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1-0 (1-0) CU F. C. VALENCIA

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

în cursul unul concurs jubi
liar desfășurat în piscina de 
25 m de la Reșița, tinerii 
înotători au realizai 6 n
corduri ale țării (in bazin aco
perit), precum și alte perfor
manțe de valoare. Iată clteva 
dintre acesteaI Mircea Hohoiu 
1:05,8—100 m spate (n.r. de co
pii) ți 2:28,2—200 m spate
(n.r.) ; Anca Andrei 1:10,7 
(r.p.) —. 100 m spate și 2:35,9 
(rec. eg- junioare) — 200 m spa
te ; Cristina Balaban 2:39,6—200 
m mixt (n.r.); A. Andrei 
2:44,2—200 m mixt (n.r. junioa
re) ; Monica Horvat 3:03,4—200 
m bras; Ad. Covaci
m. delfin; E. Aimer 68,3—100 
m delfin copii; Z.
63,3—100 m spate și 2:20,3—200 
m spate ; Cr. Balaban 65,8—100 
m. liber; H. Schier șl D. De- 
tnetriad 56,8—100 m liber; A. 
Covaci 2:21,3—200 m delfin ; 
Cr. Stănescu 1:23,8—100 m bras; 
V. Costa 1:11,4—100 m bras-

(A. RUDEANU—corespondent)

63,4—100

Giurasa

ECHIPELE DE JUNIORI 
LA POPICE CONCUREAZĂ 

IN R. F. a GERMANIEI
au părăsit 
aerului în

1 J1 Iarna sezon turistic ?i
1De ce nu?

STEAUA N-A PUTUT RECUPERA
DECÎT UN GOL

Arbitrul Milovoje Gogulovic (Iugoslavia) a con
dus toarte bine formațiile :

STRADA: Suciu — Sătmăreanu, Jenei, D. Nico
lae, Hălmăgeanu — D. Popescu, Negrea 
S. Avram, Constantin, Soo, Voinea.

F. C. VALENCIA: Abelardo — Mestre 
nai, Vllar, Roberto, Vidagany — Guillot, Waldo, 
Paqulto — Ansola, Claramunt

I

uiți amatori ai frumuseților na
turi!, nelipsiți vara de la excursi
ile pe rriunte, își agață rucsacul 
în cui o dată cu desfrunzirea pă
durilor, o dată cu venirea iernii. 
Aceștia socotesc că, iarna,. mun

tele este mediul propice «chiorilor și alpi- 
niștîlor și că este greu sau de loa accesibil 
turiștilor de rind. lată un punct de ve
dere greșit.

Adevăratul Iubitor de drumeție colindă 
potecile munților în orice anotimp. Cine 
n-a vâzu! pe timp de iarnă, sub pătura 
groasă de nea, Bucegîi, Piatra Craiului, 
Făgărașii, Apusenii, Retezatul sau Gutîiul, 
nu se poate numi turist cu adevărat. Iarna, 
muntele are un farmec în plus. Brazii, coș
coviți sub straiul gros de zăpadă sclipi-
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Itoare, cabanele înecate, parcă, în omăt sînt 

totuși adăposturi primitoare. Pe munte, fru
musețile iernii sînt mai pregnante ca ori-

Iunde, iar înfruntarea elementelor naturale, 
adeseori dezlănțuite, conferă turismului de 
1 nrnrî im m m rfnr r-r> m nat ilîv/ r^OCIdlSF fll-
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Ieri 
calea 
reprezentativele da juniori la popice 
ale României care sîmbătă șl du
minică vor susține două moduri ou 
tinerii popicari garmanl.

Este pentru prima dată ctad cel 
mal tineri jucători șl jucătoare de 
popice participă la o totitoire inter
națională. Reuniunile var avea loc 
to orașele virhelm (sîmbătă) șl 
Frankfurt pa Main (duminică). Din 
echipele noastre fac parte ; băieți — 
A. Chirtlâ, Gh. Silvestru, L TismA- 
naru, I. Bălașu, D. 
Constanttaescu șl C. 
Ana Marcu, Volohița 
Nyilaș, Use Schmidt, 
Edit Nagy,

Capitala, pleclnd pe 
H. F. a Germaniei,

Constantin, C. 
Volcu; fete —
Babuțlu, Ana 
Bdlco Jtfto fl

Liderul campionatului nostru, 
Steaua, a cîștigat meciul retur cu 
F.C. Valencia, dar scorul minim 
nu-i dă decît satisfacția succesului 
de moment. în competiția europea
nă „Cupa cupelor" mai departe 
merg spaniolii care în primul meci 
și-au asigurat pe teren propriu un 
bagaj de goluri substanțial. Am ur
mărit și jocul de la Valencia. Acolo, 
bucureștenii au avut neșansa să 
primească un gol stupid In primul 
minut de joc Ieri, acasă, n-au reu
șit să deschidă scorul, tot în pri
mul minut, cînd Abelardo a blocat 
o minge pe linia porții ! Acolo, ste
liștii au primit apoi Încă două go
luri, din faze confuze, iar ieri, 
acasă, după ce au luat conducerea, 
în min. 12, au ratat o suită de 
ocazii care le-ar fl dat dreptul, la 
capătul celor 90 de minute, cel pu
țin la prelungiri. Păcat! Dar fot
balul, acest joc frumos și bărbă
tesc, cu legile Iui aspre, scrise și 
nescrise, nu este legat de șansa 
sau neșansa vreunei echipe, ci de 
acțiuni și subtilități, de tactică (în 
deplasare și pe teren propriu), de 
vigurozitatea cu care știi să finali
zezi, indiferent de împrejurări.

Foto : R. Teodor

Constan- 
Roberto

Schimbul tradi
țional de fanioane 
între căpitanii de 
echipă :
tin ți

■ iarnă un caracter competitiv. Desigur, tu- 
Irismul de iarnă pretinde o mai bună pre

gătire fizică. Dar orice om sănătos, indi
ferent de vîrsfă sau sex, poate urca pe 
muntele înzăpezit fără dificultăți de netre
cut. Se cere, firește, o pregătire mai minu
țioasă, alegerea cu mai mult discernămînt 
a traseului, un echipament adecvat și, ceea 
ce este foarte important, respectarea stric
tă a legilor scrise și nescrise ale turismu
lui în acest mediu aspru.

Zăpada, gheața, ceața și alte elemente 
caracteristice acestui anotimp cer ca tu
rele de iarnă să se facă cu prudență. Unii 
turiști, tineri îndeosebi, au obiceiul să 
părăsească poteca marcată, s-o ia pe 
scurtături, să-și etaleze falsele cunoștințe 
de alpinism, cățărîndu-se pe stînci, sau 
să braveze în fel și chip natura pentru 
a-și epata colegii de drumeție. Asemenea i 
acte de indisciplină, asemenea temeritate, I 
s-au soldat, nu o dată, cu grava acciden
tare a celor imprudenți. Pericolele, iarna 
în munți, sînt firește mult mai numeroase 
decît în alte anotimpuri : avalanșele de 
zăpadă, alunecarea pe potecile acoperite 
cu crustă de gheață, rătăcirea pe timp de 
ceață etc. Evitarea lor este posibilă, în pri
mul rînd, prin respectarea indicațiilor și a 
inscripțiilor de pe potourile de marcaj ce 
se găsesc pe traseele de largă circulație 
turistică. Niciodată sâ nu preferăm drumul 
de vară, care ni se pare mai scurt sau 
mai cunoscut. Unde nu există marcaje 
distincte („drum de vară", „drum de iarnă") 
să alegem potecile care nu traversează 
pante prea înclinate, lipsite de obstacole 
naturale care să fixeze bine zăpada (stînci.
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Dacă n-ar exista 
finalizarea, căreia 
nu-i găsim leacul, 
și locul nostru în ierarhia de pe 
glob. Spun aceasta, deoarece după 
meciul de ieri, deși încheiat cu o 
victorie, nu mai figurăm în nici un 
calendar oficial internațional. Cred 
însă că amărăciunea nu trebuie 
să-și găsească culcuș bun în casa 
noastră, că îndîrjindu-ne, prin

această clauză, 
de ani și ani 
altul ar fi poate

exemplu, mi-a plăcut 
antrenorilor Stelei, 

meci, mi-au declarat că 
calificarea la... Valen-

De-a lungul celor
90 de minute...

ASEARĂ, PE RINGUL DE LA „FLORE AS CA"

ROMÂNIA-ANGLIA 8-2
Așteptat cu viu interes, meciul 

dintre selecționatele de box ale 
ANGLIEI și ROMÂNIEI a atras a- 
seară, în sala FloreaSca, numeroși 
spectatori. Pentru prima oară în 
țara noastră, naționala Angliei (deși 
lipsită de nume sonore) a lăsat o 
frumoasă impresie, datorită boxu
lui tehnic prestat de unii dintre e- 
chipierll săi. Antrenorul Williams a 
deplasat la București o formație 
foarte tînără și, deci, lipsită de ex
periență. In asemenea condiții, re
prezentanții noștri au cîștlgat con
fortabil, cu scorul de 8—2.

In prima partidă au încrucișat 
mănușile Bădoi și waller. Primul 
a încercat lovitura decisivă, făcînd 
— ciin această cauză — un box sta
tic, puțin spectacol, în timp ce 
Waller, timorat, n-a riscat de loc. 
Pentru Insistența dovedită de-a 
lungul celor trei reprize, Bădoi a 
fost declarat învingător la puncte. 
Splendidă demonstrația făcută de 
Antoniu în compania lui Mccormack. 
Pugllistul britanic s-a ținut scai de 
Antoniu, căutînd să plaseze lovi
turi dure, de aproape. Boxerul nos-

tru și-a primit, întotdeauna, adver
sarul, cu croșee scurte și directe de 
mare efect, răsplătite cu ropote de 
aplauze. în ultimul rund, Mccor
mack a atacat dezlănțuit, dar o 
contră de dreapta l-a trimis la po- 

a aparținut

la
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dea. Firește, decizia 
boxerului român.

