescu. Fază din partida Juventus — Rapid disputată la Torino.

Sacco, solicitîndu-i, in special, pe 
primii doi, care au arătat în 
partida anterioară că nu sînt 
capabili de eforturi intense și 
prelungite.

poartă nu poți înscrie!" Foarte 
Adevărat. Se mal cere, apoi, ca 
perechea Dinu — Jamaischi să 
acționeze mai în față, în ,coas- 

Sol, Cinesinho și

și pentru apărare"
Cu 24 de ore înaintea meciului 

decisiv de azi. paraguayanul HE
RIBERTO HERRERA (cunoscut și 
sub numele de H.H. 2), antreno
rul echipei Juventus, ne-a decla
rat următoarele j „De la primul 
joc disputat în compania cam
pioanei României, randamentul 
formației torineze s-a îmbunătățit 
mult. Sper că la București vom 
juca mai bine decit atunci, in
diferent dacă pe extrema stingă 
va intra De Paoli sau Coramini 
tactica noastră va rămîne aceeași. 
Jucătorii de la Juventus sînt pre
gătiți șl pentru atac și pentru a- 
părare și au capacitatea de a se 
adapta manierei de joc a echipei 
gazdă. Am convingerea că va fi 
un meci frumos și cred că lupta 
pentru victorie se va purta în- 
tr-o atmosferă sportivă".

Meciul se dispută pe stadionul Republicii, cu 
începere de la ora 13,30. Arbitrii: KARL RIEGG 
(centru), RUDOLF FRICKEL și MAX KLAUSSEft (la 
tușe) — toți din R. F. a Germaniei.

RAPID: RĂDUCANU — LUPESCU, MOTROC, 
DĂ®, GREAVU — DINU, JAMAISCHI — NĂSTU- 
RESCU, DUMITRIU II, IONESCU, CODREAiNU.

JUVENTUS: ANZOLIN (1) — SALVADORE (2) 
CASTANO (5), LEONCINI (3), BERCELLINO (4) - 
DEL SOL (8), CINESINHO (10), SACCO (6) -
MAGNUSSON (7), ZIGONI (9). DE PAOLI (11). In 
cazul cînd De Paoli nu va juca, va fi folosit CO
RAMINI.

singur. Alături defoarte bine și
el, Zigonl și, în cazul cînd va 
fi fbloSit, De n—1: —1 —
pot periclita
Răducanu. Credem însă că Greavu 
și Motroc vor 
partidă făcută 
exemplul lor 
pentru Dan și

în sfîrșit, să nu uităm gale
ria. Această galerie giuleșteană, 
care a ajutat atît de mult echipa 
în partida retur cu Trakia, și 
care azi — așa cum se subli
niază în nenumăratele scrisori și 
telegrame de încurajare expedia
te feroviarilor — promite să nu 
tacă nici o clipă. Felicitări pen
tru o asemenea hotărire. 
mai bine ar fi ca după joc

Paoli sînt cei 
efectiv poarta

ce 
lui O nouă rubrică

reedita excelenta 
la Torino și că 

va fi molipsitor 
Lupescu.

de sport la radio
In cadrul emisi

unii „Magazin spor
tiv", in fiecare joi 
la ora 20,01 se va 
transmite o nouă 
rubrică intitulată: 
„Din culisele boxu
lui",

R u b r i c a va fi 
prezentată de zia
ristul Paul Ocht- 
albi. Prima emisiu
ne va avea loc joi 
14 decembrie.

Marți seara a părăsit Capitala, îndreptîndu-se 
spre Moscova, □ delegație de partid ți gu
vernamentală a Republicii Socialiste România, 
care, la invitația C.C. al P.C.U.S. ți a Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. va face o vizită ofi
cială de prietenie în Uniunea Sovietică.

Din delegație fac parte tovarății Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România ; Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri ; Gheorghe Apostol, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Centrai 
al Uniunii Generale a Sindicatelor; Alexandru 
Birlădeanu, membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri și președintele 
Consiliului Național al Cercetării Științifice ; Chivu 
Stoica, membru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al C.C. ol P.C.R.

La plecare, la Gara Băneasa, delegația a 
fost condusă de tovarășii Alexandru Drăghici, 
Paul Niculescu-Mizil, llie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Florian Dănălache, Constantin Drăgan, 
Janos Fazekas, Leonte Răutu, Vasile Vilcu, Ște
fan Voitec, membri supleanți ai Comitetului Exe
cutiv și secretari ai C.C. al P.C.R., vicepreședinți 
ai Consiliului de Stat și ai Consiliului de Mi
niștri, membri ai C.C. al P.C.R., miniștri, condu
cătorii unor organizații obștești și instituții cen
trale.

Au fost, de asemenea, de față, I. S. Ilin, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al U.R.S.S. la Bucu
rești, și membri ai Ambasadei sovietice.

Un grup de pionieri a oferit flori membrilor 
delegației.

(Agerpres) r)

Așadar, astăzi, Rapid, cu cei 
11 z aleși. < 
revenit de
pe banca antrenorilor (și ea tot 
un fel de loc al suferințelor...), 
cu tot cortegiul de frenetici sus
ținători, inclusiv Tudorică și a 
lui trompetă, va încerca trecerea 
pragului, a marelui prag al con
sacrării europene. Pentru că, evi
dențiată ieri doar de rezultatele 
din turneele levantine, sau din 
competițiile feroviare, echipa din 
Giule.ști se află azi în fața porții 
larg deschise a notorietății con
tinentale, pe care o poate cuceri 
obținind calificarea în sferturile 
„C.C.E." prin eliminarea cam
pioanei Italiei.

să recunoaștem

cu Valentin Stănescu 
) pe patul de spital

un moment deosebit în 
semicentenară a formației 
nii", un moment care se 
abordat și depășit cu calmul 
vedit la Torino, dar și cu 
senia manifestată în meciul 
tur cu Trakia. Deci nu s-ar 
tea spune că se cer lucruri deo
sebite, de domeniul imposibilu
lui. Cu atît mai mult cu cît este 
vorba, în fond, de recuperarea 
unei diferențe minime, exprimată 
printr-un singur gol.

Un gol ? Și totuși gîndul ni 
se întoarce insistent tot la un 
0—1, deci tot la o diferență mi- 
nimă, dar Sh fața căreia fotba- 
fișlii tfbștoi au Capotat, nu

Si Sa capotat pentru 
s-iău ș^ăpustst par și Simplu din 

spfe posșta ad

viata 
„viși- 
cere 
do
ri îr- 
re- 
pu-

de 
că

versă, pentru că energia, forța 
morală și coeziunea echipei s-au 
risipit ca 
venit cînd 
mai mult, 
crescut și
pentru că... De fapt, pentru că 
— asta am vrea să retină jucă
torii feroviari — și 0—1 este 
greu de recuperat dacă nu ac
ționezi lucid și calm, dacă nu 
perseverezi din primul pînă în 
ultimul minut, dacă nu al în
credere în tine și în coechipieri.

Pornind de pe aceste baze de 
ordifn psihologic, 
dea mai lesne 
perioritatea. va 
ga pat și tehnic, 
cut-o de atîtea
S-ar mai cere , . _ _.. .
mâi mare de agresivitate și co
eziune în atac, unde eforturile 
sblitare ale lui Ion Ionescu nu 
pot rezolva problema calificării. 
Dumitriu II, Codreanu, Năstu- 
i&scU, dar mai ales primul, pot 
Să solicite mai des nu atît apă
rarea torin'eză, cît pe Anzoiin. 
Dacă îmi amintesc bine, după 
jocul din tur, unul din cei trei 
mi-a spus: „Dacă nu tragi la

fumul dacă golul n-a 
era așteptat își dorit 
pentru că treptat a 

tensiunea nervoasă,

Rapid își va ve- 
concretizată su- 
putea juca de- 
așa cum a fă- 
ori pînă acum, 

în plus o notă

Duminică, la București

ROMANIA—R. f. G. 
la handbal masculin

Blocaj la balon. Autor, dinamovistul Novac, pe care îl vom revedea 
astă-seară

Astă-seară, la Floreasca,

Dinamo încearcă să urce o treaptă
în „Cupa cupelor" la baschet

Iată-ne din nou • în ziua examenu
lui unei echipe române de baschet: 
Dinamo București înfruntă pe Alt’ 
Onestă, dorind să refacă handicapu. 
de nouă puncte cu care a pierdut 
la Milano (64—73) și pentru ca
lifica, astfel, în ' '
-Cupei Cupelor".

Desigur, in baschet, o asemenea 
diferență nu este mare și pare ușor 
recuperabilă. De aceea, ne alăturăm 
optimismului dinamovișttlor, care 
privesc cu multă încredere aceasta 
partidă. Declarația căpitanului echi
pei. maestrul sportului MIHAI ALBU, 
este semnificativă: „Doresc din toată 
inima și sper să rămînem în com
petiție. Știu că avem de înfruntat o 
formație valoroasă, in care evoluează 
or i va jucători de talie internațională 
(issac, Gatti, Wolthers), dar tocmai 
acest lucru ne determină, pe mine 
și pe coechipierii mei, să privim cu 
realism întrecerea, să-i acordăm a- 
tenția cuvenită și. deci, să luptăm 
din toate puterile din primul pînă în 
ultimul minut de joc."

In vederea acestui meci, Dinamo s-a 
antrenat în fiecare zi, de la înapoie
rea din Italia, iar jocul de duminică 
(în divizia A, cu Farul la Constanța) 
a constituit o utilă verificare. Cîștl- 
gătorii „Cupei României" vor prezenta 
următorul lot: Aîbu, Novac, Visner, 
Giurgiu, Viciu, DiaconeStU. Cernea, 
Dragomirescu, cimpeanu, Andreescu 
și Roșu.

Oaspeții, după un start slab în 
campionatul Italian, s-au pus pe pi
cioare și în ultimele două etape au 
realizat victorii. Ei ocupă acum locul 
5. Din formație ies în evidență ame
ricanii Isaac, un adevărat virtuoz al 
baschetului, șl Wolthers, excelent a- 
părător, precum șl Gatttț un vechi 
component al „squadrel azzurta". Cei
lalți membri al echipei stnf: Vatte-

turul următor al

roni, Vescovo, De Rossi, Bulgheronl, 
Albonico, Ossola, Masooco, Longbi și 
Zenatta.

întîlnirea începe la ora 19, în sala 
Floreasca. și va fi condusă de arbi
trii I. Uiguci (Turcia) și I. Petrovici 
(Iugoslavia).

I

F. C. Argeș
Qynamo Berlin

1-1 (0-1)
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INCERTITUDINI 
ÎN FORMAȚIA 
STELEI

acci- 
va 

apăra buturile 
bucureștenilor. A- 
mintiri valeneî»-

D. Nicolae 
dentat. Cine 
apăra

REZULTATE
SCONTATE 

ZIUA A DOUA 
REPUBLICANELOR 
TENIS 
MASA

SPECTACOLUL SPORTIV

p cîștige, au făcut 
Nu o dată am

29 noiembrie. Cu citeva momente Înaintea Începerii jocului cu 
Rapid, fotbaliștii Juventus-ului in ' 
lui nostru Aurel Neagu.

Aceasta nu-i însă totul. Ar fi, 
poate, prea simplu. Este impe
rios necesar ca Magnusson să 
fie atent supravegheat. Suedezul 
(el joacă la Juventus numai în 
partide internaționale sau cu ca
racter amical) se află cam... izo
lat în echipă și, din acest mo
tiv, a învățat să se descurce

fața teleobiectivului fotoreporteru-

HERIBERTO 
HERRERA 
Șl VALENTIN 
STĂNESCU 
FAȚĂ IN FAȚA 
LA BUCUREȘTI

felicităm galeria și 
titudine. Am fost 
acolo, cînd micul grup de turiști 
români striga: HAI RAPID! nu 
fluiera nimeni. „Tifosi" reacțio
nau altfel. își încurajau și mai 
puternic echipa! Deci...

pentru corec
ta Torino și,

Călin ANTONESCU

(Pag. a 3-a)

LOCUL OCUPAT 
DE EDUCAȚIA 
FIZICĂ
ÎN ȘCOLILE 
DIN’ U.R.S.S.

La sfîrșitul acestei săptă
mîni, amatorii de handbal din 
Capitală vor avea prilejul să 
asiste la un ioc internațional, 
în care se vor găsi față în 
față selecționatele masculine 
ale României și R. F. a Ger
maniei. Pentru selecționata 
noastră este primul meci ofi
cial după ultima ediție a cam
pionatului mondial.

Oaspeții, clasați la ultima 
ediție a campionatului mon
dial pe locul VI, se bucură 
de un bun renume pe plan 
european. Echipa lor este ca
racterizată prin rapiditatea jo
cului, prin forță de șut și prin 
siguranța apărării. Demn de 
reținut e’Ste faptul că întâlni
rile dintre handbaliștii ro
mâni șl vest-germani, tradi
ționale în ultimul timp, s-au 
încheiat în majoritatea cazu
rilor cu victoria reprezentan
ților noștri. Iată de altfel cum 
se prezîhiă bilanțul acestor 
partide :
România-R.F.G. 4

Să sperăm că 
(meciul are loc 
reasca de la ora 
condus de
Nilsson) echipa 
termina învingătoare.

3 0 1 72:63 
și duminică 

în sala Fio-
19 șl va fi 

norvegianul 
noastră

K. 
va

Politehnica Galati - Crisul Oradea

La ora primilor fulgi
ia Brașov, „asalt" pe toate fronturile

■ (Pag. a

FRAMÎNTARI 
ÎN FOTBALUL 
URUGUAYAN

patinatori artistici ai a- 
Petrolul Brașov se află

Tinerii 
sociației 
în febrile pregătiri. La sfîrșitul 
acestei săptămîni ei vor avea pri
ma confruntare publică din actua
lul sezon, evoluînd la Miercurea 
Ciuc în cadrul unui concurs de
monstrativ- Patinoarul artificial 
din Brașov, pe care ei își „șlefu- 
iesc“ exercițiile, a fost reainena- 
jat, mărindu-i-se considerabil su
prafața. La ora actuală el „numără” 
doar 400 mp (25x16) însă lucrările 
sînt extinse pînă la acoperirea cîm- 
pului de gheață de 640 mp. Darea 
în folosință a întregului patinoar 
este condiționată de sosirea noului 
compresor de 100 000 kcal, coman
dat la Tehnofrig Cluj.

în actualul sezon competițional 
Petrolul Brașov contează pe Spor
tul sportivilor Marilena Citlbucă 
și Carpi tfeftl (perechi seniori), 
Luminița Ancuța și Dezideriu 
Czeisner (perechi juniori), Mariana 
Klbkner, Oltea Stoian, Elke See- 
wald, Alexandrina David, Romulus 
Gruia (la juniori) pe care-i pregă
tește antrenorul B. Heuchert. Con
comitent cu desfășurarea pregătirii

sportivilor de performanță, la pati
noarul artificial funcționează și 4 
grupe de începători sub îndrumarea 
unor entuziaști instructori.

Timpul, la Brașov, se prezintă 
propice amenajării patinoarelor na
turale- Au fost luate măsuri, și în 
decurs de cîteva zile la bazele spor
tive ale clubului Tractorul, asocia
țiilor Voința și Metrom și pe tere
nurile de tenis Olimpia patinatorii 
vor fi în largul lor.

Hocheiștii asociației Flacăra în
vață de zor tainele jocului cu pucul 
și crosa, conduși de antrenorul Ion 
Buletti. El are la dispoziție 18 ju
niori și o linie completă de seniori.

(Continuare in pag. a 2-a)
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SANTANA 
ÎNVINS 
DE TAYLOR
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ÎNOTĂTORI 
Al ANULUI
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Scat, meritau să 
un joc mare I".
auzit acest cor al regretelor, care 
vine să susțină o părere mai 
veche : pe spectator îl atrage de
monstrația, dar numai golul îl 

mulțumește.
Mulțumește, însă, golul obținut indiferent 

de condiții ? întrebarea m-a trimis la 
campionat, această întrecere hulită de că
tre toți esteticienii tribunei : „Tot campio
natul se reduce la un calcul meschin — 
pierd cu Dinamo în deplasare, cîștig acasă 
cu Jiul și U.T.A. Caracterul său este goana 
după punctele care dau unuia certitudinea 
supremației, altuia încă o „felie de viață". 
Este o aberație ca în atari condiții să 
pretinzi spectacol sportiv".

Ce reprezintă, însă, spectacolul sportiv? 
Unde începe și care-i sînt limitele ? Ce 
interpretare i se dă la nivelul opiniei 
publice ?

Formulat pentru unii distinct, pentru alții 
neînchegat încă în formule, spectacolul 
rămîne, în fond, partida însăși (redamîhd, 
însă, o suită de elemente: tehnicitate, 
intuiție tactică și dinamism) jucată curat, 
dirijată corect și cîștigată de cel care și-a 
dovedit superioritatea.

Nimeni nu mi-a definit spectacolul 
sportiv ca pe o demonstrație gratuită 
(suită de driblinguri, tarantele la mijlocul 
terenului, valsuri amețitoare în careu), 
lipsită de finalitate.

Am acuzat de fariseism pe cel care a 
strigat Rapidului, în min. 95 (jocul cu 
Trakia) : „Nu mă interesează golul trei I 
Sînt satisfăcut. Ați făcut spectacol și asta 
este esențialul".

în fond, golul este concretizarea între
gului efort (fie al unui jucător, fie colec
tiv), a spiritului de luptă, este proba prac
tică a posibilităților tehnice și a orientării 
tactice a jucătorului. Golul este, în fond, 
o chintesență.

Nu ne facem, implicit, apologeții golu
lui ; nu reducem întrecerea la finalitatea 
ei, nu cinstim victoriile mediocre.

Dezavuăm pe jucătorii care au făcut din 
golul în sine o religie, desconsiderăm pe 
aceia care folosesc arme nepermise pentru 
a-l obține, ne repugnă mercantilismul celor 
care evaluează golul în monedă (răspunsul 
unui jucător dinamovist : „Ce pretențioși 
sînteți ! Ați văzul destul fotbal de 8 lei !" — 
dat unui suporter care acuza jocul subme
diocru al echipei preferate într-o etapă 
trecută — miroase a bilei ; veniți I 2 lei 
driblingul, 5 lei golul I).

Golul, însă, ca final dorit al unei acțiuni 
inteligent concepute și curajos dirijate, 
dă savoare și întregește spectacolul 
sportiv.

Dincolo de satisfacția imediată, golul are 
și o funcție morală : în condițiile unei 
calificări el îți creează tonifiantul sentiment 
al realizării.

spectacolul

careu),

Nușa MUȘCELEANU

-

Ne surprinde, firește, absența 
greului Boddington, care, după cum 
se știe, a luptat în finala campio
natului european, cu italianul Ba- 
ruzzi. Ni se spune că după întoar
cerea în Anglia Boddington a tre
cut la profesionism. Antrenorul 
Wflîîams Vă încerca, la București 
șl la Constanța, o formație nouă, 
în care își pune mari speranțe. 
Pugiliștil britanici, ca de altfel și 
cei români, se gîndesc la viitoarele 
competiții de amploare, șl în pri-

mul rînd, la J.O. din Mexic. Iată 
de ce dubla lor confruntare este 
așteptată cu deosebit interes de 
antrenorii Williams și Popa.

Ieri a sosit șl arbitrul Italian 
Desantis, care, alături de Rial 
(Spania), va oficia ca neutru la par
tidele de la București și Constanta.

Amintim că întîlnirea România — 
Anglia se va disputa joi, de la ora 
19. în sala Floreasca.

Ora 20. Pistele aeroportului in
ternațional Băneasa sînt luminate 
,.a giorno". Plouă. Sintem înștiințați 
prin megafon că avionul K.L.M 
287, via Amsterdam, a aterizat. Aș
teptăm, sub cupola aerogării, să 
luăm contact cu pugiliștil britanici 
care, dintr-un moment în altul, 
trebuie să cobare scările avionu
lui. împreună eu reprezentanții fe
derației de specialitate, reporterii 
și fotoreporterii se pregătesc să- 
schimbe primele impresii cu condu
cătorii, antrenorii și boxerii repre
zentativei Angliei.

Ora 20.30. Festivitatea de primire 
este scurtă, dar cordială. Dl. R. S. 
Angliss, conducătorul delegației oas
peților, nl-i prezintă pe d-nil W. 
Cox (conducător secund), W. T. Lo
vett (secretarul federației britani
ce). S. B. Broadhurot (arbitru) și 
Williams (antrenor). La rîndul său, 
acesta din urmă ne face cunoștință 
cu emisarii boxului amator britânic. 
Cunoaștem, de altfel, componența 
selecționatei engleze, așa că nu 
ne-a mal rămas decit să verificăm 
exactitatea el. Williams își prezintă 
băieții, în ordinea categoriilor de 
greutate: Wenton (21 de ani), Ta- 
berner (21), Cheshire (19), waller 
(21). Mccormack (21), Tottoh (23), 
Blake (21), Mccann (20), Sandy (25), 
Wells (21).

Așadar, o echipă foarte tînără, 
fără nume sonore, dar — după cum 
sintem asigurați — foarte robustă. 
Dintre componenții formației 
tanice se distinge semlusorul 
ier. campion al țării sale pe 
1967. De altfel, Waller a fost 
zent și la campionatele continen
tale de la Roma, ca și semigreul 
B. Sandy.

R. CĂLARAȘANU

83-62 (37-31)
Chivulescu 13, Gonczi 13, Comă- 
niță 2, 
tehnica,
Hupoiu
Dolhan

Au arbitrat
(București)
(Iași). (Gh.

În campionatul masculin de bas
chet al diviziei A, a avut loc, aseară, 
la Galați, întîlnirea restanță între 
formațiile Politehnica și Crișul 
Oradea. Gălățenii au jucat bine 
în repriza a doua cînd, de fapt, 
și-au asigurat un avantaj substan
țial. Punctele au fost realizate de: 
Samson 10, Baltag

Debreczi 3, pentru Poli- 
și Hofman 12, Mazilu 14, 
5, Bencze 10, Capitan 4, 

4, Ghiță 10, Leitner 3.
bine G. Chiraleu 

și Constantin Stanclu 
Arsenie — coresp.).

telefon). — 
cadrul tur-

12 (prin 
meci, din

_____ r_ care-1 susține echipa 
Dynamo Berlin în țara noastră, 
s-a desfășurat astăzi în localitate 
și nu la Tîrgoviște cum fusese 
anunțat anterior.

Oaspeții au obținut un sur
prinzător rezultat de egalitate. Ei 
au înscris în min. 30 prin Lysz- 
czan. Pentru piteșteni a marcat 
Țurcan (min. 73).

PITEȘTI 
Al doilea 
neului pe 13, Ioneci 29,

N. Alexandria, ceresp.

GIMNASTICA 
ARTISTICA

Vineri și simbătă, 
o competiție spor
tivă de mare atrac
ție în Capitală : 
Concursul republi
can de gimnastică 
artistică, in progra
mul căruia sînt 
prevăzute întreceri 
la categoriile copil, 
cat. m, cat. n, cat. 
I șl maestre.

Oltenia pe primul loc
în „Cupa Agriculturii”, ediția 1967

In sala căminului cultural din comuna Goicca Mică, 
raionul Băilești, a avut loc o festivitate, in cadrul căreia 
a fost Inmînat regiunii Oltenia trofeul oferit de ziarul 
„Agricultura socialistă" pentru rezultatele obținute în or
ganizarea și desfășurarea „Cupei Agriculturii".

La ediția din acest an a tradiționalei competiții, Olte
nia a fost reprezentată de peste 58 000 de sportivi, din 
aproape 500 de asociații sportive sătești (St. Gurgui — 
coresp. principal).

bri- 
Wal 
anul 
pre- Echipa de box a Angliei, la 5 minute după aterizare pe aeroportul 

Băneasa.
Foto : V. Bage ac
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La ora primilor fulgi
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Cu aceștia, asociația Flacăra va 
participa la campionatul republican 
de juniori și la calificările pentru 
campionatul republican de seniori. 
De o bună bucată de timp hochelș- 
tii brașoveni folosesc gheața lacului 
Noua și în curind vor trece la pati
noarul natural Olimpia. în progra
mul lor de antrenament sînt pre
văzute 4 jocuri amicale • „acasă” și 
tot atitea in deplasare, precum și 
participarea la „Cupa orașului Bra
șov", la care au fost invitate echi
pele de juniori Steaua, Dinamo, 
Avintul M. Ciuc și Timava Odor- 
hei. Un stimulent pentru hochelș- 
tii de la Flacăra este și faptul că 
au fost dotați de federație cu două 
rîndurl complete de echipament. 
Ținlnd cont de seriozitatea pregăti
rilor există premisa comportării, 
in actualul sezon, la un nivel su
perior celui din anul trecut.

în aceste zile schiorii brașoveni 
de la Dinamo, Armata, Steagul roșu. 
Tractorul, Politehnica șl cei de la 
Școala sportivă, vor începe pregă
tirile „la concret" In vederea nou
lui sezon competițional. Mulți din
tre ei au și luat contact cu stratul 
de zăpadă proaspăt așternut pe 
pirtii, și în special cei care fac 
parte din diferite loturi republica
ne ale căror pregătiri stnt destul de 
avansate. Cele 25 de titluri de cam
pioni, cucerite anul trecut, consti
tuie pentru schiorii brașoveni un 
stimulent in noul sezon oficial 
care incepe în prima duminică a 
anului 1968, deoarece ei trebuie să 
confirme locul fruntaș pe care-1 
ocupă Brașovul In schiul românesc.

Nu putem Încheia fără a aminti 
două aspecte legate da activitatea i 
săritorilor. Trambulina mijlocie de i 
la Poiana Brașov a fost consolidată | 
Iar la Rlșnov, clubul Dinamo șl un

Pe pîrtia

mare număr de iubitori al sportu
lui din localitate au muncit cu en
tuziasm pentru terminarea noii

La Sinaia, boburile reintră pe pirtie

Clăbucetului
Foto : N. Aurel

trambuline, pe care se pot obține 
sărituri In jur de 45—50 m, cit șl 
pentru amenajarea celei vechi, pe 
care începătorii pot realiza sărituri 
plnă la 20 m-

BIATLONISTII7
AU PARCURS 400 Km,

DAR MAI AU 900

ECHIPA FRANȚEI 
PENTRU MECIUL CU ROMÂNIA

Înapoiat de la Novosibirsk, an
trenorul lotului olimpic de Na
tion, Marcel Stuparu, ne-a stat 
cu amabilitate la dispoziție pen
tru a ne relata unele amănunte 
asupra deplasării:

— De fapt, trebuie să preci
zez că nu am stat la Novosi
birsk, ci într-un orășel alăturat, 
Akademgorodok, construit de 
numai 10 ani. Aici am avut po
sibilitatea să efectuăm primele 
antrenamente pe zăpadă, ăl cărei 
strat, deși nu prea mare (10—15 
cm) ne-a permis să 
în condiții optime, 
zile, antrenamentele 
jurat în compania
sovietici (Mamatov, Tihanov, Pu
zanov, Safin. Gonceârev, Mela
nin ș.a.), care, insă, au plecat 
In Suedia, unde se află și acum. 
După trei zile, 
un concurs de 
ba de ștafetă, 
in primul rind, 
geTe, deoarece
Crasem pînă la venirea la Aka
demgorodok. Bine- s-au compor
tat Vilmo», Carabela, Mirzea și 
Bărbășescu care nu au avut nici 
o penalizare (s-a concurat numai 
la ștafetă). Promițător, ținlnd sea
ma de perioada de pregătire, au 
tra« șl ceilalți membri al lotu
lui olimpic, adică Cimpoi a, Cer
cel, Țeposu șl Stoian.

în continuare, pregătirile 
avut drept scop, acomodarea 
zăpada, corectarea mersului
schiuri și îmbunătățirea procen
tajelor la trageri în condiții a- 
propiate de concurs. Timpul ex
celent (spre deosebire de alți 
ani
vă, temperatura scade pînă la 
—40 de grade, acum, linia ter- 
mometrulul nu a cobori! aub —25 
d« grade) ne-a fost de un pr»- 
țlos ajutor pentru ținerea lec- 
țliloT de antrenament in bune 
condițiuni. în aceste 20 de zile 
au fost parcurși, conform plani
ficării, circa 400 de kilometri.

Relatârile antrenorului Mar
cel Stuparu despre pregăti
rile efectuate la Akademgo- 
rodok.

— Vă rugăm să ne spuneți 
ce program au biatloniștii noș
tri de acum șl pînă la întrece
rea de la Autrans ?

ne pregătim 
In primele 
s-au desfă- 

„olimpldlor*

am participat la 
verificare, la pro-
Noi am urmărit 

verificarea la tra
pe zăpadă nu lu

au
CU
pe

La 21 decembrie, reprezentati
va de tineret a țării noastre va 
lua startul într-o competiție de 
prestigiu : Cupa Europeî. Primul 
adversar al României va fi na
ționala de tineret a Franței. E- 
chipa oaspete va fi condusă de 
dl. Jacques Maillard, secretarul 
general al federației franceze de 
specialitate. împreună cu antre
norii Raymond Savignac și Mar
cel Laurent vor face deplasarea 
următorii boxeri : Bihin Jacky 
(muscă), Aldo Cosentino (cocoș), 
Laine Alain (pană), Azzaro Do
minique (semiușoară), Ștefen

8e.e 9...

bO
Jean-Paule (ușoară), Kaser Jean- 
Claude (semimijlocie), Warusfel 
Jean-Claude (mijlocie ușoară), 
Chapter Michel (mijlocie), Depor
ter Daniel (semigrea) și Poncelet 
Christian (grea). Returul meciu
lui cu naționala Franței va avea 
loc la Paris, în martie 1968.