Semimljloclul Tottoh 
prima victorie a oaspeților. Lovind 
cu mare precizie și foarte rapid, 
el l-a pus deseori în dificultate pe 
Ghiță, care a uzat de țineri șl a 
luptat confuz. Ca spectacol pur, 
meciul dintre Covaci șl Blake n-a 
plăcut. în schimb, a pasionat prin 
dîrzenia extraordinară a ambilor 
boxeri. Covaci a dominat uneori 
insistent, primind pe merit decizia 
de învingător. Incurcăreț șl foarte 
mobil, Wenton nu l-a dat posibili
tate lui Ciucă să evolueze așa cum 
il cunoaștem. Totuși, Ciucă a punc
tat mai convingător, mai rapid șl, 
în mod firesc, a cîștlgat. Nelăsîn- 
du-se impresionat de „cartea de 
vizită" a lui Giju, cocoșul englez 
Taberner a luptat cu un admirabil 
curaj, dar valoarea campionului eu
ropean nu s-a dezmințit nici de 
data aceasta. Giju a făcut din nou

a obținut

spectacol, (în final a cîștigat 
puncte), însă numai in primele două 
reprize, în ultima Taberner reușind 
să-l găsească de cîteva ori cu di
recte de stingă. Excelent s-a pre
zentat Manca, în partida cu Sandy. 
Punctînd puternic, variat, ' ’ ’ 
du se prompt, Monea are 
activ 3 ■ ■
britanic.
Cheshire 
puncte ;
fără să strălucească, (de altfel, nici 
adversarul său, Maccann), iar Ma- 
riuțan a fost declarat învingător 
pe nedrept, asupra lui Wells.

deplasîn- 
acum la 

boxerului 
echilibrat 
Gorea la

victorii asupra 
După un meci
l-a învins pe
CMvăr a obținut decizia

munca, luptind împotriva racilelor 
care ne trag înapoi, să găsim anti
dotul (citiți jucătorii) care să ridice 
clasa fotbalului românesc.

Ieri, de 
luciditatea 
cind, după 
au pierdut
cia- (Desigur, cu un scor mai re
dus la pasiv, altfel intră o echipă 
să recupereze). In comparație cu 
jocul prestat la Valencia, Steaua a 
acționat ieri mult mai bine. De 
unde se poate trage concluzia că 
echipa a fost pregătită și din punct 
de vedere al organizării jocului în 
fața spaniolilor.

Desfășurînd un fotbal spectacu
los, ofensiv, steliștii au demonstrat 
unele calități fizice în regim de vi
teză și rezistență, inițiativă în 
multe acțiuni. Driblingul și fentele 
au început să fie însușite de că
tre fundași (Sătmăreanu, Hălmă- 
geanu), iar în execuțiile cu capul 
(excelenți Dumitru Nicolae și Je
nei în apărare) se vede un oare
care progres la Voinea și Sorin 
Avram. O notă bună tuturor pen-

Cristian MANTII

(Continuare in pag. a 3-a)

be azi, in 11 localități

Centrele de inițiere în schi 
își deschid porțile

De pregătirea micuților schiori se 
vor ocupa profesori și instructori 
cu o bună calificare, cu toții practi- 
canți desăvîrșiți ai acestui minunat 
sport.

Din această dimineață, pe pîrtiile 
de la Cîmpulung Moldovenesc (in
structor Orest Frățeanu), Abrud (A- 
drian Bătușaru), Fundata (Ion Ol
teana), Rîșnov (C. Velea), Brașov 
(C. Birsan), Azuga (Elena Tom), 
Bușteni (S. Bălan și D. Enache), 
Sinaia (Radu Banu), Lupeni (I. 
Cioflica), Borșa (Eugen Cerneschi) 
și Iacobeni (I. Miron) va începe o 
nouă perioadă de lucru pentru cei 
mai tineri 
pregătirea 
călduroase, 
pe concret,

Iarna și-a intrat deplin în drep
turi. Dacă pină acum o săptămînă 
avea trimiși doar cițiva mesageri 
care să tatoneze terenul, iată că 
acum s-a stabilit pe o perioadă mai 
îndelungată, spre bucuria tineretu
lui. Stațiile meteorologice din di
verse puncte din țară ne-au anun
țat că stratul de zăpadă căzut per
mite practicarea în condițitmi per
fecte a sporturilor de iarnă. Schiul, 
patinajul, bobul și celelalte sînt 
acum la modă-

Centrele de inițiere la schi își 
deschid azi porțile și încep o acti
vitate care s-a dovedit rodnică în 
anii trecuți. Prin grija federației de 
specialitate, toate aceste unități de 
instruire au fost dotate cu echipa
mentul și materialul necesar. 
Schiuri de cea mai bună calitate, 
bocanci și echipament care să răs
pundă cerințelor etc., etc.

R. CÂLARAȘANU

Antoniu a boxat excelent. Iată-l aplicînd o directă de dreapta, acuzată 
vizibil de adversarul său, tenacele Mccormack Foto : T. Roibu

PANORAMIC
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schiori, care continuă 
făcută încă din lunile 

dar care abia acum, 
se va materializa și cu 

satisfacția alunecușului și 
pe zăpadă.

ocolirilor

ueureștiul a primit botezul pri
mei zăpezi, ediția '67-’68. A și 
vlscout puțin. Frig cu adevărat 

a fost, însă, in inimile iubitorilor fot
balului care, la interval de numai

P. Iv.

centre de inițiere, organizate

i A
B.h ww

c.< ■

21 de ore, au asistat la eliminarea 
formațiilor românești din cele mal 
importante competiții continentale.

Dacă Rapid n-a reușit sau a ratat 
calificarea (noțiunile nu mi se par 
sinonime), aceasta rămlne de discu
tat. Poate că șl vremea a venit in 
ajutorul echipei hotărite să se apeTe. 
Cert e că feroviarii au ținut să con
firme o proastă tradiție statornicită 
In campionat, arătînd din nou inca
pacitate în utilizarea avantajului te
renului propriu.

Cit despre Steaua, a socoti că ea 
ar fl putut reuși să învingă Valencia 
la o diferență de 4 goluri ar fi în
semnat „să-ți faci castele în Spania*.

Explicații la aceste eșecuri se vor 
găsi. (Nicăieri mal mult decît în fot
bal nu operează cu atîta succes scu
zele și explicațiile !). Metodiștii, vor 
fi, prbbabil, gata (ce altă treabă au?) 
să determine indici șl coeficienți, fă- 
ctnd — eventual — un raport între 
media de virstă șl de înălțime a ju
cătorilor, împărțindu-1 apoi 
cina patrată a greutății 
ș.a.m.d. Nu este exclus să 
zeze și tabele de logaritmi,
simplificarea operațiunilor se 
recurge la mașini de calculat, elec
trice sau chiar de mină.

In acest fel vom ști PRECIS de ce 
s-a calificat Juventus și nu Rapid, 
Valencia și nu Steaua, de ce am 
pierdut ambele jocuri ou echipa 
R.D. Germane. Și vom fi mult mai 
liniștiți. La urma, urmei, o mfiin-

După cum era de așteptat. 
Steaua a declanșat atacul la 
poarta lui Abelardo din primul 
minut; Vilar l-a faultat pe Soo 
în 
de 
tat 
tul 
sărit Constantin și Voinea, dar 
ultimul (intuind mai bine 
toria) trimite cu capul, 
obligîndu-1 pe Abelardo 
întrebuințeze la maximum 
a respinge balonul în... bara ver
ticală a porții sale. Ieșind cu 
fața curată din această situație 
dificilă, fotbaliștii spanioli devin 
circumspecți și trec la o apli
care mai riguroasă a marcaju
lui om la om: Roberto și Vilar 
îi urmăresc ca umbră pe vîr- 
furile centrale ale Stelei, Con
stantin și, respectiv, Soo, cei doi 
fundași laterali, Arnal și Vida
gany, ascultă mai îndeaproape 
respirația lui Voinea și Sorin 
Avram, în timp ce „libero"-ul 
Mestre, este gata, mereu, pen
tru intervențiile in extremis. 
„Beton" curat, întărit de poziția 
retrasă — în situațiile de apă
rare — a trio-ului Guillot, Pa
quito și brazilianul Waldo. Ini
țiativa rămîne, în continuare, de 
partea Stelei, care desfășoară un 
joc combinațiv, cu mingi „cul
cate", mai ușor de controlat, cu 
schimbări derutante pe ambele 
aripi pentru a desface „lacătul" 
spaniol. Mereu hărțuită, F. C. 
Valencia acordă cornere după 
cornere iar, destul de repede. 
Abelardo va fi nevoit să scoată 
mingea din plasă. Sîntem în mi
nutul 12 ; Arnal îl oprește ne
regulamentar din cursă pe Voi
nea, care execută lovitura li
beră înalt, în apropierea careu
lui mic ; mingea, respinsă de un 
apărător spaniol, ajunge la 
CONSTANTIN, care, aflat în po
ziție ideală de șut, nu stă pe 
gînduri și trimite cu sete, de la 
6—7 metri, plasat, în stingă lui 
Abelardo care nu mai schițează 
nici un gest.

1—0, în primul „sfert" al par
tidei și golul, venit atît de re
pede, dă și mai mult aripi for
mației gazdă. în același minut 
(12), Dumitru Popescu, interca
lat în atac, urmărește o minge 
servită, 
stantin, 
pede la 
lovitură 
din ' strînsoare, oaspeții recurg la 
un joc de temporizare, încercînd 
să înfiripe contraatacuri prin 
vîrfurile (izolate de rest.ul co
echipierilor) Ansola și Claramunt. 
Apoi, fotbaliștii bucurgșteni re- 
înnoadă firul superiorității teri
toriale. Dar, deși mijlocașii Ne
grea (foarte activ în această pe
rioadă) și D. Popescu alimentează

apropierea liniei de margine, 
unde Sorin Avram a execu- 
lovitura, înalt, în spre punc- 
de la 11 m : la minge au

traiec- 
plasat, 
sâ se 
pentru

continuu coechi
pierii din prima 
linie, acțiunile a- 
cestora sînt mai 
puțin coherente. 
De partea cea
laltă. Ansola 
este bine păzit de 
Jenei și D. Ni
colae, Cloramunt 
își dovedește abi
litatea tehnică pe 
aripa stingă, dar 
rămîne... nespri
jinit, iar Paquito 
își încearcă șutul 
de ia distanță. O 
dată (în min. 25) 
mingea expediată 
de el, de 
ximativ 
metri, 
puternic 
transversală, 
prind, 
clipă 
„tribunelor", 
aici înainte, 
dorința de a mai 
reduce 
dicap, 
acționează 
precipitat. în 
cui lor apare 
ce în ce mai 
pasa lungă
G. NICOLAESCU

(Continuare in 
pag. a 3-a)

la apro-
25 de 
lovește 

bara 
o- 

pentru o 
răsuflarea 

De 
în

din han- 
militarii 

mai 
jo- 
din 
des 
(de

Așa se schiază", se va rosti și se va demonstra de astăzi în cele 11 
de F.RS.B.
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la rădă- 
fiecăruia 
se utill- 

Pentru 
poate

Valerio CHiOSE

(Continuare in pag. a 3-a)

naturale care să ____  ___ ___ , _ ,
jnepeni etc.). Mergînd pe jos sau pe schiuri 
să alegem, pentru mai multă siguranță, 
potecile de pe firul văilor sau pe cele din 
păduri. Să evităm, chiar și în condițiile de 
bună vizibilitate, parcurgerea unor trasee 
pe poteci nemarcate, cunoscute din timpul 
verii. Rătăcirea într-o pădure sau pe un 
platou, în timpul nopții sau pe ceață, poa
te avea urmări grave. Majoritatea acci
dentelor, iarna în munți, se datoresc fap
tului că turiștii nu respectă indicațiile ghi
zilor, pornesc pe trasee dificile, accesibile 
doar alpiniștilor iernii, merg noaptea de 
la o cabană la alta... în vizită, sau abu
zează de alcool.

Celor ce fac primii pași pe schiuri le 
recomandăm să se inițieze de la schiorii 
avansați, dar să nu-i urmeze pe pante 
abrupte, dacă nu cunosc suficient tehnica 
ocolirilor și a frînării. Să evite coborîrea 
pe poteci înguste și repezi, sau care trec 
prin păduri. Nu este rușinos pentru schio; 
rul începător să coboare unele porțiuni 
cu schiurile pe umeri; 
bij, decît să ie distrugă 
tat de ceilalți turiști 
vreo entorsă sau chiar

în consecință, iarna , . . _
bul „prudența este mama înțelepciunii" se 
află la loc potrivit.

este chiar prefera- 
sau să fie transpor- 
după ce a suferit 
o fractură.
pe munte, prover

Toma RABȘAN

p. S. Este cazul să ridicăm o problemă 
foarte importantă pentru activitatea turistică 
în general și pentru cea de iarnă în special: 
organizarea echipelor de salvare în munți. în
ființarea unui serviciu specializat, imperios ne
cesar în regiunile de munte cu frecvență tu
ristică mare, se discută de ani de zile. In 
urmă cu doi ani, de exemplu, la o conferință 
anuală a fostei Comisii centrale de turism și 
alpinism, un colectiv inimos a prezentat un 
referat despre principiile funcționării „Salva- 
montului*. Dar de atunci nu se mai vorbește 
despre „Salvamont“, nu s-a luat nici o măsură 
pentru înființarea unui serviciu de salvare în 
munți, serviciu care există în toate țările cu 
zone montane și care au un turism dezvoltat. 
Considerăm că Oficiul Național de Turism șl 
Federația de alpinism ar putea să stabilească, 
în colaborare, structura organizatorică a ser
viciului „Salvamont“, inițial pe baza partici
pării voluntare a ghizilor de munte, instruc
torilor de schi, alpiniștilor și cu sprijinul vină- 
toriior de munte.

I
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CONCURSUL REPUBLICAN
DE GIMNASTICĂ ARTISTICĂ

în adîncime, de Con- 
dar Mestre este mai re- 
balon și acordă o nouă 
de colț. Pentru a scăpa

RUGBIȘTII
ȘTIINȚEI PETROȘENI
ÎNVINGĂTORI

PETROȘENI, 14 (prin telefon). 
Meciul de rugbi, restanță din Divizia A, 
jucat joi între Ștința Petroșeni și 
Politehnica Iași, pe un teren greu, 
acoperit cu un strat de zăpadă, s-a 
Încheiat cu victoria meritată a local
nicilor, la scorul de 3—0 (3—0), prin 
eseul marcat de Florescu.

POLITEHNICA
ELIMINATĂ DIN „C.C.E.

Conform așteptărilor, în returul 
meciului de baschet feminin M.T.K.- 
Politehnica București,' disputat aseară 
la Budapesta în cadrul „C.C.E.vic
toria a revenit gazdelor cu scorul de 
67—50 (31—24). învingătoare și . la
București, formația maghiară s-a ca
lificat în turul următor al competi
ției.

Astăzi, de la ora 9,15 și după-amiază, de la ora 16, sala Con
structorul din Capitală va găzdui Concursul republican de gimnastică 

pentru această ramură sportivă, 
maestre) din echipa I.C.F., la un

artistică, eveniment remarcabil 
în foto: Iulia Zaharia (cat. 

antrenament. (Foto: T. Roibu).
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Din viafa

secțiilor
pe ramura

de sport

111, atît tn lățime cît și tn înălțime. 
Nu mai vorbim de faptul că încăpe
rea este încălzită cu un singur godin 
de tablă, cu totul insuficient, Că ilu
minarea sălii se face cu o... veloză, 
cu un bec de 25 de wați (cele patru tu
buri fluorescente din plafon sînt de
fecte de cîteva săpătămînl), șl că 
există șl o serie de inconveniente de 
ordin igienic. După orele de antre
nament, sportivii n-au unde să se 
spele, deoarece de cînd s-a terminat 
sezonul de fotbal s-a... stricat șl in
stalația de apă caldă șl se nare că 
nu va fi reparată de cît o dată cu re-

Copiii vitregiți
de la Metalul Tîrgoviște

Nr. 35 (5469)

In cursă, Liliana Focșeneanu,
„Cupa U.G.S.R.",

o talentată 
care se va

schioară, reprezentantă a regiunii Ploiești, la marele concurs 
desfășura săptămînă viitoare la Vîrful cu Dor

Foto: P. Romoșan

oraș nu>
o „cenușăreasă"

se găsesc schiuri pentru 
eopii iar pentru seniori slnt 
20. Așa nu se poate redresa 
sibian I

numai 
schiul

a schiului

bine de trei ani! 
unei vechi tradiții, 
că de aici s-au ri- 
elemente de certă 

de

prlnc.ILIE IONESCU — coresp.

Pentru săptămînile următoare, 
tinerii schiori din lacobeni au 
prevăzute antrenamente zi 
zi, iar în 
minică ei 
cursurile 
ce vor fi 
nai.

de 
fiecare sîmbătă și du- 
vor lua parte la con- 
locale, ca *1 la cele 
initiate pe plan regio-

Curs pentru

instructorii O.N.T

Deși este așezat într-o zonă mon
tană, cu climat favorabil sporturi
lor de iarnă, Sibiul nu a mai fost 
reprezentat în concursurile oficiale 
de schi de mai 
Aceasta în ciuda 
în ciuda faptului 
dicat o serie de
valoare, dintre care amintim 
Ana Scherer-Vernescu (fostă cam
pioană națională la coborîre), Horst 
Hannich, Hermine Herbert, Udo 
Speck ș.a.

De ce 7 Răspunsul ni l-a dat tov. 
Nicolae Zaharia, un harnic membru 
al comisiei orășenești de schi și 
președinte al colegiului de arbitri 
din cadrul acestei comisii.

„Din păcate, in orașul nostru 
schiul de performantă a fost des
ființat. Practic, el iși desfășoară 
activitatea, prin competiții de masă, 
doar la Voința, Independența, Auto- 
mecanica, Grupul școlar Indepen
dența, la Liceele nr. 2 și nr. 3 și 
cam atit. Nu există nici o școală 
sportivă, nu există nici un centru 
de inițiere. Cadrele de specialitate 
(Edith Treibal, Krista Kwanka, 
Utte Stenzel, Horst Hannich) ră
mân cu specialitatea in buzunar și 
predau alte discipline. In sezonul 
trecut, au fost organizate doar 
patru concursuri și acelea de mîn- 
tuială, iar de amenajarea pirtiilor 
nu se ocupă nimeni. Personal con
sider, și colegii mei din comisia 
orășenească sînt de aceeași părere, 
că această situație se datorează in 
mare măsură comisiei regionale 
care a neglijat complet Sibiul in 
favoarea Brașovului”.

Celor spuse de tov, Nicolae Za- 
haria le mai adăugăm un amănunt: 
în magazinul de specialitate din

La lacobeni, 40
de participanți

la primul concurs
lacobeni, pe Valea Blstrl- 
nlns de mult. Acum, stra-

La 
tei, a 
tul de zăpadă are 60 cm, deci 
mai mult decît suficient pentru 
a permite organizarea întreceri
lor de schi în condiții optime. 
Lucru pe care prof, Ioan Miron 
de la Școala generală din loca
litate l-a |și făcut.

Zilele trecute, prof. Miron a 
organizat prima competiție, la 
care au participat 20 de băieți 
și tot atîtea fete, de la Școala 
generală. întrecerea de slalom 
uriaș, disputată pe Dealul fie- 

1 rului pe un traseu cu o 
me de 800 m, s-a bucurat 
succes deosebit. La băieți, 
tigat Toader Pentelescu, 
de loan Coca și loan 
iar la fete,

lungi- 
de un 
a cîș- 
urmat

Bodnar, 
victoria a revenit 

Doiniței Moroșan, după care s-au 
clasat Cecilia Deleanu și Caro
lina Barteș.

Activitatea competițională la zi
CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI

și Școala sportivă Tg. Mureș — 
150,10 p. La individual compus, 
prima clasată a fost Rodica Hor- 
geț (Petroșeni) cu 36,20 d

ÎNTÎLNIRE INTERNAȚIONALĂ 
CLUJ — CHIȘINĂU

săptămînă, la 
desfășura un

De azi, timp de o 
Poiana Brașov se va 
curs pentru instructorii de schi ai 
O.N.T., in cadrul căruia vor fi 
predate lecții teoretice, practice și 
vor fi prezentate filme cu subiecte 
din acest aport

Sportul luptelor a cunoscut o fru
moasă dezvoltare, tn ultimii ani, In 
orașul Tîrgoviște. Antrenorul Azlzi 
Seitamet a ridicat o serie de tineri, 
care au avut o comportare meritorie 
în competițiile republicane de ju
niori la lupte libere. Nici rezultatele 
seniorilor nu sînt de neglijat. For
mația Metalul Tîrgoviște, care acti
vează în divizia B a campionatului 
republican de lupte libere, a încheiat 
în acest an întrecerea pe locul IV. 
Succesele cele mai semnificative însă 
le-au obținut. în 1967, juniorii. Ex
primate in limbajul sec al cifrelor 
ele reprezintă un loc 111', pe regiuni, 
la Concursul republican de primă
vară la lupte libere, un alt Ioc ni, 
pe asociații, la finala campionatului 
republican de juniori, un titlu de 
campion al țării la „libere" catego
ria 65 kg — cucerit de Florian Nei- 
cev, ca și o serie de locuri IUI și IV 
în clasamentul individual.

S-ar putea crede că aceste rezul
tate s-au obținut datorită condițllor 
bune de pregătire, create luptătoriloi- 
de către asociația Metalul Tîrgoviște, 
ale cărei ' ‘ ' * " ‘*
vorba de 
de lupte 
Tovarășii 
talul vor 
lucrează la amenajarea noii săli 
lupte. Da, este adevărat. Dar cu în
tindere șl cu... banii primiți de la 
organul regional sportiv. Despre igno
rarea secției de lupte vorbesc fap
tele, șl anume, condițiile de pregă
tire pe care le au luptătorii. Aceștia 
au la dispoziție o așa numită sală 
de antrenament de sub tribuna sta
dionului Metalul. încăperea, de 6x4 
metri, este cu totul improprie unei 
pregătiri la nivel de performanță. 
Pe saltea nu pot lucra concomitent 
nici două perechi de luptători, băieții 
fiind expuși totodată accidentării 
datorita dimensiunilor reduse ale să-

culori le reprezintă. Nici 
așa ceva. în prezent, secția 
este cenușăreasa asociației, 
din consiliul asociației Me- 
oblecta, argumentînd că se 

de

luarea pregătirii echipei de fotbal. 
Trebuie să mal spunem că saltelele 
secției de lupte Metalul sînt neutill- 
zablle. Ele sînt deteriorate și arun
cate într-un colț al sălii, iar cele care 
se folosesc în prezent sînt împrumu
tate de la asociația sportivă a școlii 
profesionale metalurgice din locali
tate. în bugetul asociației este pre
văzută suma de 13 000 lei pentru pro 
curarea de saltele șl prelată, dar fi 
nancierul asociației nu mișcă un de
get. (Ducă cum ne spunea un luptă
tor, „ghinionul nostru e că fotbaliștii 
n-au nevoie la antrenamente de sal
tele de lupte, că atunci s-ar cumpăra 
tn... doi timpi și trei mișcări, dar 
așa...)