70 eee

în pitorescul oraș de la poalele 
Furnicii, sporturile de iarnă sînt pe 
cale să reintre în toate drepturile, 
în consecință, prezențele sînt din 
ce în ce mai numeroase în „cata- , 
logul" pregătirilor. La startul pri-ț 
melor antrenamente pe zăpadă se 
află șl lotul olimpie de bob, care . 
de pe acum\a intrat In scursa" 
campionatelor europene și a J.O. 
Datorită stratului de nea, căzut In 
ultimele zile (aproape 10 cm), pre
gătirile au fost transferate pe bob. ‘ 
Deocamdată, se lucrează la perfec
ționarea plecării șt la lansarea bo
bului din start. în apropierea ta
berei (una din vilele I.R.S.B.C-) a 
fost , amenajată special , o stradă. ,, 
pentru starturi.

Din discuțiile purtate cu preșe
dintele comisiei regionale de aehi- 
bob, Mihal Bota, am aflat că in > 
jurul datei de 15 decembrie vor fi 
amenajate locuri de start și unul 
sau două dintre virajele pîrtiei pro- 
priu-zise. La ora actuală pîrtia este 
gata „la negru". Urmează ca o 
nouă ninsoare și un frig mai pro
nunțat să permită amenajarea ei și 
4,Ia alb".

Sinaia găzduiește de cîteva zile 
și lotul U.AS.R. de schiori (6

băieți și 6 fete) care se pregătesc 
în vederea campionatelor mon
diale universitare, sub conducerea 
prof. C. Diaconescu și prof. V. 
Cîrstocea. Ponderea participanților 
o deține I.C.F., la fete, și Institu
tul Politehnic Brașov, la băieți- 
Studenții schiori au Încheiat pe
rioada de acomodare pe zăpadă 
și au trecut la antrenamentele de 
slalom.

PAUL POPA — coresp.

★
Dorința „fierbinte" a brașoveni

lor pentru sezonul de iarnă : con
ducerea întreprinderii de transpor
turi din localitate să admită ca au
tobuzul de pe ruta Brașov—Poiana 
Brașov SA CIRCULE ÎN ZILELE 
DE BARBATOARE LA FEL CA SI 
ÎN ZILELE LUCRATOARE.

C. GRUIA — coresp. principal

— în total, băieții vor trebui 
să parcurgă 1 300 de kilometri, 
bineînțeles intensitatea variind în 
funcție de perioada de pregătire. 
Paralel, se va urinări obținerea 
unei constante, la un nivel ridi
cat, a tragerilor. Plnă la 12 fe
bruarie, dată la care este pro
gramată proba individuală de 20 
km din cadrul J.O., vom face 
cîteva verificări, unele in com
pania blatloniștlloT din alte țări. 
Prima va avea loc săptămîna vi
itoare, cînd lotul nostru olimpic 
va participa, neoficial, la con
cursul dintre selecționatele de ti
neret âle țării noastre și R. D. 
Germane, după care va pleca în 
Suedia, la Falun. în luna ianua
rie, antrenamentele se vor des
fășura numai în țară, la Poiana 
Brașov care ne oferă condiții ex
celente, atît prin varietatea și 
gradul de dificultate al pîrtiilor 
ce pot fl amenajate, cit și prin 
poligonul recent reamenajat. în 
ultima perioadă, mai precis în 
drum spre Autrans, ne vom opri 
în Elveția, pentru a participa la 
un concurs Internațional. Apoi, 
Jocurile Olimpice unde sper — iar 
membrii lotului, prin conștiincio
zitatea cu care muncesc, dove
desc că doresc acest lucru — 
obținem rezultate bune.

Echipa de juniori a clubului 
Dinamo București va susține un 
meci amical la Ruse, cu 
ția Dunav. Antrenorul 
Fiirez ne-a anunțat că printre 
pugiliștii pe care-1 va deplasa

forma- 
Eugen

în Bulgaria se numără Dumitru 
Mihalcea, Alexandru Mihalcea, 
Niculae Păpălău șl Aurel Cojan- 
Partida se va disputa la 16 de
cembrie.

Să

d. st.

cînd, în perioada respecți-

In Maramureș, zăpadă șl promisiuni

'f În munții Maramureșului, Iarna 
a poposit de-a binelea. La Borșa, 
pe Mogoșa, la Izvoare — locuri de 
notorietate in lumea schiului — a 
încăput sezonul. Zăpada care a că
zut în aceste zile a atins un strat 
gros, de la 50 pînă la 70 cm, și per
mite de pe acum desfășurarea în 
bune condițiuni a antrenamentelor 
și chiar a unor concursuri. De alt
fel, schiorii băimăreni, cit și cei 
din Baia Sprie, au ieșit deja pe 
pirtii. Lotul de schi al regiunii 
Maramureș a inaugurat sezonul du
minică, cînd pe Mogoșa a partici

pat Ta ! un antrenSbhent4 Wstreiat 
Antrenorul Șt. Strebeli ne-a decla
rat că băieții Iui intră în formă, 
iar unii dintre el, ca de exemplu 
frații Cadar și D. Chiuzbăian, au 
avut o bună comportare la acest 
„concurs de casă",

Alte noutăți din schiul băimă- 
rean : pe Mogoșa vor intra în 
funcțiune două schi-lifturi, în lun
gime totală de aproape 500 m. Unul 
dintre aceste schi-lifturi a fost con
struit recent. Al doilea, mai vechi, 
a fost prelungit. Păcat că schiorii 
și turiștii nu vor beneficia în iarna 
’67—’68 de telefericul de pe Mogo-

Clasamente... clasamente...

DIVIZIA A

FEMININDIVIZIA A

DIVIZIA B MASCULIN,

In urma omologării tuturor rezul
tatelor Înregistrate in turul actualu
lui campionat de handbal, Comisia 
centrală de competiții a Federației 
române de handbal a întocmit cla
samentele de toamnă, configurația 
lor este următoarea !

1. Univ. Tim.
2. Confecția Buc.
3. Rapid Buc.
4. Univ. Buc.
5. Constr. Tim.
6. Polit. Galați
7. Rulm. Brașov
8. Lie. nr. 4 Tim.
9. Mureșul Tg. M.

10. Progresul Buc.

MASCULIN

t
9
9

s s
3
2
1
1

1 
1 
o
1
1
1

3
5 
«
6
7
7

7
8

18
15
14
13
11

7
7
4
2
1

149—108
138—140
131—143
156—119
147—133
141—135
153—145
140—155 

83—138
116—138

112— 61
109— 70
76— 61

106— 79
95- 75
OP- 75
72— 89
69—110
63— 99
45— 92

89—74
62— 83
70— 97
41— 66
71— 87
78—107

1. steaua Bue.
2. Dinamo Buc.
3. Dinamo Bacău
4. Univ. Cluj
5. Raf. Teleajen
6. Univ. Buc.
7. Dinamo Brașov
8. Polit. Tim.
9. C.S.M. Reșița

10. Textila Cisnădie

8 9 0 0 171—114 18
9 6 0 3 172—126 12
9 6 0 3 154—125 12
9 4 2 3 161—146 10
9 3 3 3 135—148 9
9 3 2 4 128—129 8
9 3 2 4 121—132 8
9 2 2 5 135—143 6
9 2 1 6 128—171 5
9 1 0 8 128—199 2

Seri* a
1. Met. Copșa M.
2. Timișul Lugoj
3. Medidna Tg. M.
4. Știința Lovrin
5. I.C.O. Arad
6. Tehnomet. Tim.
7. Univ. Craiova
8. Univ. Tim.

Știința Petroșani
Polit. m Tim.

DIVIZIA B FEMININ, Seria I
Textila Buhuși
S.S.E. Buzău

9. I.C.F. Bue.
4. S.S.E. 2 Bue.
5. Spartac C-ța
6. S.S.E. Ploiești
7. Polit. Iași
8. Univ. iași
S. Polit. Buc. 

înst. Pod. Bacău

Rezultate scontate în ziua a doua
a campionatelor republicane

BRAȘOV, 12 (prin telefon). — 
In cea de-a doua zi a finalelor 
campionatelor republicane de te
nis de masă, în sala Armatei 
nu a mai domnit frigul pătrun
zător de luni. Motivul ? Afară, 
temperatura era mai ridicată. în 
asemenea împrejurări, și desfășura
rea partidelor a avut loc în condi
ții normale. Nu a mai fost semna
lată decît o singură surpriză: 
în întîlnirea feminină Voința 
Arad — Spartac București, unde 
Mariana Barasch a dispus cu 2—1 
de Lidia Sălăgeanu, victorie care

n-a influențat însă rezultatul fi
nal dintre cele două echipe. în 
rest, formațiile favorite s-ati im- 
□us. uneori, cu autoritate.

Rezultate : echipe femei: C.F.R. 
Srașov — Spartac Buc. 5—2, Di- 
lamo Craiova — Bere Grivița 
Buc. 5—1, Progresul Buc. — C.F.R. 
Iași 5—0, Voința Arad — C.S.M. 
Cluj 5—0, Voință Arad — Spar
tac Buc. 5—1, Progresul Buc. — 
Dinamo Craiova 5—2» echipe 
bărbați: Progresul Buc. — A.S.A. 
Buc. 9—1, C.S.M. I Cluj — Voința 
Buc. 9—0, Constructorul Buc. — 
C.F.R. lași 9—3, Voința Arad — 
Politehnica Buc. 9—4, C.S.M. II 
Cluj — Bere Grivița Buc. 9—2, 
C.S.M. I Cluj — Politehnica Buc. 
9—1, C.S.M. II Cluj — C.F.R. Iași 
9—3, Voința Arad — Progresul 
Buc. 9—5.

PRONOSPORT
AVANTAJELE PARTICIPANȚI- 
LOR LA CONCURSUL EXCEP
ȚIONAL PRONOEXPRES DIN 

17 DECEMBRIE 1067

Duminică 17 decembrie a.c. Ad
ministrația de stat Loto-Prono- 
sport organizează ultimul concurs 
excepțional Pronoexpres al anului. 
Acest concurs oferă participanți- 
lor numeroase avantaje, din care 
amintim :

— Se atribuie în număr nelimi
tat autoturisme de diferite mărci 
și capacității „Renault 10 Major", 
„Skoda 1000 M.B.", „Fiat 850", 
„Trabant 601“ pentru variantele 
ciștigătoare cu 6 din 9.

— Prin tragere la serțl se 
acordă 10 autoturisme i 2 „Skoda 
1000 M.B.", 4 „Fiat 850", 4 .Tra
bant 601".

— Se mai atribuie premii în 
bani de valoare variabilă și fixă.

— Se efectuează 10 extrageri 
de cite 9 numere din 49 fiecare, 
în 4 faze — 90 numere.

— Se poate participa cu bilete 
de 3 lei, 9 lei, 18 lei și 30 lei.

— Cu 30 lei puteți participa 
la toate cele 10 extrageri — 90 
numere ș.a.

Pentru a înțelege mai bine 
avantajele pe care le eferă cen- 
cursuriîa excepționale Preneex-

pres amintim că ia concursul din 
24 septembrie 1967 au fost atri
buite 13Q24 premii, din care 27 
autoturisme.

★
Tragerea concursului Pronoex

pres de azi va avea loc în Bucu
rești, în sala din str. Doamnei 2, 
la ora 18.

PREMIILE TRAGERII AUTOTU
RISMELOR LOTO DIN 

5 DECEMBRIE 1967

Categoria 1: 2 autoturisme „RE
NAULT 10 MAJOR'i a Il-ai B 
autoturcme „SKODA 1000 M.B.* i 
a III-a i 4 autoturisme .FIAT 
850"» a IV-a: 2 autoturisme .TRA
BANT 601* i a V-a: 45 variante 
a 15.104 lei fiecare» a Vl-a: 
4.911 a 50 lei fiecare» a VII-a: 
2 a 75.000 lei, din care un auto
turism la alegere din cele patru 
tipuri oferite la categoria I—IV-a, 
plus diferența în numerar» a 
VlII-a: 293 variante a 300 lei.

Cîștigătorii autoturismelor vor 
fi încunoștiințați în scris la ce 
dată să se prezinte la Centrala 
A. ,S. l.olo-Pronosport pentru a-și 
ridica premiile.

șa. Lucrările de reparație avan
sează într-un ritm prea lent. Sec
țiile de schi din Baia Mare și Baia 
Sprie au fost dotate cu echipament 
și materialele necesare, astfel că 
atît schiorii avansați de la A.S. Oțe
lul, cit și tinerii de lâ Baia Sprie 
au acum la dispoziție tot ce le este 
necesar. Schiorilor de la Oțelul 
Baia Mare li s-au procurat, printre 
altele, 15 perechi de schiuri de per
formanță (pentru probele alpine), 
5 schiuri de fond și 16 perechi de 
bocanci, iar centrul de la Baia 
Sprie a primit materiale și echi
pament în valoare de 10 000 lei.

Din complexul pregătirilor pen
tru noul sezon nu trebuie să Omi
tem importantele amenajări ce s-au 
făcut la principalele pirtii din re
giune. La Borșa, de pildă, s-au e- 
fectuat o serie de lucrări pentru 
lărgirea unor porțiuni ale pirtiei 
„olimpice", s-a reparat trambulina 
de sărituri și s-au adus unele îm
bunătățiri turnului de observație. 
La Mogoșa au avut loc defrișări, 
ameliorări la viraje și contrapante 
ale pîrtiei.

Desigur, în această perioadă este 
mult solicitat pentru materiale 
sportive specifice iernii și maga
zinul de materiale sportive din 
Baia Mare. Față de alți ani, maga
zinul este destul de bine aprovizio
nat cu echipament. Nu același lu
cru se poate spune însă și despre 
sortimentul de schiuri, care este 
destul de sărac. La ora actuală nu 
se găsesc în orașul nostru decît 
două tipuri de schiuri, cu totul In
suficiente pentru Baia Mare și îm
prejurimi, unde acum sportul nr. 1 
a devenit schiul.
T. TOHĂTAN — coresp. principal

■ n ciuda campaniei care se
I duce împotriva lor, Birocra-
■ ții se autoprezintă ca un trib 

de oameni bllnzl, romantici și cu 
credință în Dumnezeu. Dacă ser
viciul le-ar îngădui-o ar plînge 
ascultîndu-ne nevoile. Din nefe
ricire bocetul e interzis la birou 
iar nevoile noastre, pentru a fi 
satisfăcute au nevoie de mărtu
rii, declarații, dovezi, ștampile 
așa cum sînt prevăzute în biblia 
Birocraților, ce apare în tiraje de 
masă sub titlul de „Formuiaris- 
tică'.