Situația aceasta necorespunzătoare 
a sălii datează de mult timp. Orga
nele locale au sesizat acest fapt șl au 
luat măsuri : s-a repartizat asociației 
Metalul. Încă din luna mai, o clădire, 
unde, cu mici modificări, se poate 
amenaja o sală excelentă pentru 
lubte (suprafață de lucru de peste 
150 metri pătrați). în plus, se pot a- 
menaja aici vestiare, baie, magazie 
șl o mică tribună chiar. Lucrările 
de transformare a acestei clădiri au 
început însă pe la mijlocul lunii 
noiembrie, deși fondurile respective 
au fost alocate cu multe luni in ur
mă. Deci, toată iama luptătorii de 
la Metalul Tîrgoviște vor avea con 
dlțli vitrege de 
lucrările 
de luna 
sportive 
consiliul 
lua măsuri pentru ca amenajarea să
lii să fie accelerată, luptătorii tîr- 
govișteni nu vor Intra în noul lor 
sediu nici în luna mal. Și ar fi pă
cat de acești tineri entuziaști, cu fru
moase perspective, care au adus 
o serie de rezultate bune sportului 
din orașul lor.

pregătire, tntrucît 
pot termina înainte 
Dar dacă forurile 
și în primul rînd

nu se 
martie, 
locale, 
asociației Metalul, nu vor

T. R.

Timp de două zile a avut 
Ia Cluj tradiționala întîlnire 
gimnastică dintre reprezentativele 
feminine și masculine ale orașe
lor Cluj și Chișinău, cu exerciții 
liber alese. Atît la feminin, cît 
și la masculin, victoria a reve
nit sportivilor oaspeți : Cluj — 
Chișinău 256,44—272,55 p (mascu
lin) și Cluj — Chișinău 174,00— 
181,00 .(feminin). Cu excepția Iri- 
nei Sărăcuț, componentele selec
ționatei Cluj au fost gimnaste 
toarte tinere, cu o experiență 
competițională redusă. O notă 
bună pentru Smaranda Guțu (13 
ani), care a avut o comportare 
remarcabilă la sărituri și bîrn-'i. 
La individual compus, la masculin 
primul s-a clasat Anatol Pascal 
(Chișinău) cu 57,70, iar Anton 
Socaciu (primul în clasament din 
echipa gazdă) — pe locul 5 cu 
53,30 p. La feminin, o frumoasă 
victorie a repurtat Irina Sărăcuț, 
clasată pe primul loc la indivi
dual compus cu 36,80 d

CONCURSURI ÎN TARĂ

loc 
de

BAIA MARE: In orașul nostru 
a lost organizată prima ediție a 
unei competiții ce urmează să 
devină tradițională, „Cupa Mara
mureș". La concursul desfășurat 
la finele săptămînii trecute au 
participat gimnaști și gimnaste 
(copii și juniori) din Arad, Tg. 
Mureș, Satu Mare, precum și din 
localitate. Pe echipe, întrecerea 
a fost cîștigată de C.S.O. I Baia 
Mare la feminin, cu 189,10 p, iai 
la masculin de Vagonul Arad cu 
207,30 p. Iată și cîteva rezultate 
înregistrate: individual compus: 
FETE: ‘ '
(C.S.O. 
Băieșu 
Rodica
28,50 p ; cat junioare : Doina l.e- 
saru (C.S.O. Baia Mare) 34,25 p, 
Merișor Cioclu (C.S.O. Baia Mare) 
32,25 p, Iuliana Simonfi (C.S.O. 
Baia Mare) 31,00 p ,• BĂIEȚI: cat. 
copii: Carol Mencsel (Vagonul 
Arad) 35,60 p, Emil Groșan (Va
gonul) 34,85 p, Cornel Sabău (Va
gonul) 34,10; cat juniori: Mir
cea Cărbune:, cu (Vagonul) 36,15 p, 
Zoltan Fono (Șc. sp. Satu Mare) 
32,85 p, Petre Seitz 
82,45 p. (T. Tohătan și 
ranu — coresp.).

cat. copii: Iudita Vincze 
Baia Mare) 32,10 p. Dana 
(C.S.O. Baia Mare) 29,90 p, 
Iridon (Șc. sp. Tg. Mureș)

(Vaqonul) 
V. Săsă-

de eleveORADEA: Peste 50 
reprezentînd școlile sportive din 
Petroșeni, Tg. Mureș, Oradea, ca 
și centrul de ccpii și Liceul nr. 4 
din Oradea au participat la „Cupa 
orașului Oradea". Pe echipe, a 
cîștigat Școala sportivă din Petro
șeni cu 168,20 p, urmată de Școa
la «porijvă Oradea — 166,80 p

Comisia de gimnastică a Con
siliului orășenesc pentru educație 
fizică și sport București a orga
nizat zilele trecute un concurs 
de gimnastică pentru copii și ju
niori mici, dotat cu .Cupa ora
șului București". Un frumos suc
ces au repurtat reprezentanții 
Clubului sportiv școlar, clasați 
pe primele locuri la multe apara
te, ca și în clasamentul alcătuit 
la finele concursului. Cîteva ie- 
zultate tehnice: BĂIEȚI: cat. 
copii: Valentin Grecu (Viitorul) 
38,10 p, Nicolae Mihai (CI. sp. 
școlar) 37,55 p, Octavian Oprescu 
(Viitorul) 37,50 p ( juniori mici: 
Nicolae Vasilescu (Ci. sp. școlar) 
55,40 p, Anton Cîrcea (Viitorul) 
55,00 p, Sorin Marin (Unirea) 
53,55 Pî pe echipe: Clubul sportiv 
școlar : 248,55 p j FETE: cat. co
pii : Liliana Brekner (Cl. sp. șco
lar) 36,85 p. Carolina Marin (Cl. 
'sp. școlar) 36,30 p, Victoria Ra- 
bacsi (Șc. sp. 1) 35,85 p junioare: 
Vasilica Bălan (Unirea) 37,95 p, 
Florentina Cocinescu (Cl. sp. șco
lar) 36,60 p, Paula loan (CL sp. 
școlar) 36,50 p; pe echipe: C. S. 
școlar 137,20 p. Clasament final: 
Clubul sportiv școlar 742,35 p.

CHEIA VICTORIEI

colectiv

în jafă pe OssolaAlbu, avîndu-i 
(Un impas

(nr. 12) și Isaac, încercă să iasa 
Foto: A. Neagu

momentele 
Minutul 10, 

oaspeți. Deci, 
puncte care, 
la Milano <9

•Ă■
DE MIERCURI

Jocul

Mărturisim că rareori am văzut 
un spectacol baschetbalistic atît 
de frumos ca cel realizat miercuri 
seară de Dinamo București și 
AII’ Onestă Milano, în meciul re
tur din cadrul „Cupei cupelor". 
Acțiunile în viteză, bagajul bogat 
de procedee tehnice etalat de ju
cătorii ambelor formații, răsturnă
rile de scor, p^cizia deosebită în 
aruncările la coș (procentajele sînt 
elocvente), dîrzenia cu care s-a 
luptat din primul și pînă în ulti
mul minut, toate acestea au con
tribuit la crearea unul adevărat 
meci de baschet, așa cum am mai 
dori să vedem. Și, peste toate a- 
cestea, satisfacția calificării repre
zentantei țării noastre în dauna 
unul adversar de certă valoare, o 
victorie finală pentru care Dina
mo București merită toate laudele

Ce a decis succesul dinamoviș- 
tilor 7 Pentru aceasta, să ne a- 
mintim cîteva din 
cheie ale partidei, 
scor 26—16 pentru 
un avans de 10 
adăugat celui de 
puncte) nu mai lăsa prea multe 
speranțe. Taim-autul și schimba
rea lui Viciu cu Dragomirescu și, 
bineînțeles, îndrumările date de 
antrenorul Dan Niculescu, s-au 
dovedit, însă, salvatoare. Din acel 
minut, Dinamo a început să se 
apere. Modul inteligent în care a 
fost organizată defensiva a dove
dit că sistemul om la om poate 
avea eficacitate 
atunci cînd este 
Marcatorii celor 
milanezi au fost

prin 
fost 

Ace- 
și-a

deplină numai 
aplicat colectiv. 
mai periculoși 
în permanență 

sprijiniți de coechipierii lor,
flotări datorită cărora au 
realizate și multe intercepții, 
lași element, jocul colectiv, 
pus amprenta și asupra atacului, 
unde calitățile individuale au 
putut fi puse în valoare nu
mai datorită sprijinului parte
nerilor, în primul rînd prin 
blocaje care au permis pă-

Duminică, la București,

și R. F. a Germaniei fată în față
Duminică, sala Flareasca din 

Capitală va găzdui o partidă de 
handbal de mare atracție. Se în
fruntă pentru a cincea oară repre
zentativele ROMÂNIEI și R. F. a 
GERMANIEI. Bilanțul întîlnlrilor 
disputate pînă acum este favora
bil handbal iștilor români, care 
din 4 meciuri au cîștigat 3. Prima 
victorie (12—9) realizată de ju
cătorii noștri a avut loc cu ocazia 
campionatelor mondiale din 1961. 
Un an mai tîrzlu, handbaliștii 
vest-germani s-au revanșat 
(18—12), făcînd ca scorul gene
ral al meciurilor să devină 1—1. 
în următoarele două partide din 
1964, la Dortmund (22—14) și 
1966, la București (22—17), jucă
torii români au realizat tot atîtea 
succese. Ce se va intîmpla în cea 
de-a 5-a partidă 7

Echipa României s-a pregătit 
cu atenție sub conducerea antre
norilor
Trofin. 
zilnice, 
arătat
dispoziție deosebită de jea.

Meciul va fi condus de arbitrul 
norvegian KUNT NILSON. Antre
norii români vor trece pe foaia 
de concurs 11 nume din urmă
torul lot: Penu, Dlncă, Iacob, 
Spek. Gruia, Costache II, Mari
nescu, Popescu, Nica, Lieu. Gu- 
nesch. Goran, Oțetea și Gațu.