Totuși, pentru ca cetățenii să 
nu piară striviți sub blîndețea 
birocraților împotriva lor se duce 
o luptă care în momentul de 
față înregistrează oarecari suc
cese.

Ar fi însă stupid să ne închi
puim că după ce s-au dezvoltat 
pînă la maturitate, Birocrații vor 
ceda de bună voie pozițiile cuce
rite și se vor topi ca vrăjitoarea 
rea, din basmul „Vrăjitorul 
din Oz“ numai la atingerea apei.

De aceea ne-a bucurat una din 
ultimele inițiative de combatere

1. Polit. Galați
2. Voința Buc.
3. Polit. Buc.
4. Cauciucul

Or. Gh. Gh.-Dej
5. tnst. Ped. Bacău
6. Polit. Brașov
7. Agronomia Iași
8. A.S.A. Ploiești
9. Rapid Buc.

10. Tract. Brașov

Seri* I

• 0 0 176—116 18 Seria a n-a
8 0 1 149—111 16 1. Voința Odorhel 9 8 0 1 119— «1 16
5 2 2 164—148 12 2. C.S.M, Sibiu 9 7 1 1 90— 56 15

3. Univ. Cluj 9 7 0 2 112— 70 14
S 1 3 124—126 11 4. Voința Sigh. 9 6 1 2 130— 78 13
4 1 4 119—134 9 9. Univ. n Tim. 9 4 1 4 90— 77 9
3 1 5 160—165 7 6. S.S.E. Petroșani 

. B. M.
9 3 2 4 94— 79 8

3 0 6 146—151 6 7. Constr 9 3 1 5 80— 91 7
2 1 6 121—150 5 8. Univ. Craiova 9 13 5 71-117 5
1 1 7 145—152 3 9. I.S.E. București 9 1 0 8 51-133 2
1 1 7 152—203 3 10. Univ. n Buc. 9 0 1 8 57—132 1

i'f-.-.y,

Dinamoviștii brașoveni
nu au așteptat

15 decembrie
15După cum am anunțat, la 

decembrie, sînt programate pri
mele antrenamente 
zăpada. Unii schiori, 
ninsoarea căzută în 
me, au și început 
Cei de la Dinamo 
pildă, au efectuat 
4—5 zile antrenamente pe tere
nul Dinamo și în Poiana Brașov. 
Antrenorul Gh. Olteanu are în 
pregătire următorul lot: Gh. Bă- 
descu, Dinu Petre, V. Dihoi, Io
sif Olteanu. N. Dudu, V. Nan, 
N. Cojocaru, I. Tudor, Mariana 
Barabaș, Vilma BogOzi și Doina 
Boboc. în acest sezon, dinamo- 
viștii vor pune un accent deo
sebit pe biatlon și vor prezentă 
la toate concursurile echipe de 
seniori, tineret și juniori.

oficiale pe 
profitînd de 
ultima vre- 
pregătirile. 

Brașov, de 
în ultimele

EMIL RUSU-PRIMUL CICLIST ROMAN
AL ANULUI 1967

Feste sezonul competițional la 
ciclism s-a tras de mai multă vre
me cortina. Statisticienii continuă 
insă să lucreze intens. Se adună nu
mărul kilometrilor parcurși la an
trenamente (peste 11 COO), cel pro
gramat in întrecerile interne și 
internaționale (aproape 15 000) și 
se stabilește tradiționalul clasa
ment pe puncte al celor mai buni 
rutieri seniori. In 1967 — nu 
pentru nimeni o surpriză — 
mai bună pedală a țării a fost 
estrul sportului EMIL RUSU. 
mai Înainte de a comenta acest 
sament, să-1 înfățișăm cititorilor :

1. EMIL RUSU (Dinamo) 76 de 
puncte ; 2. Gabriel Moiceanu (Di
namo) 46 de puncte; 3. Nicolae 
Ciumeti (Dinamo) 32 puncte ; 4. W- 
Ziegler (Dinamo) 30 p ; 5. Gh. Su- 
ciu (Dinamo) 26 p ; 6. Francisc
Gera (Steaua) 21 p; 7. I. Ardeleanu 
(Steaua) 18 p ; 8. C. Grigore 
namo) 17 p ; 9. Vasile Tudor 
namo) 14 p- ; 10. C. Ciocan 
namo) 13 p ; 11. M. Rîndașu 
ința Ploiești) 11 p ; 12. V. Burlacu 
(Steaua) 8 p ; 13. W. Egyed (Dez
robirea Brașov) 4 p ; 14—16. Ștefan

este 
cea 

ma- 
Dar, 
cla-

(Di- 
(Di- 
(Di- 
(Vo-

Suciu (Dinamo), Gh. Moldoveanu 
(Steaua) și Alex- Sofronie (Dinamo) 
3 P.

Clasamentul a fost alcătuit — ca 
și in anii trecuți — pe baza punc
tajului obținut în marile competiții 
interne și internaționale (primele 
locuri) de către reprezentanții ci
clismului nostru. S-a folosit, tntru- 
cîtva, regulamentul premiului 
„Pernod'4. Sportivii noștri au obți
nut punctaj în cadrul campionate
lor republicane, >,Cupei F.R.C.", 
circuitelor regiunilor Ploiești și 
Brașov, „Cupei Voința", „Cupei 
orașului București" și „Turului Ro
mâniei" (competiții Interne și inter
naționale. desfășurate in țara noas
tră) și în întrecerile „Turul regiunii 
Bordeaux", „Cursa Păcii", „Pre
miul FHumanită" și „Turul Bulga
riei". O seamă de alte întreceri 
internaționale („Turul R.D- Germa
ne", campionatele mondiale ș.a.) au 
rămas în afara clasamentului, dar 
nu din... vina noastră.

EMIL RUSU cucerește pentru 
prima oară titlul de cel mai bun 
rutier senior al țării. El și-a acu
mulat punctele care l-au adus in 
fruntea piramidei in
mâniei", in cele trei campionate 
republicane ciștigate în acest an 
(contratimp pe echipe și individual, 
fond, in „Cupa orașului București" 
și in alte competiții în care a fost 
pe primul plan al disputei. La 23 
de ani, ciclistul dinamovist a făcut 
un sezon excelent, la care trebuie 
adăugat faptul că a devenit și cam
pion al tării intr-o probă de velo
drom (4 000 m, urmărire individua
lă). realizind un record care-i des
chide perspective pentru Ciudad d„ 
Mexico. Punctul său forte este 
contratimpul. Și-a dezvoltat aceas
tă calitate îndeosebi in timpul pre
gătirilor efectuate sub supraveghe
rea antrenorului Nicolae Voicu, 
pentru campionatele lumii din 
Franța și pentru Jocurile Olimpice 
de la 
23 de 
ginar 
clism
antrenorul Vasile Chiș. Are o bo
gată experiență competițională (a 
participat la campionatele mondiale 
din Belgia — 1963, Franța — 1964 
și Olanda — 1967, la Jocurile Olim
pice de la Tokio, la „Tour de l’A- 
venir" — 1965 ș.a.) și are în față 
posibilitatea materializării talentu

„Turul Ro-

EMIh RUSU

Tokio. Emil Rusu împlinește 
ani la 26 decembrie. Este rvi- 
din Cluj, primii pași în ci- 
(1961) fiindu-i indrumați de

lui său în competițiile interne și 
internaționale din următorii 10 ani. 
Deci, locul 1 în 1967 trebuie 
semne doar Începutul •..

■„ Veteranul" ciclismului 
nesc, GABRIEL MOICEANU 
ani) trăiește o a doua 
Este un merit deosebit pentru ci
clistul dinamovist (exemplu de via
ță sportivă, de dragoste pentru 
sportul cu pedale) că reușește la a- 
ceastă vîrstă să se situeze înaintea 
unor alergători tineri, creditați cu 
titlul de speranțe, dar care — în 
fața maestrului — se dovedesc mai 
puțin ambițioși, mai puțin dornici 
să se afirme in marea arenă a ci
clismului rutier.

Pe ultima treaptă a podiumului 
urcă, în mod surprinzător, NICO
LAE CIUMETI, alergătorul dina
movist care a început puternic se
zonul, pentru ca apoi — inexplica
bil — să capoteze. El și-a adunat 
„zestrea" in campionatul republican 
de semifond, in „Cupa orașului 
București" și in „Turul României". 
Este, totuși, prea puțin pentru ceea 
ce ne-a promis Nicolae Ciumeti 
la începutul carierei.

în plutonul evidențiaților se mai 
află W. Ziegler, Fr. Gera, Ion Ar
deleanu, C. Grigore și Vasile Tu
dor. Desigur, fiecare clasament al
cătuit fără cronometru și ruletă 
este intr-o măsură arbitrar. El nu 
poate exprima cu precizie Incul pe 
care fiecare dintre alergători l-a 
ocupat în ansamblul sezonului. Di
ferențele mari dintre primii clasați 
și restul competitorilor ne asigură 
însă că erorile sînt de ordinul... 
miimilor. Ceea ce trebuie neapărat 
subliniat este faptul că și in acest 
sezon sportiv dinamoviștii au fost 
de departe cei mai buni în ciclismul 
românesc, că ei continuă să se afle 
in primul pluton și chiar ... înain
tea lui. Să dăm și Cezarului ce este 
al lui : felicitări antrenorului NI
COLAE VOICU.

să în-

româ- 
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tinerețe.

Hristache NAUM

Dar, de fapt...
a acestui trib șl care e cu atît 
mai periculoasă (pentru Biro- 
crați) cu cît, fiind împrumutată 
matematicilor, e și riguroasă și 
•implă.

Și anume e vorba de „reduce
rea la absurd*.

„Absurdul ucide" — a hotărit 
Federația română de baschet vl- 
zîndu-i pe Birocrați. „Le vom 
compune o astfel de formularis- 
tică îneît vor fi siliți să se auto
dizolve".

începutul acestei subtile lupte 
a Federației de baschet cu biro
crația a fost marcat de lansarea 
pe piață a unor cartonașe lucioa
se numite „licențe".J)

Licențele conțin șase rubrică2), 
au un titlu cu majuscule în al
bastru, pe orizontală, un altul 
cu majuscule, în roșu, pe verti
cală, două ștampile și o iscălitu
ră pe una din fețe iar pe eea-

laltă patru spații consacrate vi
zelor anuale. Ele sînt mai mari 
decît permisele de intrare la 
Comitetul de Radiodifuziune, mai 
elegante decît abonamentele Ci
nematecii șl spre deosebire de 
precedentele, sînt planificate pe 
patru ani. Modul lor de întrebu
ințare spune, pe scurt:

A) Licențele se vor distribui 
după un plan de acțiune bine 
stabilit3)

B) Ele vor fi distribuite într-un 
cadru festiv4)

C) Vizarea licențelor se va 
face pe bază de tabel

D) Se va ține evidența lor no
minală

E) Se va comunica federației 
numai numărul licențelor elibe
rate3) cît și numele unității.

Ei bine, aceste licențe carto
nate, lucioase, cu șase rubriri 
colorate în roșu șl albastru, stam

pilate, iscălite, care cer planuri 
de acțiune, vize, comunicări, ta
bele, cadru festiv și nominalizări 
servesc la...

...vizionarea gratuită a meciu
rilor de baschet de către copiii 
de 8—12 ani care au participat 
la cel puțin 2 (două) jocuri ami
cale sau oficiale de mini-baschet!

Dar, cum toți copiii joacă (sau 
se joacă) între 8 și 12 ani de cel 
puțin trei ori mini-baschet (sau 
„de-a mini-baschetul") cartona
șele cu pricina vor trebui să fie 
distribuite o dată cu carnetele 
de note, cu radierele sau cu chi
flele la centrele de pîine și la 
chioșcurile cu răcoritoare iar me
ciurile de baschet se vor desfă
șura pe terenurile de fotbal sau, 
la nevoie, pe Bărăgan pentru a 
permite intrarea tuturor poseso
rilor de licențe.

In fața aceste) avalanșe de

cartonașe Birocrații vor fugi 
mîncînd pămîntul.

Dar fără nici o șansă.
Lovitura pe care le-a dat-o Fe

derația română de baschet îi va 
ajunge oriunde, chiar dacă se 
vor ascunde într-o piramidă de 
licențe nominale, stampilate și 
vizate la zi.

Iar dacă acest exemplu va fi 
urmat și de celelalte federații, în 
ceea ce privește mini-fotbalul, 
mini-handbalul și mini-șahul, a- 
tunci, fără îndoială, soarta Bi
rocraților va fi pecetluită.

Camil BACIU

1) Așa cum se înmînează in
ventatorilor, fabricanților saa..( 
licențiaților.

2) Una mai mult decît Buleti
nele de identitate.

3) Vezi planurile de acțiune 
ale marilor bătălii.

4) Conform unui protocol ce se 
va comunica din timp.

5) Nu și a celor pătate de muș
te, îndoite la colț sau uitate în 
dulap.
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INCERTITUDINI
ÎN FORMAȚIA STELEI

• D. Nicolae, accidentat • Haidu sau Suciu in poarta?
• Spaniolii au sosit aseară

t, C. Valencia în Meiul eău, pe stadionul „Mestalla"
(Foto: Flneras Valencia)

lat 8-1 pa aaperterti foto aiului 
bucureștean trăind două zile Ia 
cea mal Înaltă tensiune. Giuleș- 
tenli — antrenori, Jucători șl *- 
mici — vor afla voința... fotba
lului, astăzi după-amlază, stellștil 
— inline. Dar, la era clnd tint 
scrise aceste rlndurl, In cele pa
tru tabere este stăplnă liniștea 
dinaintea furtunii. GHndurlle ri- 
pldlștllor se îndreaptă mereu 
spre hotel Lldo, unde slnt găz- 
dultl torlnerfl, cele ale steâlștl- 
Jor spre Roma, wnde echipa an
trenorului Bdmundo Trabanco aș
teaptă avionul care-i va aduce 
la București. Spaniolii parcurg 
ruta pe care a făcut-o Steaua,
ductndu-se la Valencia, tntrebîn- 
du-se probabil dacă la capătul 
călătoriei — la București — vor 
avea aceeași „plăcere* ca șl ad
versarii lor, pe stadionul „Mes
talla'.

Dar, să-i lăsăm pe Waldo, An
gola, Abelardo, Paqulto șl pe 
ceilalți la Roma, să aștepte, șl 
să facem o călătorie mal scurta 
pînă sus la „Ghencea*, unde, sub 
conducerea antrenorilor Stefan 
Covaci $1 Stefan Onisle, Constan
tin, D. Popescu, Hălmăgeanu rșl 
colegii lor, lșl Încheie pregăti
rile, supunîndu-se unul antrena- 
ment-test, o încercare care 
să dea cea mal bună soluție — 
de echipă — pentru joi după- 
amlază.