Oaspeții sînt așteptați astăzi 
după-amiază la ora 15,30 la aero
gara Băneasa.

panou sau arun-trunderi pînă sub 
cărl de la semidlstanță protejate, 
în felul acesta, dinamoviștii au 
refăcut în numai două minute 9 
puncte (de la 16—26 în min. 10 la 
25—26 în min. 12), iar în repriza 
secundă au luat conducerea și s-au 
distanțat pînă la 21 de puncte. Al 
doilea moment-cheie a fost între 
minutele 26 și 35, cînd scorul era 
favorabil bucureștenilor, dar la o 
diferență de 9—10 puncte care le 
făcea incertă calificarea. Aici tre
buie menționat jocul inteligent de 
provocare a greșelilor 
prin care s-a ajuns la 
lui Gatti și Wolters 
faulturi).

Așa a jucat echipa 
așa sperăm să o vedem evoluînd 
și în optimile de finală ale com-

Vi
au 
ai 
a-

Al

personale, 
eliminarea 

(pentru 5

Dinamo si

R. D. Germană
România 9-8 (5-2)

In cel de al doilea meci susținut 
in R. D. Germană, handbalistele 
noastre au fost întrecute de selec
ționata țârii gazdă cu 9—8 (5—2).

Partida a avut loc la Frankfurt pe 
Oder în prezența unul mare număr 
de spectatori. întîlnlrea a fost foarte 
echilibrată, gazdele obțlnînd victoria 
doar în ultimele secunde.

Reprezentativa noastră feminină
evoluează la Bobringen

Nicolae Nedef și Eugen 
Au avut loc antrenamente 
în care sele< lionabilii 

multă poftă de lucru
au 
sl

In continuarea turneului pe 
care îl face peste hotare, repte- 
zentativa de handbal feminin a 
României evoluează astăzi la 
Bbbringen în compania selecționa
tei vest-germane. Partida este aș
teptată cu un interes deosebit 
avînd In vedere că ambele echipe

se pregătesc pentru 
tie a campionatelor 
anul 1968.

După jocul cu R. 
niei, handabalistele 
pleca în Danemarca
tine două partide cu selecționata 
târli ga/dă.

viitoarea edi 
mondiale din

F a Geima- 
român< e vor 

unde vor sus

petiției, în compania reprezentan
tei Iugoslaviei.

Cîteva cuvinte desnre AII’ 
Onestă. Este una dintre cele mai 
puternice formații care ne-au 
zitat țara. Wolters și Isaac 
confirmat că sînt absolvenți 
scolii baschetului profesionist
merican (au făcut demonstrație 
de virtuozitate tehnică și tactică), 
iar Gatti a dovedit că rămîne unul 
dintre cei mai prestigioși jucători 
italieni din ultimii ani, Wolters, 
Isaac, Gatti, trei valori individu
ale deosebite, nesprijinite însă su
ficient de parteneri.

D. STANCULESCU

(Urmare din pag. 1)
ger» care poate fi explicat» devine 
fi mai puțin amarA...

Dar, ne-am depărtat de tematica 
obișnuită a „Panoramicului*'. Fotba
lul, însă, figurează în 
pentru ultima dată in 
minică, restanța U- 
niversitatea Craiova 
—Rapid va pune 
punct stagiunii. 
Meciul, deși nu mai 
poate influența con
figurația primelor 
locuri ale dasamen-

o mare 
pentru 

cît și

tului, are 
miză atit 
craiovenl 
pentru bucureștenl.
O victorie II men
ține pe ctudențl ta 
Imediata apropiere 
a liderului. O lufrln- 
gere 11 scoate prac
tic pe giuleșteni — 
ta retur — din cursa 
loc, la care ei speră 
dpe...

★

cuprinsul său 
acest an. Du-

Prin caracterul său compe
titiv, orice campionat tre
buie să-și desemneze 

campionul; acela care intr-un 
număr N de etape și-a dove
dit superioritatea și constanța. 

Am descoperit însă un cam
pionat (cel regional de handbal 
Brașov) care s-a încheiat fără 
»ă-și afle campionul. Un tel de 
statuie fără cap 1 Șl l-ar fi 
lipit Chimia Făgăraș, dar 
A.S.A. Brașov l-a dejucat pla
nurile neprezentîndu-se la ulti
ma întîlnire; a încercat Colo- 
rom Codlea, dar a pus prea 
mult „pap" (56 de goluri în ul
timul meci, cu Mătasea Cisnă
die) și s-a... demascat. A tre
buit să intervină forul tutelar 
— Comisia regională de hand
bal — să studieze... memoriile, 
să consulte rapoartele, mulți
mea de anexe și să fixeze, la 
masa verde, 
asta, după vreo 
de chinuri !

Să cunoaștem 
Desprindem din 
natului ultimele 
le derulăm cu în
cetinitorul. E un 
capitol de comedie 
amară. Eroinele 7 
Chimia Făgăraș și 
Colorom Codlea 
Situația lor în acel 
moment: pe pri 
mul loc 
avînd, 
doua 
Codlea 
puncte 
golaveraj superior. Finalul 
campionatului le rezerva a- 
ceeași soartă : cite un meci în 
deplasare și unul acasă.

Coloromul cîștigă la Sighi
șoara (și gurile rele spun câ 
arbitrul Boschner nu ar fi 
de loc indiferent: deși jocul 
gradase, gazdele jurând la 
moment dat numai în trei 
meni, el nu a oprit partida, 
pentru că un forfait — 6—0 
pentru echipa Colorom, i-ar fi 
legat acesteia picioarele tocmai 
atunci dnd trebuia să înghită 
distanța dintre ea și Chimia) ; 
pe celălalt front, Chimia pierde 
cu 13—9 și diferența dintre 
concurente devine, înaintea ul
timei etape, numai o problemă 
de golaveraj.

Săptămînă premergătoare e- 
tapei finale este săptămînă 
nopților polare. Pe axa Codlea 
— Făgăraș (unde pasiunea pen
tru handbal a făcut nenumă
rate victime) temperatura atinge 
gradul arcului voltaic. Ca să se 
prevină eventualele... infarcturi, 
echipele sînt avertizate și 
chemate la ordine. Fruntașelor 
li se recomandă recitirea regu
lamentului și conspectarea ca
pitolelor referitoare la corecti
tudine și spirit sportiv. Parte
nerelor directe li se cere com
bativitate.

Și. iată mult așteptatul „5 
noiembrie", avînd 
cal valoarea unei 
— Racing Club.

Băieții Chimiei, 
să-și împlinească 
prezintă la teren cu mult îna
inte de ora meciului. Partene
rul, însă, se lasă așteptat, la un 
moment dat prezența sa punîn- 
du-se chiar sub semnul între
bării. Cineva din tribună care 
aruncase un „spirit" : „ee-ar fi 
să nu se prezinte Brașovul", 
este expulzat din teren precum 
astrologul care prevăzuse ero
nat lui Feola a treia cupă mon
dială. Motocicletele de legătură 
Făgăraș — Codlea aduc vești 
„apocaliptice" : Coloromul con
duce la pauză cu 34—2 (!). Di
ferența de golaveraj este a- 
proape recuperată... Coloromul 
mai are incă o repriză și... 
A.S.A. care nu se arată la ori
zont !

La Codlea nu se știe însă că 
Făgărașului nu i-au sosit oas
peții și, pentru siguranță (și 
profitînd de îngăduința parte
nerului), Coloromul bombardea
ză cu goluri. Să fie, pentru re
zervă, deși scorul de 56—10 
poate CREA unele suspiciuni 
asupra valabilității lui.

Ora 12 : la Codlea se jubilea
ză, la Făgăraș se plînge 1 Unii 
trăiesc beția victoriei, ceilalți 
redactează memoriL

Comisiei regionale ti revine 
cea mai grea misiune din isto
ria ei : „Cui să acorde titlul 7“ 
„Ce sancțiuni să aplice 7“ Poa
te ar fi cel mai indicat să nu 
trimită nici o echipă tn baraj.

„Jurații", prezenți la ședinț 
consideră faptele : „rușine
sportului românesc localizată 1 
Brașov". Se preconizează mă 
suri drastice, fără preeeden 
Gata .să te înfiori ! Noi in- 
nu ne-am mai speriat pentr 
că hotărîri, care se voiau ist 
rice, au fost prevăzute, la Br<: 
șov, și tot la handbal, și ano 
trecut și acum doi ani.

Echipele sînt analizate și P' 
nalizate în ordinea gravității 

neprezentai 
depindea e 
clasament u 
din câmpie

un campion. Și 
trei săptămîni

insă, faptele, 
filmul campio- 
două etape și

FILMUL

UNEI
pe
Chimia, 

față de a 
clasată —

— două 
avans și un

FINALE

fost 
de- 
un 

oa-

pe plan lo- 
finale Celtic

nerăbdători 
destinul, se

A.S.A. — pentru 
la meciul de care 
fectiv configurația 
lui — este exclusă 
nat,

Mătasea roșie Clsnădie, acu 
zată de înlesnirea scorului (vi 
cierea lui prin totala lipsă de 
combativitate pe care au dove
dit-o jucătorii în tot timpul par
tidei) ; pentru desconsiderarea 
competiției (la aoest meci pre- 
zentînd doar un lot de 7 oa
meni — premeditat — neavînd 
cu ce să înlocuiască astfel in
disponibilitatea apărută în pri 
mele minute și. lăsînd în terei 

numai 6 oamenii, 
împărtășește ace 
eași soartă : elimi 
narea din campi 
onatul regional.

Ambele meciuri 
sînt omologate cu 
rezultatul de 6—9 
pentru gazde (Fa 
găraș și Codlea 
TOTALUL: Chi 
mia — avantajată 
de golaveraj - 

devine... campioană. Bravo I
Treziți subit din beatitudini 

codlenii întocmesc memoriul 
„Este adevărat că la acest joi 
echipa din Cisnădie s-a prezen 
tat foarte slab pregătită, 
schimb, 
știau că de acest joc depind 
ocuparea primului loc . în cla 
sament s-au dăruit totalmenti 
prostind, putem afirma, cel m? 
bun și mai eficace joc din a 
cest campionat. Aceasta s-a < 
vidențiat în special în prim 
parte a jocului, spre sfîrș’ 
efortul fizic și nervos spunîr 
du-și cuvîntul" — citat din m 
moriu.

Nu uzura fizico-moralâ a ,i 
cătorilor codleni, ci teama ca: 
i-a prins pe cei din Cisnădi 
după avertismentul primit î 
pauză (din partea președintei! 
comisiei regionale de handba 
prezent la meci) a împiedica 
atingerea unui scor care pute, 
deveni „istoric". Astăzi, prob; 
bil, și cei din Cisnădie întoi 
mese un memoriu ; vor arăta 
neprincipialitatea deciziei ș 
vor demonstra cu creionul p- 
hîrtie că în 60 de minute d- 
joc se pot foarte bine iniții 
150 da acțiuni la poartă și s< 
pot, la fel de bine, înscrie fi
de goluri. Ne vor asigura d 
corectitudine lor și vor motiv, 
astronomicul scor, pe care 
facilitat, prin supcr-clasa 
versarului.

Ce atitudine are A.S.A. 
șov ? De Indiferență ! 
„blam" sau fără blam, tot că 
deau din campionatul regiona-

Trecută prin chinurile fac 
rii, campioana surîde fericită 
în sinea ei, însă, păstrează nî> 
te temeri (influențe indirect. 
— nevinovate — în cursul can. 
pionatului). Le va face public, 
după ce va cîștiga barajul. In 
tr-o categorie superioară e bin< 
să Intri purificai, rără pete p- 
conștiință.

Investigînd istoricul câmpie 
nat descoperim nenumărat 
„inedite" : neprezentări la mc 
ciuri (ajutor indirect), loturi a 
nemic (și la comandă) înche 
gate, absențe ale arbitrilor — 
alegerea lor ad-hoc, chiar ș> 
dintre nespecialiști, prin trage 
re din căciulă, întreceri pugi 
listice în cele mai multe par 
tide și... nenumărate memorii 
Fiecare etapă cu memoriul ei 
Una peste alta : mare agitație 
multe mașinațiuni și cam puți 
handbal. Cu atîta chin și jel‘ 
și cu astfel de rezultate să 
menținem, oare, campionate! 
regionale-7

Oare Hnat, Nodea sau Cezar 
Nica, juniorii acestor locuri, ac 
prins vremuri mal bune 7 Se 
pare că da ! Pentru că atunc 
se lucra mai mult în teren ?> 
mal puțin în cancelarie la me 
morii.

în
jucătorii noștri cai'

l-a
ad

Nușo MUȘCELEANU

ABSOLUT IDENTICE (șl cum la polo 
rolul de gazdă iți conferă un avantaj 
cam de... 90 la iută) dneva — cu 
simțul umorului — a propus g* se 
joace de la Început al treilea meci, 
pe teren neutru. Poate că n-ar fi 
lipsit de sens...

Campionatul do baschet, spre pilda, 
promite aproape de fiecare dată par
tide Interesante, Jocuri tari, pasio
nante, dacă vreți, și foarte rar tși 
ține promisiunile. Poate că ta acea
stă săptămînă nivelul mediocru va 
fi depășit Șl

Panoramic
sportiv 
intern
pentru primul 
să mal parti-

Sftrșltul de săptămînă este marcat 
de două confruntări Internațio
nale de anvergură : la Cluj, Di

namo—Pro Recco, !n „C.C.E.* la polo, 
la București, România — R.F. a Ger
maniei la handbal, partidă care de
pășește cu mult dimensiunile unul 
simplu amical.

Regulamentul „C.C.E." la polo stipu
lează o clauză oarecum bizară : „Tn 
caz că echipele șl-au împărțit victo
riile ta meciurile tur-retur; indiferent 
de golaverajul total realizat, se joa
că un al treilea meci, dacă bazinele 
n-au avut 
este vie tn 
viștilor de 
pel”). Cum

greu ca două bazine de Înot să fia

In cazul returului Dinamo 
Recoo nu va fi însă cazul, 
din Genova șl Cluj stat egale ca 
menslunl. Așa că, bucureștenilor 
le rămtne decit să cîștlge la trei 
lurl diferență. Ceea ce le urăm 
toată inima.

i — Pro 
Bazinele

di
nu

go- 
rttn

de reabilitare 
•oo, ou J—0,

darblurila studențești 
(I.C.F. — Universita
tea Timișoara și 
Universitatea Cluj— 
Politehnica Bucu
rești) nu ne vor 
îndemna la reflecții 
„de senectute" I

La volei, o etapă 
bogat» in București 
cu fruntașele Steaua, 
Dlnamo și Rapid, 
ta centrul atenției. 
Campionatul femi
nin are drept punct 
forte tntîlnirea Ce 
la iași dintre Peni- 
cilina șl Dlnamo. 
In calea ascensiu
nii bucureștencelor 
so așează dorin] a 

a celor din lași, învinse 
săptămînă trecută.

★

★
de sală, baschetul 
încearcă să compenseze 

de

dimensiuni egale". (Mai 
memorie pățania dlnamo- 
la trecute ediție a „Cu- 

practle este destul de

Sporturile 
volei-ul, 
afișul competition*] destul 

sărac al iernilor noastre. Șl ar putea
s-o tacă. Ne amintim zilele de glorie 
ale unor derbiuri din decembrie, 
clnd sala Floreasca era ticsita, deve
nea un veritabil cazan sub presiune. 
(Miercuri, la meciul Dinamo—AII' 
Onestă se găseau bilete cu duiumul 
la oas» 1). Ne amintim... Dar ce rost 
are. interesul față de baschet ș| vo
lei a scăzut direct proporțional cu 
scăderea nivelului de Joc.

Sporturile specifice iernii nu tigu- 
rează pe agenda oficială, tn 
eluda faptului că buletinul me

teorologic anunță șosele înzăpezite. 
Dar numai șoselele...

Primul mare concur» de «chi — 
abia la ș ianuarie 1988, la Predeal. 
Pin» atunci or ■» fie întreceri pe 
plan local, acomodări, antrenamente 
controlate și nu este exclus ca Iubi
torii acestei discipline să spună din 
nou că iernile noastre stat foarte 
scurte. Cu atît mal de salutat este 
Inițiativa Uniunii Generale a Sindi
catelor de a organiza săptămînă vi
itoare o competiție care »e anunț* 
foarte in tertian ti.



Negrea ți Constantin (semi-mascat de Roberto) în mijlocul apărării aglomerate a F. G. Valenciei

Steaua n-a putut recupera decît un gol
(Urmare din pag. 1)

tru combativitatea dovedită, care 
le-a permis să ia contact primii 
cu mingea, să-și domine copios 
minute în șir adversarii. Atacul 
a fost mult ajutat de fundașii 
de margine (datorită prudenței 
oaspeților); mijlocașii au partici
pat, nu însă cu destulă eficacita
te, la acțiunile construite pentru a

marca. Aglomerarea din fața porții 
lui Abelardo, promptitudinea iul 
Mestre șl Roberto i-au împiedi
cat, însă pe steliști să înscrie din 
apropiere, Iar șuturile de la dis
tanță (din nou păcat), au lipsit, 
într-o vreme Soo și Negrea dă
duseră speranțe cu bombele lor 
din afara careului- Ieri însă... Cî- 
teva cuyinte despre „profesorul”,

are marele merit al jocu- 
dantelat pe alocuri, prac- 
ansamblu In 

și felicitări !
Ia Valencia, 

ne-au lăsat

echipa lui.

fotbaliștii 
o bună im-

sportul Png. a 3-a

Să nu alungăm spiritul sportiv de pe stadioane!

De-a lungul celor
90 de minute...

(Urmare din pag. 1)

regulă — Sătmăreanu care-1 caută 
undeva, în careul de 16 m, pe 
Constantin) și șutul de la dis
tanță (Negrea — min. 31 și 42), 
manieră care convine echipei din 
Valencia. Pînă la sfîrșitul repri
zei mai este demnă de notat doar 
intervenția hotărîtă și spectacu
loasă a portarului Suciu la min
gea expediată puternic de către 
Guillot.

★
Imediat după reluare, Clara- 

munt (trecut pe aripa dreaptă) 
își încheie acțiunea personală cu 
un șut apărat cu dificultate de 
Suciu. Apoi, jocul își reia sen
sul și Steaua — încurajată fre
netic de spectatori — se insta
lează din nou în jumătatea de 
teren a Valenciei. Vin, deseori, 
în sprijinul ofensivei și fundașii 
Sătmăreanu, D. Nicolae și Hăl- 
măgeanu, lăsîndu-ne să înțele- 

I gem că Steaua își joacă ultima 
carte, riscînd să fie surprinsă pe 

■ contraatac. în min. 55, mingea 
trimisă de Sătmăreanu (pasă 
lungă) spre Constantin este gata 
să-1 sară și pe Abelardo (ieșit), 
dar portarul spaniol salvează, 
apelînd la... reflex. Trei minute 
mai tîrziu, S. Avram centrează 
din apropierea liniei de fund, dar 
mingea trimisă cu capul de Con
stantin nu găsește ținta. Sub 
presiunea timpului care se scurge 
— în avantajul oaspeților — ac
țiunile Stelei pierd și mai mult 
din luciditate. Abundă acum cen
trările înalte în careu, unde ad
versarul se află bine grupat, și 
.căratul' Inutil al mingilor (D.

Popescu, Sătmăreanu) care 
lesnesc fotbaliștilor de la F. 
Valencia încercările de recupe
rare. Simțind pulsul din ce în ce 
mai precipitat al Stelei, oaspeții 
ies la joc cu mai mult curaj și, 
în min. 66 și 67, Claramunt și. 
respectiv, Ansola produc panică 
la poarta lui Suciu. La faza ur
mătoare (min. 68) Suciu nu poate 
respinge mingea expediată pu
ternic, de la distanță, de către 
Vilar și scapă balonul la picioa
rele lui Ansola, aflat pe fază 
masivul înaintaș spaniol trimite, 
însă, alături de poartă, de la nu
mai 5—6 metri.

Cu excepția ultimelor două mi
nute, ultimul .sfert' se desfă
șoară în întregime în jurul ca
reului de 16 m al Valenciei. în
cercările de a majora scorul sînt 
numeroase, dar numai două din
tre ele poartă și pecetea clari
tății : în min. 82, Constantin 
trece balonul subtil lui Soo, care 
însă 
lasă 
bilă 
sebit
pătrunde, 
aflat în unghi dificil, caută col
tul lung: Abelardo este însă la 
post și respinge cu pumnul. Me
ciul se încheie la poarta lui Su
ciu, dar 
dificată. 
meci de 
șurat fn

Dacă în perioada de netă 
perioritate din prima parte a 
cului ar mai fi „căzut* încă 
gol, credem că rezistența psihică 
a oaspeților ar fi cedat simțitor 
și Steaua s-ar fi aliat la un mic 
pas de calificare...

nu-f 
să-i 

în 
de

în- 
C.

înțelege intenția și 
scape situația favora- 
min, 83, Voinea, deo- 
activ pînă la sfîrșit, 

pe dreapta, în careu șt,

tabela va rămîne netno- 
Și astfel ia sfîrșit un 
bun nivel tehnic, desfă- 
limitele sportivității.

su- 
jo- 
un

Ultimele două zile 
la concursul exceptional 

PRONOEXPRES
CUNOAȘTEȚI BILETELE SERIA 

N DE 30 LEI ?

Mîine se închide vînzarea bile
telor ia concursul 
Pronoexpres din 17 < 
care se atribuie în 
mitat autoturisme 
mărci și capacități: 
Major* ,„Skoda 1000 
850" și „Trabant 601*.