Doctorul Predescu, Coved șt

Tribuna cititorilor
înfrlngerea echipei naționa

le In medul retur cu repre
zentativa R. D. Germane a 
afectat, cum era și firesc, pe 
iubitorii fotbalului. Multi din
tre ei s-au adresat In seri» 
redacției noastre, expunln- 
du-șl punctele de vedere asu
pra cauzelor care au determi
nat acest eșec, șl făclnd unele 
observații, propuneri șl su
gestii prețioase pentru îmbu
nătățirea activității viitoare In 
domeniul fotbalului. Reprodu
cem mai jos cîteva spicuiri 
din scrisorile primite de Ia 
cititorii noștri.

„Faptul că în șase partide 
internaționale (cu Italia, Unga
ria, Polonia, R.F.G. șl R.D.G. 
— de două erl), echipa noas
tră n-a înscris decît un sin
gur gol (șl acela într-un meci 
neoficial fără miză, disputat 
pe teren propriu) dovedește 
„astenia" actuală a fotbalului 
nostru. Spun „astenie* gîndln- 
du-mă nu .numai la neputința 
atacului formației naționale, 
dovedită atît de pregnant în 
acest an, cît, mal ales, Ia lipsa 
totală de concentrare a Jucă
torilor în anumite momente 
chele ale partidelor ce Ie dis
pută*. (Ion Ghinescu — comu
na Botenl, raionul Muscel).

„Ar fl bine ca Federația de 
fetbal să-sl îndrepte mal mult 
atentia asupra unor tineri și 
talentați jucători din echipele 
noastre de primă divizie (Fl. 
Dumitrescu de la U.T.A., Du- 
mitriu III de la A.S.A. Tg. Mu
reș, Neagu de la Rapid, Tă
tarii de la Steaua) care, sub 
o îndrumare competentă, pot 
deveni elemente de bază ale 
viitoarei reprezentative națio
nale*. (Gheorghe Vaslle, str. 
Ing. Teodorescu 13 — Bucu
rești).

„Cred că este razul să fie 
temperat! și aceia care, deși 
n-au jucat niciodată fotbal, se 
erijează acum (din tribună) în 
mari specialiști și, uneori, prin 
ceea ce scriu, înveninează o 
atmosferă ce începuse să mear
gă pe drumul însănătoșirii". 
(Ștefan Dobrică, inspector ad
ministrativ la Sfatul popular al 
raionului Găiești).

★
„Membrii secției noastre au

©nisle 11 privesc cu o îngrijo
rare nedisimulată pe Dumitru Ni- 
colae. ti studiază flecare mișcare 
căutind parcă rezolvarea unei 
probleme de nedezlegat.

— Cărui fapt se datorează acest 
plus de «tentie pentru Dumitru 
Nicolae î

— Slntem îngrijorați — ne 
spune Stefan Covad. Foarte în
grijorați. în medul cu Petrolul, 
Nicolae a fost lovit la genunchi 
șl eete incertă participarea fail 
la medul cu F. C. Valencia. Dr. 
Predescu va decide mtlne dimi
neață (n.r. miercuri). Absenta Iul 
Dumitru Nicolae din echipă ne-ar 
Incomoda teribil.

— Această declarație presupu
ne șl alte mișcări în echipă.

— într-un anume fel, da. Adică 
slntem încă în faza de căutări. 
Discutăm eventuala prezență a 
iul ROtaru, asta însemnînd refa
cerea cuplului de fundași cen
trali D. (Nicolae, Hălmăgeanu. 
Sau, vom rămîne la formula de 
duminică, Jenei păstrîndu-sl lo
cul. Nu ne-am hotărît încă In 
ce privește titularul din poartă 
Haidu II cunoaște mai bine pe 
spanioli și este refăcut după ac
cidentul din prima repriză a me
ciului de la Valencia, dar Suciu 
a apărat foarte bine cu Petro
lul. Deci...

Deci, am asistat, în continuare. 
Ia antrenamentul desfășurat aci. 
Apoi am luat drumul eeroportu-

analizat meciul România — 
R. D. Germană și au ajuns 
Ia concluzia că, printre alte 
cauze, înfrîngerea se datorește 
lipsei de orientare a înaintași
lor, care n-au știut cum să 
destrame apărarea organizată 
a oaspeților, precum si ner
vozității excesive manifestate 
de aproape toți componenții 
formației noastre*. (loan Se- 
beni, președintele secției de 
fotbal I.O.T.C.-Cluj).

★
„Jucătorilor noștri li s-a fă

cut un deserviciu prin laudele 
exagerate aduse după victoria 
asupra echipei R. F. a Germa
niei*. (I. Mircea Bolboacă, str. 
Triaj 27 A, satul Sinicora — 
Cluj).

★
„Să se formeze o selecțio

nată tînără, cu jucători de 
18—19 ani, care să fie dată 
pe mîna unui antrenor dornic 
de muncă, energic și priceput". 
(V. Ionescn, bd. Leontin Sălă- 
jan 3, blocul M3 — Bucu
rești).

Ar
„Cu tot eșecul suferit, pro

pun ca lotul reprezentativ să 
nu fie schimbat structural, cl 
să 1 se aducă numai unele re
manieri*. (Nlc. Alexandru, Uzi
na mecanică Mija — req. 
Ploiești).

★
„Nu numai Dan este vino

vat, cl și acel care după me
ciurile precedente, mai ales 
după cel cu echipa R. F. a 
Germaniei, l-au trecut cu ve
derea lipsurile, elogiindu-1 în 
mod exagerat și făcîndu-1 să 
tragă concluzii false asupra 
valorii sale. Probabil că 
același oameni nu l-ar mal 11 
condamnat pe Dan dacă se cîș- 
tiga meciul cu R.D.G. *. (Grl- 
gore Toloacă, bd. Gh. Coșbua 
81-83 — București).

„Fotbaliștii noștri au dove
dit, din nou, că nu știu să 
abordeze jocurile cu miză. 
Pentru remedierea acestei de
ficiente trebuie depuse efor
turi intense". (Toma Pascu, 
cartierul „1 Mai", bloc 17 — 
Rm. Vîlcea).

„Este de dorit să se aducă 
la conducerea echipei națio
nale un antrenor de peste 
hotare, cu vastă experiență șl 

Iul International Băneasa, pentru 
a intlmpina pe valencieni. Sosi
rea oaspeților a fost marcată ea 
de obicei de tradiționalele for
malități ale primirii : reprezen
tant! ai clubului Steaua, ziariști, 
amatori de autografe. Coborînd 
din avionul de Roma, spaniolii 
se Interesează — în primul rînd 
— de buletinul meteorologic pen
tru ziua meciului. „Va fi frig, 
va ploua, va ninge î". îl asigu
răm că au fost luate... toate mă
surile. Antrenorul Edmundo Tra- 
banco reconfirmă opinia după 
care F. C. Valencia a făcut cu 
Steaua, acum două săptăminl, pe 
„Mestalla', cel mai bun joc din 
actualul sezon șl că speră ca 
figura să fie repetată la Bucu
rești. „Este o obligație față de 
suporterii de acasă, față de pu
blicul bucureștean, despre care 
am auzit numai lucruri bune*. 
Ansola — autorul a două goluri 
la Valencia, ne Intlmplnă eu o 
mină sobră șl foarte reticent ft 
declarații t „Nu știu dacă min
gea va fi la fel de prietenă cu 
mine, aici la București...*.

Șl de ia aeroport, oaspeții spa
nioli au poposit după cîteva mi
nute Ia hotel Ambasador.

Valentin PAUNESCU

HERIBERTO HERRERA ȘI VALENTIN STĂNESCU
FATĂ-N FATĂ, LA BUCUREȘTI

V. S. 1 Bîne-ai venit.
H. H. : Am auzit c-al fost bol

nav.
V. S. : O criză de ulcer.
H. H. : După meciul cu noi ?
V. S. ; Da, dar o chestie mai 

veche. Maladie specifică.
H. H. : Cui ?
V. S. : Celor cu profesii agitate 

ca a noastră. Tu nu suferi de 
nimic ?

H. H. : Am coșmaruri, cite o 
dată... Ultimul, în noaptea dinain
tea plecării la București.

V. S. : Chiar așa, sau vrei să 
ne flatezi ?

H. H. : De loc. Se făcea că 
eram tînăr și undeva pe o plajă 
pustie jucam fotbal. Adversarul 
meu era Dan. O dată n-am putut 
să frec de el.

V. S. : Curat coșmar, dragul 
meu Heriberto I E o presimțire, 
probabil. Veți fi eliminați.

H. H. : Nu cred, nu vreau, nu 
se poate.

simț pedaqogic*. (Titi Borțun. 
str. M. Kogălniceanu 36 — 
Alexandria, Victor Mihele, bd. 
23 August 16 — Timișoara, 
prof. Gheorghe Floș, bd. Mun
cii 82, bloc B 40 — București).

★
„De ce n-a fost inclus în 

lot și jucătorul Motroc, care 
în ultima vreme se află într-o 
formă foarte bună ?*. (Cornel 
Dorion, str. Popa Șapcă 30 — 
Timișoara).

„Ce a căutat Sasu în echipa 
națională, cînd el a lipsit atît 
de mult din activitatea oficia
lă?". (Vasile Bălăci, str. Pa
vata 16 — Craiova).

★
„Jucătorii noștri au o slabă 

pregătire psihologică, trecînd 
dintr-o extremă în alta. Orice 
joc trebuie privit cu aceeași 
seriozitate și încredere în pro
priile forțe, Indiferent de ad
versar, de teren, de miză", 
(ing. Dumitru Știr, str. Compo
zitorilor 26 — București).

★
„Se zice despre Ion Ionescu 

că este în formă. Dar cum se 
explică faptul că în ultimele 
meciuri ale echipei naționale 
el n-a înscris nici un gel, ra- 
tînd nepermis de mult ?. (Du
mitru Șerban, stația C.F.R. Ro
șiori Nord).

★
„Federația de fotbal ar tre

bui să-I sancționeze pe cei 
care ne-au înșelat încă o dată 
speranțele. Sasu să fie scos 
definitiv din lot". (Mitică 
Strungariu, Calea Națională 
228 — Botoșani).

★
„Propun formarea unei echi

pe tinere, cu un let de circa 
25 jucători, care să activeze 
alături de celelalte formații 
din prima divizie*. (Ion Col- 
giu, comuna Lădești-Arqeș).

„Unii fotbaliști sînt prea 
mult adulați de cronicari, deși 
nu o merită, Iar alții sint pur 
și simplu ignorați. S-a vorbit 
oare despre vreun „recital 
Adam" cînd jucătorul clujean 
a marcat patru goluri echipei 
Dinamo ? Si poate ar fi meri
tat acest lucru, la fel ca și 
Constantin după meciul de la 
Cluj". (Spiridon Petroiu, str. 
M. Gojdu 9 — Timișoara).

...28 noiembrie, ora 18. Înainte 
de aterizare, nava companiei ae
riene „Iberia" s-a rotit de cîteva 
ori deasupra Valenciei. Orașul 
ne-a oferit, în razele roșiatice ale 
apusului o imagine picturală, la 
fel de sugestivă ca o ilustrată. 
(Comparația aparține lui Stefan 
Covaci, antrenorul Stelei). Sub a- 
ripa „Caravelle"-ului, Mediterana 
se întinde, spre răsărit, nețărmurită. 
Pe sol culorile devin mai vii, mai 
tari. Clima subtropicală (4. 20° la 
sfîrșit de noiembrie), menține o 
vegetație luxuriantă. Florile se 
răsfață pretutindeni, în peluzele 
de pe marginile bulevardelor, în 
balcoanele locuințelor, tn glastrele 
din fața hotelului Astoria, pe me
sele restaurantelor...

O vizită prin oraș, port și pe 
litoral. Ne-au tncîntat livezile cu 
copaci scunzi, eu frunze eeruite, 
de un verde întunecat, tn care 
strălucește „aurul Spaniei", produ
sul tradițional de export, porto
calele. Poți cumpăra una, un ki
logram sau o ladă. Spre „Grao" 
(portul Valenciei), autocamioanele 
se înșirau ca la o adevărată pro
cesiune. In magaziile și pe ram
pele portului, munți de citrice, în 
lăzi sau saci, așteptau să fie îm
barcate pentru a lua drumurile 
lumii. Litoralul este tmpînzit cu 
hoteluri, pensiuni, campinguri și 
bungalow-uri, pe mai mulți kilo
metri de plajă. Clima bltndă atra
ge la Valencia zeci de mii de tu
riști.

...Admirăm monumentele arhi
tectonice ale orașului: Turnul 
Sfintei Catalina și Podul Turta, 
ambele construite tn secolul 
XVIII; ne înfundăm pe străzi în
guste, șerpuitoare. Vizităm grădi
na botanică și ne oprim tn centrul 
orașului la „Arena". Aici au loc

V. S.! Slabe argumente. Ce-o 
să fie dacă veți pierde la două 
goluri diferență ? Să nu drama
tizăm, sîntem bărbați, ce naiba.

H. H. : Steaua mea ar fi atunci 
în primejdie. Știi doar că toată 
lumea mă compară cu Helenio 
Herrera de la Inter. Trebuie să 
rezist, să-l întrec, vreau să de
vin eu H. H. T. Tu cu cine ești 
comparat ?

V. S. : Deocamdată, cu prea 
mulți. Dacă ne calificăm și Ra
pidul ajunge în sferturile de fi
nală ale „C.C.E.", adică acolo 
unde n-a mai fost nici o altă 
echipă românească, atunci aș fi... 
incomparabil I

H. H. ; Te înțeleg. Sper, totuși, 
că băieții mei vor rezista.

V. S. : Mare noroc ai avut cu 
Magnusson la Torino. A marcat 
un gol imposibil de imitat, ca o 
capodoperă.

H. H. : Mă costă 300 000 000 de 
lire golul acela.

V. S. : Așa de mult ?
H. H. : Fiindcă suedezul nu 

poate juca decît în meciuri inter
naționale. în rest, e capital în
chis.

V. S. : Cam scump...
H. H. : De acord, dar fotbalul 

a devenit o industrie de specta
col, de neconceput fără vedete. 
Trebuie să ținem piept cinema
tografului și televiziunii. Ce-ar fi 
Rapidul fără Ionescu și Dumitriu ?

V. S.: Ți-au plăcut ?
H. H. : Nu, fiindcă mă tem de 

ei. Și Castano se teme, și An-

SPORT LA...

Ora 13,30 — pe programul I 
— transmisie de la stadionul Re
publicii, meciul de fotbal Rapid 
București — Juventus Torino 
(„Cupa camplonllgr europeni* — 
partidă retur) >

Ora 20,03 — pe programul I 
— „Radiomagazin sportiv*. 