Prin tragere la sorți se atribuie 
10 autoturisme (2 .Skoda 1000 
M.B.", 4 .Fiat 850*, 4 .Trabant 
601"). Se mai atribuie premii în 
bani

Se 
cîte 
în 4

La 
cipa 
18 lei și 30 lei.

Biletele seria 
oferă cele mai 
cîșlig, deoarece participă la toate 
extragerile.

Amănunte suplimentare se gă
sesc în 
sport* din

17 decembrie 1967 va avea 
tot la Clubul 7 Noiembrie 
calea Dudeștl nr. 169.

excepțional 
decembrie 1» 
număr neh- 
de diferit» 
.Renault 10 

i M.B.*, „Fiat

de valoare fixă și variabilă 
efectuează 10 extrageri d» 
9 numere din 49. fiecare 
faze.
acest concurs puteți partt- 
cu bilete de 8

N de 
mari

lei. 9

30 lei 
șanse

lei,

vă 
da

.Programul Loto-Prono-
5 șl 12 decembrie a.c

★
i Loto de azi va avea 

București la
Tragerea 

loc în 
7 Noiembrie din calea 
nr. 169, la ora 18.

Tragerea concursului 
țional Pronoexpres de duminică

Clubul 
Dudesti

excep-

*
în luna decembrie a.c. partici

parea la concursurile Pronosport 
se face pe buletine gratuite. Pro
gramul concursului Pronosport 
nr. 50 de duminică 17 decem
brie cuprinde următoarele me
ciuri : I. Brescia — Juventus,• 
II. Cagliari — Lanerossi.- HI. Fio
rentina — Atalanta IV. Inter — 
Sampdoria j V. Roma — Bologna ; 
VI. Spal — Mantova ; Vll. To
rino — Milan i VIII. Varese — 
NapoliIX. Venezia — Livorno; 
X. Monza — Padova i XI. Genoa 
— Reggiana, XII. Lecco — Pa
lermo, XIII. Modena — Lazio.

La acest concurs, în afara pre
miilor obișnuite în bani, în ca
drul premiului excepțional se 
atribuie un autoturism , Skoda 
1000 M.B.* și diferența în nume
rar pînă la 75.000 lei.

Săptămînă de săptămînă Prono
sportul distribuie numeroase pre
mii de valoare.

Astfel, la concursul Pronosport 
nr. 48 din 3 decembrie a.c., iac- 
toriil poștal Gh. Bagole din Bucu
rești a obținut 181.110 lei (din 
care un autoturism „MOSK- 
VICI*).

sărbătorit înainte de începerea 
partidei cu prilejul împlinirii a 
35 de ani. Nu s-a dezmințit. A în
scris golul victoriei, și-a dirijat 
„elevii", 
lui bun, 
ticat în 
Nota 10

Ca și 
spanioli
presie. Știu ce vor. îi obligă pro- 
feslonalitatea, sînt conștienți de 
rolurile și sarcinile pe care Ie au, 
fie acasă fie in deplasare. Spre 
deosebire de alte formații care 
ne-au vizitat în ultima vreme, gar
nitura valenciană constituie o 
echipă omogenă, de luptă, jucăto
rii se sprijină între el în toate 
acțiunile, iar personalitatea indivi-' 
duală iese in relief ori de cîte ori 
fotbaliștii sînt puși să rezolve sin
guri situații de atac sau apărare. 
Merită a fi subliniate acțiunile pe 
cont propriu ale lui Ansola și Cla- 
ramunt (izolați între apărătorii 
români), ca și spiritul de sacrifi
ciu al lui Waldo, Roberto și Vida- 
gany, în momente 
poarta vigilentului 
coșului) Abelardo.

întîlnirea dintre 
mâții a oferit (spre deosebire de 
partida Rapid—Juventus), acum la 
închiderea sezonului, un spectacol 
fotbalistic agreabil. A fost o între
cere în care jucătorii s-au străduit 
să ofere publicului o dispută ca
valerească, rara avis, într-o parti
dă cu miză.

Pe lingă amărăciunea provo
cată de nereușita echipelor noas
tre de a se califica tn etapa 
următoare a competițiilor la care 
au luat parte, ultimele partide 
internaționale de (otbal dispu
tate la București au prilejuit, din 
nefericire, constatări neplăcute cu 
privire la comportarea unei părți 
din public. în pofida apelurilor 
și recomandărilor care s-au fă
cut spectatorilor (prin presă șl 
la stațiile de amplificare de pe 
stadioane) pentru păstrarea unui 
climat de sportivitate, anumite 
elemente certate cu disciplina și 
cu bunul simt au provocat in
cidente dintre cele mai regreta
bile. Atît pe stadionul .23 Au
gust" (la meciul dintre reprezen
tativele României șl R. D. Ger
mane), cît și pe „Republicii" ('a 
partida Rapid—Juventus Torino) 
s-a aruncat din tribune cu sticle 
.1 alte obiecte asupra arbitrilor 
și jucătorilor oaspeți, perturbîn- 
du-se tn dese rînduri desfășura
rea jocurilor. La fntîlnirea de 
miercuri, de pe .Republicii", zeci 
de indivizi au pătruns în Incinta 
terenului, menținînd o atmosferă 
de tensiune, far unii dintre ei 
i-au lovit apoi pe arbitrii și pe 
jucători Ia sfîrșitul partidei, 
atunci etnd aceștia se îndreptau 
spre cabine.

Manifestările la 
martori miercuri 
sînt cu atît mal
cu cît ele n-au avut nici măcar 
justificarea unul arbitraj siab. 
întrucît Karl Riegg a condus jo
cul foarte corect, așa cum re
marca după meci însuși antreno
rul formației feroviare, Valentin 
Stănescu. Cu toate acestea, s-au 
găsit destui care să-l acuze de 
o imaginară tendință de frustrare 
a echipei noastre, s-au găsit șl 
citeva elemente de periferie care 
să-i lovească la sfîrșitul partidei, 
pe ei și pe unui dintre tușieri.

Desigur, publicul are dreptul 
să protesteze în fața unor erori 
de arbitraj (ceea ce atît în me
ciul România — R.D.G., cît șl 
în acela dintre Rapid și Juven
tus n-a fost cazul) sau să dez
aprobe conduita nesportivă a 
unor jucători. Dar el are și 
obligația să se manifeste cu dis- 
cernămînt, să aprecieze cu luci
ditate faptele, să nu le priveas
că cu ochiul deformat de patimă.

...Era o vreme cînd despre pu
blicul bucureștean de fotbal se

care am fost 
după-amiază 

condamnabile

desperate la 
(și chiar noro-

cele două for-

vorbea și se scria frumos. Con
siderat bun cunoscător al jocu
lui, obiectiv, în 
noască meritul 
cît și pe cel al I 
lizările formației 
ale adversarului, 
aplauzele, el crea o atmosferă 
caldă, pasionată, dar decentă, 
participînd la realizarea specta
colului sportiv.

In fapt, situația nu mai are 
de mult această trăsătură. Cu 
timpul, în masa publicului a a* 
părut un grup insensibil la spi
ritul sportului, nepregătit să în
țeleagă principiile morale ale 
luptei sportive, turbulent, păti
maș și tnclinat spre violență, ca
pabil de atitudini situate în a- 
fara normelor de comportare ci
vilizată. Ani de-a rîndul, presa 
sportivă a elogiat publicul are
nelor de fotbal pentru calitățile 
sale, fără să sesizeze reacția lui 
neuniformă, fără să observe apa
riția acelui grup recalcitrant, 
creșterea lui, îngroșarea trăsătu
rilor sale negative. Lipsa unor 
măsuri cu sens corectiv a sti
mulat acea parte din public care 
nu vine pe stadion să vadă pro 
be de îndeminare, să simtă în
drăzneala, voința, devoțiunea, 
elanul, să-și lase sufletul înfio
rat de ele, ci vine fiindcă 1 se 
pare locul cel mai potrivit să-și 
etaleze colecția de injurii, să 
huiduie, să arunce cu tot ce-i 
vine la îndemînă etc.

Ordinea publică a rămas în 
sarcina exclusivă a celor ce or
ganizează meciurile, adevăratele 
organe de ordine, cele ale mili
ției venind pe stadioane doar ca 
simpli spectatori. Șl în alte țări, 
unii spectatori ies din albia de
cenței, provocînd incidente și 
Încăierări, dar aceasta nu poate 
constitui pentru nimeni o scuză. 
Orice spectator are datoria să 
nu recurgă în momentele sale 
de emoție sportivă la atitudini 
incompatibile cu morala 
tații, respinse de altfel 
orice loc de muncă, din 
din localurile publice 
stradă.

La ce formule de 
ment aderă totuși o 
publicul nostru, atît la meciurile 
din campionat, cît și la cele in
ternaționale ? Huiduie deciziile 
arbitrului împotriva echipei fa
vorite (oricît ar fi ele de în
dreptățite), lupta atletică

stare să recu- 
învingătorulni, 

învinsului, rea- 
preferate sau 

generos cu

și

comporta- 
parte din

înainte de a porni la drum
ITINERARIUL

BOGAT PROGRAM COMPETIȚIONAL INTERN Șl INTERNAȚIONAL

Cicliștii se află în febra pregătirilor pentru sezonul compe
tițional al anului 1968. Se pregătesc acum — temeinic, sperăm 
— performanțele pe care și le-au propus ca obiectiv fondiștii 
șl pislarzil români In anul olimpic. CE PRILEJ DE AFIRMARE 
LE OFERĂ NOUL AN î — iată întrebarea pe care i-am adre
sat-o prof. NICOLAE OȚELEANU antrenor federal.

s-a răspuns 
beneficia în

— Fondiștii — ni 
la întrebare — vor 
tară de un mare număr de com
petiții, care însumează aproape 
10 000 km. In afara campionate
lor republicane — fond, contra
timp individual, contratimp pe 
echipe ți semifond — ei vor lua 
parte la întreceri tradiționale pe 
etape: „Cupa F.R.C.' — aprilie.

— Vă Yugăm sâ vă refe
riți acum și la întrecerile 
de peste hotare, la startul 
cărora vor fi prezenți ci
cliștii noștri în 1968.

— Numărul lor va fi mai 
mare decît in anii trecuți. Vom 
relua tradiția participărilor la 
competițiile din Africa. In 1968

IN SEZONUL SPORTIV 1968
nizate i 
Uniunea 
mană și 
ajla în 
pînă la 
brie. La 
adăugate 
interne și internaționale — or
ganizate de cluburile sportive 
din țara noastră

— și ar mai fi de adăugat ceva: 
federația are datoria să anunțe 
in timp util pe organizatorii „Tu
rului Franței* pentru amatori și 
ai „Turului Angliei* asupra in
tențiilor sale de a lua parte la 
aceste mari competiții pe etape.