LA CINEMATOGRAFUL PATRIA DIN CAPITALĂ

AHO.UK AlMiiE | JEAN-LOUIS TRINTIGNANT

•un BARB AT și»

Film distins cu :
— Palme d’or la Cannes 1966
— Oscar 1966 pentru cel mai bun scenariu după o operă 

literară
— Oscar 1966 pentru cel mai bun film străin
— Premiul O.C.I.C. — Cannes 1966
— Premiul Comisiei Superioare Tehnice — Cannes 1966

coridele. Despre luptele cu tauri 
la Valencia se spune că sînt ne
întrecute tn toată Spania. Nu 
lipsesc nici discuțiile tn contra
dictoriu ale localnicilor. Unii spa
nioli consideră că este un specta
col barbar, menit să ațîțe nervii. 
Alții se entuziasmează, tl preferă 
fotbalului. Jucătorii noștri nu au 
văzut o asemenea luptă. Stagiunea 
este închisă. Pasiunea cu care 
ne-au vorbit, însă, gazdele despre 
coridele valenciene, ne-a creat 
impresia unui spectacol fără de 
care este greu să-ți imaginezi 
Spania. Un coleg de la ziarul 
„Levante", Juan Caparros. ne-a 
descris o coridă : „Te captivează 
prin atmosfera electrizantă a tri
bunelor, prin frumusețea origina
lă a luptei, prin ritmul mișcărilor 
toreadorului, în jocul Iul primej
dios cu fiara Înrăită... Și apoi be
ția victoriei”.

N-am văzut lupte de tauri la 
Valencia. Am făcut însă cunoștință 
cu publicul, un public care între
ține o atmosferă uluitoare, un pu
blic pasionat, care și atunci cînd 
este vorba de fotbal își susține cu 
frenezie idolii, ti duce spre victo
rie. In seara aceea, pe stadionul 
„Mestalla" publicul valencian s-a 
manifestat (probabil) ca la o co
ridă, a avut o mare contribuție la 
succesul echipei locale asupra Ste
lei. Nici o portocală însă n-a po
posit în teren sau tn arbitru, deși 
uneori peluza populară n-a fost 
de acord cu deciziile lui Francez- 
cont.

Desigur că, după meciul d» 
mîine, spaniolii, pe lingă alte im
presii frumoase din capitala noas
tră, vor duce la Valencia și o a- 
mintire plăcută despre publicul 
bucureștean. Așa cum avem noi, 
despre spectatorii valencieni.

Cristian MANTU

zolin. Doar fiindcă el au jucat 
perfect în ziua aceea, Juve n-a 
primit nici un gol. Dar, de cîte 
ori poți juca perfect o întreagă 
partidă ?

V. S. : Ești cam neliniștit, He
riberto ?

H. H. : Tu, nu ?
V. S. : Medicii mi-au recoman

dat liniște.
H. H. : Medicii recomandă tot 

felul de lucruri imposibile.
V. S. : Situația mea e și mai 

grea. Avem de recuperat un sin
gur gol și publicul vrea să ter
minăm cu voi pînă la pauză.

H. H. : Uitasem de public.
V. S.Numai la el mă gîndesc 

tot timpul.
H. H. : Vă iubește ?
V. S.: Mai rău, ne adoră. Azi 

îl rog să aibă răbdare 120 de 
minute, de va fi nevoie. Echipa 
ta nu poate fi dată repede peste 
cap, trebuie măcinată.

H. H. : A ta la fel.
V. S.: Apropo, ce-aî făcut sîm- 

băta trecută, cu Napoli ?
H. H. : 1—1, la Torino. A fost 

foarte greu, ar fi trebuit să pier
dem. Dar de ce mă întrebi ?

V. S. : Fiindcă noi sîntem na- 
politanii României.

★
Această convorbire n-a avut loc 

niciodată. Așa ne-am închipuit-o 
noi. Deci... pt. conf.

Romulus BALABAN

...Șl LA

Ora 13,25 — transmisie de la 
stadionul Republicii, meciul de 
fotbal Rapid București — Ju
ventus Torino.

Ora 19,45 — transmisie de la 
sala Floreasca, Tepriza a II-a a 
meciului de baschet Dinamo 
București — A1T Onestă Milano 
(„Cupa cupelor" — partidă re
tur).

Pag. a 3-a

începem să uităm 
crosul!

Se spune despre cros că este 
cea mal bună școală de formare 
a atletului, mijlocul cel mal si
gur de a aduce atletismului noi 
șl noi contingente de tineri, de 
a-i depista pe cel mal talentați 
pentru alergările de pe pista sta
dioanelor.

Povestește Dinu Crlstea: „Nici 
o alta probă, din atîtea cite are 
atletismul, nu-mi dădea o mat 
mare bucurie ca alergarea pe te
ren variat, pe cărările pădurilor, 
pe malul apelor, prin arătură sau 
prin frunziș. In activitatea mea 
sportivă am luat startul în nici 
nu mal țin minte cite crosuri ; 
să tot fie cîteva sute ! De cum 
venea toamna și concursurile de 
pistă se mal răreau și pînă prin 
decembrie, cînd cădea zăpada, 
duminică de duminică eram pre
zent la concurs. Apoi, încă din 
buza primăverii ieșeam iar la 
„cîmp" șl firul ierbii răsărit pe 
stadion mă găsea taman bine, 
gata tnflerbîntat de luptă". . ■

Atletismul bucureștean are în
scrise pe răboj ne
numărate competiții 
de cros, concursuri 
duminicale organi
zate de regulă la 
„Șosea", la care par
ticipau toți alergă
torii din Capitală. Aceasta se 
petrecea nu cu prfta multă 
vreme în urmă, într-o perioadă 
de remarcabil avint al alergării 
de cros, tn perioada la care ne 
referim, nu exista sflrșit de săp- 
tămină din care să fl lipsit, cel 
puțin, o asemenea cursă.

Am răsfoit, cu intere», șl poate 
șl cu puțină melancolie, colecția 
ziarului nostru din anii 1846—1848 
și mi-am reamintit de campio
natul național, de cel al Capita
lei. de diferite crosuri sindicale, 
școlare, universitare șl militare, 
de atitea alte competiții organi
zate de redacțiile diferitelor zia
re. de către cluburile șl asocia
țiile sportive bucureștene, care-și 
făceau, pur și simplu, o datorie 
de onoare din organizarea unui 
astfel de concurs.

Attt de multe erau competițiile 
de cros, incit organizatorii nici 
nu mai aveau nevoie să măsoare 
traseele, distanțele și profilul lor 
fiind bine cunoscute de ani șl 
ani

Apoi, tn ciuda faptului că Între
cerii» de cros au fost centralizate 
In două mari competiții de primă
vară șl de toamnă, cu tot felul de 
etape preliminare șl faze finale, 
cu un număr Infinit mal mare de 
partlcipanțl, alergarea pe teren 
variat, din punct de vedere com
petitions!, a căzut oarecum In 
desuetudine. Au fost uitate tra
seele devenite tradiționale șl lo
cul de desfășurare a crosurilor a 
fost mutat din parcuri șl păduri

ABSENȚE
Acceptăm, îndeobște, că un 

clasament este oglinda posibili
tăților unor echipe sau a unor 
sportivi participanți într-o în
trecere oarecare, că el reflectă, 
cu destulă fidelitate, ordinea va
lorilor. le ierarhizează meticu
los. Finalele campionatului re
publican de gimnastică pentru 
juniori, disputate la Timișoara, 
nu puteau face, normal, excep
ție de la această, să-i zicem, 
regulă. Pe primele locuri ale 
clasamentelor întîlnim acele se
lecționate de regiuni unde an
trenorii și profesorii de educație 
fizică muncesc cu pasiune, pun 
suflet în activitatea lor, cresc 
cu grijă și migală „schimbul 
de mîine" al gimnasticii noas
tre: Bacău, Cluj, orașul Bucu
rești. Te gîndești imediat la 
munca unor antrenori ca Maria 
Ionescu, Marcel Duncan, soții 
Marina și Mircea Bibire, Dio- 
nisie Szabo, Petre Sacerdoțeanu, 
Alfred Molnar. Cornel Atanasiu. 
Victor Cibi, Mircea Bădulescu 
și constați că clasamentul este 
„corect". Dar, la o a doua lec
tură a lui, observi și unele ab
sențe, îți dai seama că regiuni 
în care gimnastica are deja re
zultate remarcabile lipsesc nu 
numai de pe locurile fruntașe, 
ci și, în general, din compe
tiție. Nedumerirea devine și mai 
mare cînd vezi că pe lista celor 
ce absentează apar numele re
giunilor Oltenia, Iași și Argeș, 
care fie că au dat țării în anii 
din urmă juniori de ridicată va
loare (chiar membri ai loturilor 
reprezentative), fie că au obținut 
rezultate satisfăcătoare în între
cerile de copii și juniori, îi cu
noști pe antrenorii și profesorii 
care lucrează în aceste regiuni 
(doar lipsa de spațiu te obligă 
să amintești numele numai a cî- 
torva dintre ei —Marcel Măr?.- 
șescu, Constantin buca, Cons
tantin Costea. Octav Ungureanu, 
Doina Feurdean), știi că doreau 
cu toții să se înscrie în circui
tul competitiv al țării și nu poți 
înțelege, cu atît mai mult, mo
tivele pentru care au putut ab
senta de la o asemenea între- 
cere-bilanț.

Firește, problema prezentînd o 
importanță majoră nu ne putea 
lăsa indiferenți. Ne-am intere
sat de cauzele pentru care un 
grup de antrenori și profesori (îm
preună cu elevii lor — gimnaști) 
nu s-au prezentat să-și susțină 
cel mai important examen spor
tiv al anului și am aflat lucruri 
pe cît de surprinzătoare, pe atît 
de grave: forfait-ul echipelor a- 
mintite a fost rezultatul unor 
incalificabile neglijențe chiar din 
partea acelora care ar fi trebuit 
să se preocupe în primul rînd 
ca gimnaștii să fi putut parti
cipa la finală — organele spor
tive regionale Oltenia, Argeș și 
lașii 

tn centrul orașelor, pe caldarîmul 
străzilor (!?). Scopul sportiv ur
mărit prin aceste competiții (an
grenarea unul număr cît mal 
mare de concurenți) a condus, In 
cele din urmă, la tot felul de ac
țiuni de paradă, de un formalism 
cras.

Cu ce a rămas atletismul nostru 
de pe urma acestor crosuri de 
mare amploare ? Cu nlmie, sau 
cu aproape nimic.

In ultimii ani, crosul a fost 
repus în drepturile sale firești, 
dar competițiile se limitează. în 
fapt, la campionatul republican 
(cu preliminariile de rigoare) și 
la un concurs de selecție cu ca
racter național. Din păcate, for
malismul n-a dispărut încă din 
munca celor aleși să se ocupe de 
activitatea atletică, motiv pentru 
care etapele preliminare ale cam
pionatului republican se desfă
șoară (dacă se desfășoară) prea 
la voia întîmplăril. Altfel nld nu 
se poate explica faptul că la „na
ționalele- din acest an, de la 

Pitești, în cursa se
nioarelor, au fost 
prezente doar 23 de 
alergătoare !?

Da ora actuală, 
calendarul competi
țiilor noastre de cros 
este extrem de să

rac. în afara celor două con- 
tursurl amintite mal înainte, 
îînt programate încă două sau 
trei. Nimeni (excepție face 
clubul Metalul din București) nu 
se preocupă să organizeze astfel 
de întreceri. Unde sînt crosurile 
școlare, care n-ar trebui să lip
sească duminică de duminică din 
calendarul sportiv bucureștean (șl, 
evident, din atîtea alte locali
tăți !) ? Unde sînt crosurile des
chise începătorilor, cele ale mili
tarilor (cu ani și ani în urmă, ase
menea competiții au „scos" pe 
Manea, pe Dinu Cristea ș.a.), cele 
ale fetelor etc. etc. ? Chiar ni
meni nu vrea să mal știe de a- 
ceastă activitate, atît de folosi
toare ’ Este, desigur, mult mal 
comod să se organizeze, de către 
federație, cele două mari com
petiții cu caracter național, dar 
In rest: nimic I

A venit vremea să urnim lucru
rile dtntr-o Inerție primejdioasă 
pentru Însuși atletismul nostru, 
căci ce» mal bună școală a atle
tului alergător a fost șl rftmîns 
CROSUL,

Tovarăși din cluburi șl asociații, 
din comisiile teritorial» ale atle
tismului, organizați cit mal multe 
competiții pe teren variat șl veți 
vedea că, pînă la urmă, tineretul 
te va simți iarăși atras către 
această „cura de sănătate" care 
este crosul !...

Romeo VILARA

Da. chiar ele au contribuit 
— printr-o atitudine pe care cu 
greu o poți explica — la absen
ța reprezentanților lor din li
nia I a gimnasticii noastre.

Auziți dv„ regiunea Oltenia 
n-a putut alinia o echipă la 
faza de zonă a campionatelor de 
juniori I în Craiova ființează 
trei puternice secții de gimnas
tică: la Electroputere, la Școala 
sportivă, la Liceul cu program 
de educație fizică (alta se află 
la Școala sportivă din Tr. Se
verin) și nu se găsesc șase gim
naști și șase gimnaste care să 
apere cinstea regiunii Oltenia. 
De necrezut. Și dacă acceptăm 
totuși că realitatea este aceas
ta. ne îngăduim să întrebăm: 
unde au fost îndrumarea și con
trolul organului regional, care 
cupoaște din vreme progra
mul competițional la toate 
ramurile sportive, care trebuie 
să supravegheze zi de zi modul 
cum lucrează antrenorii, să-i 
întrebe în permanentă despre 
rezultatele muncii, să-i tragă la 
răspundere atunci cînd nu-și fac 
datoria ? Răspunsul vine firesc : 
au fost absente ! Și tare am fi 
curioși să aflăm cum apreciază 
tov. Augustin Brîndușe, preșe
dinte al «C.R.E.F.S. Oltenia, ab
sența spiritului de datorie ce se 
manifestă atît de pregnant la co
laboratorii săi cei mai apropiați.

Regiunile Argeș și Iași au re
zolvat problema mai „simplu": 
au uitat să trimită organului 
de specialitate înscrierile în ter
menul fixat și au perseverat în 
atitudinea lor chiar atunci cînd 
li s-a atras, telefonic, atenția că 
sînt în culpă. Si în ambele ca
zuri s-a discutat cu oameni ce 
dețin importante munci de răs
pundere: Ion Popescu, vicepre
ședinte (Argeș), Nicolae Oloieru. 
vicepreședinte (Iași). S-au găsit 
oameni, bineînțeles mai jos-puși 
în schema organizatorică, asu
pra cărora a fost aruncată vi
novăția. dar copiii din regiunile 
respective nu au reușit prin a- 
ceasta să participe ia finalele 
de gimnastică. Prin grija fede
rației de specialitate, cîțiva — 
cei mai buni — au fost totuși 
invitați, dar în felul acesta n-a 
fost rezolvat cîtuși de puțin fon
dul problemei.

Și astfel, trei selecționate de 
regiuni au absentat de la fina
lele unui campionat republican, 
trei echipe lipsesc din clasamen
tele unei întreceri de anvergură 
națională din cauza absenței 
spiritului de răspundere la unii 
activiști sportivi cu însemnate 
munci de răspundere din Craio
va, Pitești și Iași.

Cum să calificăm, oare, a- 
ceastă absență ?

Constantin MACOVE1

AHO.UK


Scrisoare din Montevideo

își doreau, firește, echipa pe 
mai tnaltă treapta a podiumu-

dată cu noua ediție a campi-

I Deși destul de onorabil repre
zentat la ultimele campionate mon
diale, Uruguayul nu a trăit totuși 
momente da satisfacție deplini la 
încheierea campionatelor din An
glia. Înflăcărați suporteri Uruguay- 
eni 
cea 
lui.

O
onatului național au sporit și ne
mulțumirile, au început frămintă- 
rile. Se pare ei jucătorii naționa
lei au „importat" jocul în forță de 
la Londra, care amplificat la tem
peramentul lor latin a făcut ca 
nota spectaculară a jocurilor să 
scadă vertiginos. Acum, cînd cam
pionatul nostru este încheiat, presa 
sportivă rezervă spații mari, pa
gini întregi problemelor majore ale

fotbalului Uruguayan. Dintre toate, 
cele mai semnificative ni te par a- 
celea In care înteți marile noastre 
vedete se referă la unele aspecte 
de bară ale fotbalului, In cadrul 
unor interviuri, Karul „EL> PAIS'- 
MONTEVIDEO a publicat la Inter
val de o săptămînă două aseme
nea interviuri: unul cu Alberto 
Pedro Spencer, iar celălalt cu Jose 
Francisco Sașia, fost jucător la 
Penarol, actualmente la Defensor, 
prezent tn echipa Uruguayulul la 
ultimele două campionate mondi
ale.

Am desprins din acestea cîteva 
aprecieri care dezvăluie parte din 
racilele fotbalului Uruguayan, dar 
care, se pare, capătă, pe alocuri, 
un caracter universal.

In școlile din

Jocul dur, „filoxera" fotbalului actual
Lupta acerbă pentru puncte dez

lănțuie forțele mai mult decît tre
buie, jocul degenerează și, de cele 
mai multe ori, cad victime tocmai 
marile vedete. Din păcate, la baza 
multor accidente stă elementul 
intențional, ceea ce dă, firește, 
o notă de gravitate actului in sine, 
în legătură cu aceasta, Spencer a- 
firmă : „Nimănui nu-i place să fie 
lovit pe nedrept. Există diferite 
moduri de a faulta. A te agăța de 
tricoul adversarului e una, iar a 
veni pe la spate și a-1 lovi e cu 
totul altceva". Continuîndu-și 
ideea, Spencer apreciază că o mare 
parte din vină aparține arbitrilor, 
care permit uneori adevărate acte 
huliganice. El își exemplifică afir
mația cu un caz din activitatea 
sa. Iată cum îl descrie : „Anul tre
cut, am jucat cu Real Madrid și 
am avut un incident cu Pachin. 
După un schimb de palme, eu 
m-am trîntit la pămînt. Arbitrul 
l-a eliminat pe Pachin. Am simu
lat. Vina e a arbitrului că n-a

știut. Arbitrii sînt cei care dau to
nul ugei partide șî se impune ca 
eî să aprecieze corect situația".

Lui Sașia i s-a pus întrebarea 
dacă consideră că atitudinile ne
gative pe terenul de sport sînt 
în funcție de victorie sau înfrîn- 
gere. Răspunsul lui a fost: „Orice 
lucru își are limitele sale Cînd e- 
chîpa pierde, este necesar să se 
găsească un vinovat, chiar și pi
ciorul adversarului dacă e nevoie. 
Cînd se ciștîgă, totul e, însă, bine"

Marile vedete se plîng, așadar, 
de jocul dur. Și au dreptate să o 
facă. Pele a încheiat două cam
pionate mondiale în apropierea 
medicilor, Eusebio (la Sofia) a ră
mas în teren numai datorită deo
sebitei sale voințe. Și exemplele 
ar putea continua. Oare alte mij
loace pentru marcarea vedetelor 
nu mai există ? Trebuie găsite. 
Altfel... oferim ofrandă pe altarul 
rezultatului pe cel mal iluștri ju
cători. Și nu este echitabil.

Organizarea cheia succeselor

Uniunea Sovietică: sportul pe același plan
celelalte discipline de învățămînt

Pregătirile pentru J.O
de la Grenoble

au decurs perfect

i ■ Atît Spencer cît și Sașia consi
deră că ceea ce determină victo
ria unei echipe este, tn primul 
rînd, o judicioasă organizare a jo
cului echipei respective. Spencer 
spune: „Succesele Iul Penarol 
(campioană a Uruguayulul, cîștigă- 
toare a „Cupei Americii" și a 
„Cupei Intercontinentale") se dato- 
resc în primul rînd unei bune or
ganizări, privită sub toate aspecte
le. Cel puțin de la sosirea mea, to
tul a avut un caracter planificat. 
Cînd am venit In Uruguay, Pena
rol cîștiga șl continuă să cîștige și 
azi. Buna organizare ține, în pri
mul rînd, de calificarea antrenoru
lui. Aceasta pentru că forma su
perioară a organizării se mani
festă în jocul echipei". Pe aceeași 
temă. Sașia intră și mai în pro
funzimea problemei: „Antrenorul 
este «cela care stabilește cadrul 
de joc al echipei. Rețetele le dă 
însă in teren conducătorul tehnic 
ai echipei. Este lă fel de necesar 
ca o echipă să aibă un conducă
tor de joc, un creier, după cum o 
navă are nevoie de un coman
dant. La noi, ca șl în întreaga lume, 
sînt multi tehnicieni care îndepli
nesc foarte bine rolul de condu
cător de joc. Misiunea

extrem de dificilă : ei trebuie să 
vorbească limba înțeleasă de fie
care jucător".

Antrenorul este apreciat ca un 
specialist, care, receptiv la suges
tiile amatorilor de sport, los afi
cionados, își formează totuși o con
cepție proprie. Sașia: „Tehni
cienii nu trebuie să se ia după hi
mere. Ei pot strînge opînîi, dar să 
nu li se subordoneze. Himerele 
sînt cel mai de temut dușman al 
fotbalului. Uruguayul are 3 mi
lioane de locuitori șî aș putea spu
ne că șl 3 milioane de tehnicieni".

în cursul acestor discuții au fost 
de asemenea ridicate și probleme 
legate de baza materială a activită
ții fotbalistice uruguayene, precum 
și alte aspecte, toate privite și a- 
nalizate prin prisma necesității de 
a se îmbunătăți și perfecționa ceea 
ce s-a realizat pînă acum. Los 
aficionados nu pot fi dezamăgiți...

tată doar cîteva din problemele 
ce frămînta fotbalul Uruguayan, la 
care sînt chemați să răspundă teh
nicieni, jucători, spectatori. Viito
rul va demonstra dacă soluțiile 
propuse sînt cele mai judicioase.

în școala sovietică educația fi
zică se află pe același plan cu stu
diul limbii natale, al literaturii, 
fizicii, matematicii și al altor o- 
biecte. Ea este inclusă în progra
ma școlară și reprezintă obiect 
obligatoriu pentru toți elevii, cu 
excepția, firește, a acelora cărora 
medicii le interzic, din motive de 
sănătate, să practice exercițiile fi
zice. Dar, chiar și aceștia sînt scu
tiți numai de lecțiile generale ; ei 
alcătuiesc o grupă specială și, sub 
riguroasa supraveghere a unor me
dici specialiști, execută în mod in
dividual anumite programe de e- 
ducație fizică.

Se poate spune că educația fi
zică în școli a fost ridicată în țara 
noastră la rangul de politică de 
partid și de stat.

Cunoștința cu educația fizică se 
face, practic, în școlile sovietice 
chiar din clasa întîi. Desigur, în 
primele clase lecțiile de educație 
fizică nu sînt predate de profesori 
specialiști, ci de învățători. Copiii 
încep lecțiile zilnice cu o înviora
re de dimineață și fac încălzire în 
orele de caligrafie. De două ori 
pe săptămînă, cîte 45 de minute, 
elevii participă la jocuri distrac
tive, fiecare la ramura sportivă 
pentru care simte mai multă atrac
ție, timp în care ei își însușesc 
deprinderi fizice elementare, iar o 
data pe lună o zi de școală este 
rezervată exclusiv educației fizice. 
Ea este intitulată „Ziua sănătății", 
iar școlarii, însoțiți de învățători, 
pleacă în excursii la marginea o- 
rașulul, stau în aer liber, se joacă, 
se întrec în competiții simple, se 
plimbă.

începind din clasa a IV-a, edu
cația fizică este predată de profe
sori specialiști, absolvenți ai unor 
școli medii sau superioare de edu
cație fizică. (în U.R.S.S. sînt 16 
institute de cultură fizică șl 56 fa
cultăți de educație fizică pe lingă 
institutele pedagogice, care pregă
tesc specialiști de înaltă calificare).

In programa școlară sînt prevă
zute cîte două lecții obligatorii 
de educație fizică pentru toate 
clasele (durata unei lecții — 45 de 
minute). în raport de starea tim
pului și de sezon, ele se desfă
șoară fie în sală, fie în aer liber. 
Profesorul de educație fizică, la 
fel ca și colegii săi de la alte dis
cipline, acordă elevilor note care 
sînt trecute săptămînal în „carne
tul de frecvență", iar Ia finele a- 
nului școlar se stabilește media 
generală la educația fizică. Dacă 
acest calificativ este necorespun
zător, elevul nu poate promova 
clasa. în prezent, nota de la edu
cația fizică se trece și în diploma 
de absolvire a școlii medii, astfel 
că poate aspira la medalia de aur 
sau de argint numai acel absol
vent care are calificativul „exce
lent" sau .,bine“ la educația fi
zică.

Pînă nu de mult, o mare frînă 
în dezvoltarea activității sportive 
în școli era lipsa de săli de sport 
și terenuri. Guvernul U.R.S.S. a 
adoptat o hotărîre specială, prin 
care sovietele locale și secțiile de 
învățămînt au fost obligate să asi-

întilnire pentru numeroși școlari care
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Moscova este zilnic loc de 
au îndrăgit înotul

„Palatul sporturilor de apă
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gure construirea numărului nece
sar de terenuri de sport. Ca ur
mare, în prezent, în toate școlile 
din Uniunea Sovietică, cu foarte 
puține excepții, au fost create con
diții bune pentru practicarea edu
cației fizice și a sportului, fapt ce 
a influențat în mod favorabil re
zultatele sportive ale școlarilor. 
Iată citeva date statistice care con
firmă aceasta : în 1949 în secțiile 
sportive ale școlilor figurau

Ancheta
noastra

internațională
4

In
și

se acordă în 
sportive de 
băieții și fe- 
unor antre- 

pas

33 
de

J. P. SARTO

Fază din derbiul campionatului Uruguayan ele fotbal Penarol Nacional (2—2). In clasamentul 
final al campionatului, Penarol (33 p) termina la distanță față de tradiționala sa rivală (26 p)

Oii

„Indicele Damiot“
ierarhizarea halterofililor

Recent, la Lyon, halterofilul 
Jean Paul Fouletier a stabilit un 
nou record francez la cateqoria 
grea. Cu 165 kg la împins, 150 la 
smuls și 185 la aruncat, el de
vine al 20-lea dintre atletii care 
au totalizat jumătate de tonă la 
triatlon. Poate că locul ocupat 
în ierarhia celor mai puternici 
ridicători de pe glob este încă 
modest. Dar, în patria sa, ro
tunda cifră de 500 kg a stîrnit 
un val de entuziasm. în sufle
tele iubitorilor sportului din 
Franța, recordul a născut sDe- 
ranțe pentru rezultate suDerioare. 
care să-l urce pe Fouletier pe 
o treaptă mai înaltă a scării grei
lor. Aceasta, bineînțeles, într-un 
viitor pe care admiratorii săi îl 
doresc cit mai apropiat.

Iată însă că un amator de 
snort din Bordeaux, Damiot, s-a 
hotărit să o ia înaintea timpului. 
l)intr-un loc, el l-a făcut pe 
Jean Paul să progreseze 13 locuri, 
irecîndu-1 direct pe 
șantea. Cum a reușit să-i 
recordmanului francez un 
brusc salt spre glorie? 
simplu :

Pornind de la premisa 
sântă, după părerea noastră), că 
actualmente — datorită inexis
tentei unei limite superioare a 
categoriei — ierarhizarea greilor 
este nedreaptă, dl. Damiot a alcă
tuit si a trimis cotidianului pa
rizian „l’Equipe”, al cărui fer
vent colaborator este, clasamen
tul ridicătorilor de peste 500 kg, 
întocmit printr-un calcul propriu, 
foarte original. Prin împărțirea 
totalului realizat de sDortiv la ță- 
dăcina patrată a greutății sale 
corporale, se obține un număr 
(denumit de ziarul parizian „in
dicele Damiot") pe baza căruia

se poate alcătui un clasament — 
după spusele autorului — cu ade
vărat echitabil.

Fouletier (105 kg) este situat la 
locul 7. datorită unui „indice Da
miot" de 48,56.

De remarcat că Leonid Jabo
tinski, întrucît apasă pe cîntar

poziția a 
asigure 
atît de 
Foarte

(intere-

Jan Talts, pe care „indicele 
Damiot" îl situează pe primul 
loc în ierarhia mondială a halte

rofililor
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156 kg, are un „indice Damiot" 
de 46458, care-1 clasează abia pe 
locul 181 Recordmanul mondial 
are înainte o serie întreagă de 
halterofili. Primul loc al clasa
mentului revine semigreului so
vietic Jan 
un indice 
dicate, la 
de sub 90 
ticolului, 
că, de fapt, „nu este vorba de- 
cit de un joc și Jabotinski ră
mîne totuși cel mai puternic, cu 
recordul absolut de 590 kg".

Oricum, zelul domnului Damiot 
din Bordeaux rămine lăudabil. Ce 
ne facem Insă noi ? Recordul re
publican este de 467,5 kg, iar de
ținătorul său, Gheorghe Mincu, 
cîntărește aproape 140 kg! Ce 
indice am putea născoci, pentru 
a-1 face să urce mai rapid trep
tele ierarhiei l

Adrian IONESCU

Talts. Lui i s-a calculat 
de 52,96 ( 502,5 kg ri- 
o greutate corporală 

kg!). în încheierea ar- 
„l'Eguipe” semnalează

4 875 400 tineri din care 102 000 
aveau categorie de clasificare ;. în 
1965 cifrele au fost de 20 milioane 
și, respectiv, 3 200 000

Activitatea sportivă extrașcola- 
ră are la bază principiul opțiunii 
libere a elevului. El stabilește sin
gur ramura sportivă căreia îi de
dică timpul său liber. Desigur, cel 
mai adesea această alegere este 
făcută împreună cu profesorul de 
educație fizică. Acesta, în timpul 
lecțiilor, stimulează gustul elevilor 
pentru sport și îi călăuzește pe 
copii în direcția acelui sport care 
e cel mai apropiat de posibilită
țile lor. Consiliul sportiv, ales de 
către elevi, conduce întreaga acti
vitate sportivă extrașcolară din 
unitățile noastre de învățămînt. 
în acest consiliu profesorii au doar 
drept de vot consultativ. în 
schimb, ei conduc activitatea de 
bază în ce privește pregătirea teh
nică și antrenamentele, în mod 
voluntar. Consiliul sportiv se în
grijește de folosirea sălilor de 
sport, a terenurilor, a inventaru
lui, organizează întrecerile între 
clase, decerne diplome învingăto
rilor și cupe transmisibile echipe
lor clasate pe primele locuri. De 
asemenea, el alcătuiește echipele 
reprezentative ale școlii în vede
rea participării la fazele raionale, 
orășenești șl republicane ale în
trecerilor pe asociație (în fiecare 
republică există cîte o asociație 
sportivă pentru școlari : „Iunost" 
în R.S.F.S.R., „Smena" in Ucraina 
etc.).

Ce ramuri sportive se bucură 
de cea mai mare popularitate în 
rîndurile școlarilor din U.R.S.S. ? 
Ele sînt foarte multe, în orice caz 
peste 30. Dintre acestea, pe primul 
plan se află atletismul (în 1966 în 
secții au activat peste 4 milioane 
școlari), schiul (3,2 milioane), vo
leiul (3 milioane), baschetul (2,3 mi
lioane), turismul (2 milioane), fot
balul (1,8 milioane), jocul de șah 
și de șașki (cîte 1,5 milioane), te
nisul de masă (1 milion), gimnas
tica (900 000). Aceste cifre se re
feră numai la acei elevi care par
ticipă cu regularitate la activită
țile secțiilor din școli, dar ama
tori de fotbal și volei sau de ho
chei sint, evident, mult mai mulți. 
Despre aceasta vorbesc convingă-

tor rezultatele tradiționalelor 
treceri „Mingea de piele" 
„Pucul de aur". Ele angrenează 
echipe de stradă sau de cartier din 
întreaga țară. Anul trecut, la a- 
ceste concursuri au participat peste 
10 milioane de copii.

O mare importanță 
țara noastră școlilor 
elevi. în aceste școli, 
tele, sub conducerea
nori experimentați, parcurg 
cu pas drumul spre înalta măies
trie sportivă. De regulă, școlile 
sportive se formează și își desfă
șoară activitatea prin grija orga
nelor de învățămînt sau a clubu
rilor sportive, care asigură mijloa
cele materiale ale acestor unități. 
Toate au un profil bine determi
nat, în sensul că elevii se specia
lizează într-o singură ramură 
sportivă. Procesul de învățămînt 
este gratuit, dar poate intra aici 
numai acel elev care are note 
bune la învățătură și trece cu 
succes un examen sportiv special, 
în prezent, în U.R.S.S. sînt apro
ximativ 3 000 de școli sportiva la

de ramuri sportive, frecventate 
circa un milion de copii.

Multe din succesele sportului 
sovietic se datorează, fără îndoia
lă, școlilor sportive, care au pre
gătit și educat o întreagă pleiadă 
de sportivi străluciți, între care 
Larisa Latînina, Valeri Brumei, 
Galina Zîbina, Iuri Vlasov, Vasili 
Smîslov, Mihail Tal. Cu puțin timp 
în urmă au intrat în școala spor
tivă Galina Prozumenșcikova și 
Natalia Kucinskaia iar în prezent 
numele lor sînt cunoscute pe întreg 
globul, aceste sportive fiind apre
ciate — pe bună dreptate — prin
tre cele mai bune din lume.

Să subliniem, în încheierea
cestor rînduri dedicate sportului 
școlar sovietic, că scopul principal 
al activității de educație fizică și 
sport în școlile noastre este întă
rirea sănătății școlarilor, desăvîr- 
șirea pregătirii lor fizice, formarea 
la tînăra generație a unor înalte 
calități morale, de adevărați con
structori ai societății comuniste.

a-

Gheorghi KONOVALIUK
comentator sportiv al A.P.N.

Turneul internu|ionul de handbal
de la

MOSCOVA. — în cadrul turne
ului internațional masculin de 
handbal de la Tbilisi, echipa Un
gariei a obținut o nouă victorie, 
de data aceasta în dauna selecțio
natei de tineret a U.R.S.S., pe care 
a învins-o cu scorul de 29—20 
(15—10).

într-un alt joc, reprezentativa de 
tineret a Cehoslovaciei a dispus 
cu scorul de 23—21 (11—13) de e- 
chipa R.S.S. Gruzine.

înaintea ultimei etape a turne
ului, clasamentul este următorul : 
1. Ungaria 7 puncte; 2—3, Iugos
lavia, Cehoslovacia (tineret) S

MARK SPITZ Șl DEBBIE MEYER—
cei mai buni Înotători

Al ANULUI
NEW YORK (Agerpres). — Re

vista americană de specialitate 
„Swimming World" a desemnat 
pe Mark Spitz și pe Debbie 
Meyer drept cei mai buni înotă
tori ai anului. înotătoarea cali- 
forniană Debbie Meyer. în vîrstă 
de numai 15 ani, deține în pre
zent cele mai bune performanțe 
mondiale în probele de 400 m, 
800 m și 1500 m liber, iar Mark 
Spitz este recordman mondial în 
probele de 100 m 
ture.

Titlurile de cei 
tători europeni ai
atribuite olandezei Ada Kok și 
lui Roland Mathes (R. D. Ger
mană).

și 200 m

mai buni 
anului au

•k

Clasamentul halterofililor de 
peste 500 kg, întocmit după „in
dicele Damiot" : 1. Talts (U.R.S.S.) 
52.96. 2. Bednarski (S.U.A.) 51,72, 
3. Vlasov (U.R.S.S.) 50,87, 4. Ba- 
tișev (U.R.S.S.) 50,21, 5. Scheman- 
ski (S.U.A.) 49,70, 6. Rieger
(R.D.G.) 49,58, 7. Fculetier (Fran
ța) 48,56, 8. Reding (Belgia) 48,43,
9. ' Medvediev (U.R.S.S.) 48,38,
10. Diacenko (U.R.S.S.) 48,30, 11.
Ponomarenko (U.R.S.S.) 47,89, 12. 
Bradford (S.U.A.) 47,79, 13—14.
Poliakov (U.R.S.S.) și Lindroos 
(Finlanda) 47,67, 15. Kool (U.R.S.S.) 
47,46. 16. Riabokon (U.R.S.S.)
47,05, 17. Varona (Cuba) 46,86,
18. Jabotinski (U.R.S.S) 46.68,
19. Pickett (S.U.A.) 46,51, 20. Ecser 
(Ungaria) 46,37.

flu-

îno- 
fost

Tbilisi
puncte ; 4—5. Polonia, U.R.S.S. 
(tineret) 3 puncte; 6. R.S.S. Gru
zină 1 punct.

Santana

GRENOBLE. — Recent, 120 
de ziariști francezi și străini 
au vizitat instalațiile de la 
Grenoble șl din celelalte sta
țiuni unde vor avea loc Jocu
rile Olimpice de iarnă. Păre
rea generală este că pregă
tirile au decurs perfect, orga- 
nizatorif prezentînd un „echi
pament sportiv” de prim rang. 
Din punct de vedere al con
strucțiilor tehnice (exceptînd 
pista de bob), totul este pus 
la punct și se așteaptă doar 
zăpada care de altfel a și aco
perit unele pîrtii. Cazarea con- 
curenților va fi asigurată în 
condiții bune, iar în ce pri
vește turiștii, mal sînt încă 
8 000 de paturi disponibile la 
Grenoble și în împrejurimi.

Specialiștii lucrează acum la 
amenajarea pîrtiei de bob, care 
va fi prevăzută cu o instala
ție de gheață artificială pen
tru a preveni orice surpriză.

Raliul automobilistic
al Etiopiei

Raliul automobilistic al Etiopiei, 
desfășurat pe un traseu în lungi
me de 3 000 km, s-a încheiat cu 
victoria echipajului sovietic Ser- 
ghei Tenișev-Valentin Kislici. în 
vingătorii au concurat pe o ma
șină „Volga". în 
acestei competiții 
de dur, astfel că 
paje care au luat 
au terminat cursa.

general, traseul 
a fost deosebit 

•din 34 de echi- 
startul numai 18

TIMP DE 2 LUNI,

Echipa de box a Mexicului
va evolua in Europa

CIUDAD DE MEXICO. — Echi
pa olimpică de box a Mexicului 
va întreprinde, începind de la 
15 decembrie, un turneu de două 
luni în Europa. Aceasta va fi 
cea mai importantă etapă a pre
gătirii boxerilor mexicani în ve
derea Jocurilor Olimpice de vară 
din anul 1968.

Echipa ce va face deplasai ea 
în Europa are în frunte pe 
Richardo Delgado, Antonio Rol
dan, Jorge Luevano, Juvencio 
Martines, Antonio Duran și Al
fonso Ramires, cîștigători la în
trecerile preolimpice, la jocurile 
pan-americane și la campionatele 
naționale. Prima escală a boxeri
lor mexicani va fi Varșovia, după 
care ei vor susține meciuri la 
Moscova, Leningrad, Koln, Roma 
și Paris.

ROGER TAYLOR

învins

Taylor!
Echipa Spaniei, elimi
nată din competifia 
europeană de tenis 

pe teren acoperit
STOCKHOLM, 12. —

A două tntîlnire semi
finală din cadrul com
petiției europene de 
tenis pe teren acoperit 
a opus formațiile An
gliei și Spaniei s-a în
cheiat cu o dublă sur
priză : echipa Spaniei, 
finalistă a „Cupei Da
vis", a fost învinsă cu 
2—1, iar Santana a 
pierdut în fața lui Tay
lor. în prima partidă 
de simplu, Roger Tay
lor l-a întrecut ou 
11—9, 8—2 pe Manueî 
Santana. Al doilea punct 
al englezilor a fost rea
lizat de Bobby Wllscm, 
învingător cu 4—6, 6—4, 
6—2 în fața luî Juan 
Gisbert, proba de du
blu a revenit cuplului 
spaniol Arllla—Orantes, 
care a dispus cu 4—6, 
6—3, 6—4 de Taylor—
Cox.

In finala competiției, 
echipa Angliei va 
ttlnî selecționata 
died.

telexradiotetefon
Flacăra olimpică ce va arde în 

timpul Jocurilor Olimpice de 
iarnă de la Grenoble va fi aprin
să sîmbătă 16 decembrie pe „alta
rul lui Zeus" din străvechea lo
calitate grecească Olimpia. După 
ceremonia tradițională, „focul 
sacru" va fi transportat cu avio
nul în orașul Larissa (Grecia Cen
trală) și mai departe cu automo
bilul pînă în satul Vrysopoulos 
de la poalele muntelui Olimp. 
Duminică 17 decembrie, va avea 
loc o altă festivitate, in cadrul 
căreia schiorii vor purta flacăra 
olimpică pînă în vîrful muntelui, 
la altitudinea de 2 910 m. La 18 
decembrie, flacăra va fi adusă la 
Atena, unde va rămîne o noapte, 
arzînd, pe stadionul Olimpic din 
Capitala Greciei. A doua zi, ea 
va fi înmînată deleqatilor Comi
tetului olimpic francez, care o 
vor duce cu avionul la Paris

■
La Reykjavik s-au întîlnit în- 

tr-un meci international amical

selecționatele masculine de hand
bal ale Islandei și Cehoslovaciei 
(campioană mondială). La capătul 
unui joc spectaculos, victoria a 
revenit campionilor mondiali cu 
scorul de 19—17 19—7).

Cursa internațională automobi
listică de sase ore, desfășurată 
în împrejurimile orașului Cara
cas, a fost cîștigată de echipajul 
Armando Captiîes-Alfredo Aten- 
cion (Venezuela). întrecerea dis
putată pe un circuit în lungime 
de 2,700 km a fost urmărită de 
peste 50 000 de spectatori. învin
gătorii, conducînd o mașină „Por
sche 906", au 
ore 696,600 km 
de 116.160 km.

întilnirea internațională de 
gimnastică artistică desfășurată 
la Moscova între reprezentativele 
U.R.S.S. și Bulgariei s-a încheiat 
cu victoria gazdelor, învingătoare 
cu 144,40—142,95 p. La indivi
dual, pe primele două locuri, cu 
un punctaj egal (29,05 puncte) 
s-au clasat sportivele sovietice 
Elena Karpuhina și Liubov Sereda.

tanța de 1 000 yarzi cu timpul de 
10:08,5.

străbătut în șase 
cu o medie orară

Campionatele 
patinaj artistic, 
W erner-Seelenbinder-Halle 
Berlin, s-au încheiat cu victoria 
Gabrielei Seifert (la feminin) și 
a lui Gunter Zoller (la masculin).

R. D. Germane Ia 
desfășurate la 

din

Cu prilejul unei gale pugillsttce 
desfășurate la Paris, boxerul fran
cez Marcel Cerdan jr. (cateq. 
semimijlocie) l-a învins la puncte 
după 10 reprize pe americanul 
Tommy Garrison.

La Harkov a început cea de-a 
85-a ediție a campionatului de 
șah al U.R.S.S. Iată cîteva dintre 
rezultatele înregistrate în primele 
două runde : runda I: Tal — Kiar- 
ner 1—0; Polugaevski — Luti- 
kov 1—0; Lukin — Nejmetdinov 
1—0 ; Borisenko — Furman 1—0 ; 
runda a II-a: Tal — Cistiakov 
1 —0 ; Taimanov — Levin 1—0 ; 
Vasiukov — Gurghenidze 1—0;

1—0. în 
maeștri 
cîte 2

Vasiukov -
Polugaevski — Nikitin 
clasament conduc marii 
Tal și Polugaevski, cu 
puncte.

înotătorul american Don Schol- 
lander a realizat în proba de 
500 yarzi liber 4:46,1 (rezultat su
perior cu o zecime de secundă 
celei mai bune performanțe mon
diale care îi aparținea). John 
Nelson a fost cronometrat pe dis-

★
A început și o neuă 

campionatului unional feminin de 
șah. în prima rundă a turneului, 
care se desfășoară la Soci, fosta 
campioană mondială Olga Rubfo- 
va a pierdut în mod surprinzător 
la Nina Gordon, o tînără șahistă 
în vîrștă de 18 ani.
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