Privind calendarul competițional 
Intern și internațional pe care 
ni l-a înfățișat prof. N. Oțeleanu, 
ne putem ușor de seama că pe 
rutieri și pistarzi ii așleaptă un 
sezon sportiv bogat, dar nu și 
ușor, tată de ce socotim că va 
trebui acordată o deosebită aten- 
țite pregătirilor ce se efectuează 
și, îndeosebi, continuității lor. 
Poate că nar fi rău ca antrenorii 
să-și amintească de faptul că în 
sezonul anului 1967 principalele 
carențe -ale rutierilor noștri an 
constat in slabul randament dat 
în etapele de munte și în cele 
contratimp. în „arsenalul* de cu
noștințe al tehnicienilor noștri se 
găsesc — sîniem siguri — meto
de pentru eliminarea (chiar și 
numai parțială, deocamdată) a 
acestor deficiențe.

în Ungaria, 
Sovietică, R.' 
în alte țări. Ei se vor 
concurs din aprilie ți 
sfîrșitul lunii septem- 

i toate acestea trebuie 
; și o serie de acțiuni —

Bulgaria, 
D. Ger-

faultul cei mai inofensiv ai ad
versarului (in schimb, rîde sa
tisfăcut cînd .al săi" calcă peste 
grumazul partenerului irîntit la 
pămînt), huiduie 
oaspe 
cînd 
nese 
acești 
sticle 
mere 
de zăpadă, tar piatra o folosesc 
indiferent de sezon. Sar gardu
rile de Ia peluze la tribune, se 
năpustesc cu pumnii strlnși spre 
și in incinta terenului de joc, an 
arbitrofobie (în acest sens au 
fost influențați șl de către unii 
fabricanți de false explicații pen
tru orice înfrîngere a echipelor 
noastre), sîht surzi la orice apei, 
nu vor decît ca echipa lor pre
ferată să 
mijloace.

Daunele 
turbulențl 
decît apar 
pietează desfășurarea spectacolu
lui sportiv, furnizează un nefast 
exemplu copiilor și tineretului, 
creează stadioanelor noastre un 
renume de nesportivitate, care 
poate tngreuia pe viitor contac
tele amicale cu echipe valoroase 
din alte țărj, atrag sancțiuni din 
partea forurilor fotbalistice inter
naționale (U.E.F.A. sau F.I.F.A.) 
și-i împiedică, in ultimă analiză, 
chiar pe sportivii favorlți să mai

echipacînd
apare pe teren și salută, 

suporterii acesteia 
să o încurajeze.
spectatori înrăițl aruncă cu 
de răcoritoare, toamna cu 
și gutui, iarna cu bulgări

îndrăz- 
Vara.

învingă indiferent de

provocate de acești 
slnt mttlt mal mari 
la prima vedere. Im-

raționeze, lncitîndu-1 în momen
tele lor de slăbiciune în loc să-i 
calmeze.

Răul trebuie, deci, curmat cu 
măsuri energice. Desigur, trebuie 
apelat mai întîi la bateria mij
loacelor educative aflate la dis
poziția presei, radiotelevizlunii, 
cinematografului, cluburilor ele. 
Dar, în același timp, paralel cu 
măsura de interzicere pe stadioa
ne a vînzării băuturilor alcoo
lice, și chiar a oricăror băuturi 
în sticle, trebuie prelungită șl 
in incinta stadioanelor forța ace
lor paragrafe de lege care con
damnă huliganismul. Cîteva con
damnări exemplare aduse la cu
noștința opiniei publice ar avea 
un puternic efect civilizator asu
pra celor ce profanează spiri
tul sportului, închipulndu-și că 
stadionul poate suporta orice.

Pretutindeni în lume, la me
ciurile de fotbal se iau cele mal 
eficace măsuri de protecție a 
jucătorilor oaspeți și a arbitri
lor, poliția fiind foarte activă în 
direcția potolirii spiritelor tnfier- 
bîntate. La noi, efectivele orga
nelor de ordine sînt mult prea 
restrînse față de necesități.

Legile statului nostru trebuie 
să acționeze și pe terenurile de 
sport. Iar cel ce le încalcă, să-și 
primească 
tatăl

pedeapsa binemerl-

C. FIRANESCU 
R. BALABAN

întrecerile echipelor de juniori
și de junioare pentru cupele

socie- 
de la 

familie, 
de pe

30 Decembrie

Spectaculos moment voleibalistic, 
Steaua și de blocajul celor de la

i

Tn Capitală se desfășoară tn aceste 
zile două competiții dotate cu cupele 
„30 Decembrie", întreceri 
echipelor de juniori șl 
din București.

In turneul organizat 
sportiv Steaua exclusiv 
mațll de băieți, găzduit 
eeelor .Gh. Lazâr" 
și „N. Bălcescu", 
și-au disputat săptă- 
mîna aceasta două 
meciuri, Încheiate 
cu următoarele re
zultate: Steaua—Dl
namo 3—0 (13, 8, 6) 
jl Dinamo—Școala 
sportivă nr. i 3—1 
(-8, 10, 12, 11). 
Două frumoase 
partide, de-a lungul 
dențlat: Gavrilescu, 
(Steaua), Ghermeș, 
(Dlnamo), Găvruș 
(Școala sportivă nr. lj.

înaintea ultimelor 
Steaua—Grupul școlar „23 August’ șl 
Dlnamo—Grupul școlar „23 August", 
care vor avea loc săptămina viitoare, 

respective

rezervate 
de junioare 

de clubul 
pentru fcr- 
de sălile 11-

realizat de atacul juniorilor de la 
Dinamo, în meciul disputat marți 

Foto l F. Brandrupp 
șl de Junioare. Participă formațiile 
Rapid, Școala sportivă 1, Școala spor
tivă 2, Viitorul (băieți), Palatul pio
nierilor, Școala sportivă 1. Rapid șl 
Unirea (fete).

Lăudabila inițiativă a comisiei oră
șenești de volei (sprijinită de federa
ția de specialitate) de a programa. In 

deschidere la Divi
zia A fntUtiirile 
din cadrul acestei 
competiții, va crea 
desigur în tinde
rile tinerilor volei
baliști o emulație 
contaminantă. Cine 
nu-șl dorește, din
tre elevii și elevele 
echipelor respective, 
o evoluție in să- 
Dlanmo, pe același

1 1 0 3:1 2

Hristacha NAUM

4
3
3

★
competiție, organl- 

Orășenesc Bucu-

1. Steaua
2. Dlnamo
3. Școala sportivă
4. Grupul școlar 

„23 August"

cărora s-au evi- 
Labâ, Georgescu 
Tomescu, Ștefan 

șl Mihalacbe

două Jocuri,

Cea de a doua 
rata de Consiliul ___ _ _
reștl pentru educație fizică șl sport, 
Întrunește atlt echipe de Juniori dt

clasamentul competiției 
arată astfel :

nr. 1

bele masculine), cărora 11 s-au a- 
dăugat șl punctele aduse de C. 
Crișan șl V. Babiciuc: prima la 
Hariga, cea de a doua la H. Co- 
rodl.

Iile Ciulești șl_______ , __ ...
afiș cu garniturile din prima divizie 
a țării ?

Intîla etapă a Întrecerii a dat ur
mătoarele rezultate: băieți: Rapid— 
Școala sportivă 1 3-0, Școala spor
tivă 2—Viitorul 3—ls fele: Rapid— 
Palatul pionierilor 3—1, Școala spor
tivă 1—Unirea 3—0.

La jocurile desfășurate pînă acum 
s-au remarcat tn mod deosebit vo
leibaliștii: C. Chițigoi, L Lazâr (Șc. 
sp. 2). O. Rășanu, I. Balaban, V. Pa- 
raschlvescu (Rapid), F. loneseu (Vi
itorul), FI. State (Șe. sp. 1). Competi
ția programează în etapa viitoare 
(slmbătă și duminică) partidele: Rapid 
—Școala sportivă 2 (Învingătorul din 
această tntllnlre are toate șansele 
sâ-șl adjudece trofeul). Școala Spor
tivă 1—Viitorul (băieți), Palatul pio
nierilor—Școala sportivă 1, Rapid— 
Unirea (fete).

AUTOTURISME
Pentru a ne reedita imagini

pregătesc
de frumusețea acesteia, ciclițtii se 

intens

PRIMEȘTE 
în consignație

și VINDE
unitatea din București cal. Raliatei nr. 224

„Cursa munților' — mai. „Cupa 
Steaua’ — iulie, „Gupa Voința' 
— august și „Turul României' — 
septembrie, precum și la circui
tele regiunilor Ploiești și Bra
șov. „Supa regiunilor' — cu 7 
etape și „Criteriul juniorilor' — 
vor fi cele mai importante exa
mene pentru noua generație de 
rutieri. Sînt prevăzute, de ase
menea numeroase curse de o zi 
sau două, tntreceri pentru pregă
tirea șt verificarea loturilor re
publicane ș.a. Pistarzii vor lua 
parte la întreceri interne și in
ternaționale organizate pe velo
dromul Dinamo și — sperăm — 
pe velodromul din Giurgiu Cam
pionatele republicane — august- 
septembrle, „Cupa orașului Bucu
rești' — iulie, „Cupa F„RC.“ — 
iulie și „Gupa Dinamo' sînt — 
ca sâ spun «șa — cele mai se
lecte întreceri.

Foto: Aurel Neagu
este prevăzut să concurăm în 
„Turul Algeriei' ți în cel al Ma
rocului. Fondiștii tor fi prezenți 
în aprilie la întrecerile de ve
rificare din Bulgaria și la „Cupa 
Eliberării’ din Italia, în luna 
mai la a XXl-a ediție a „Cursei 
Păcii', în iunie la „Cupa l'Huma- 
nite’, precum și la întrecerile 
din R. D. Germană, Uniunea 
Sovietică ți Austria, tn luna iu
lie vom lua parte la „Turul 
R. D. Germane’, iar, in august 
juniorii vor concura in Polonia. 
Ciclițtii români vor fi prezenți 
în august la cursele preolimpice 
de la Ltlbben <R. D. Germană), 
luna septembrie: participare la 
competițiile din Bulgaria (inclu
siv „Turul Bulgariei'), R. D. Ger
mană ți Ungaria. Pistarzii iți 
vor disputa întîietatea intr-un 
mare număr de întreceri orga-

BRAȘOV, 14 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Dacă la băieți 
cîștigarea titlului național n-a re
prezentat o problemă pentru echi
pa C.S.M. I Cluj (Radu Negulescu, 
Dorin Giurgiucă, Adalbert Reti, 
Francisc Hidveghi și Sergiu Su
ciu), în schimb la fete s-au înregis
trat unele scoruri surpriză chiar 
în lupta pentru primele trei locuri. 
Dar, mai înainte de a arăta des
pre ce este vorba, vom menționa 
performanta deosebită a elevilor 
antrenorului emerit F. Paneth, care 
cuceresc pentru a 10-a oară con
secutiv invidiatul titlu de cea mai 
bună echipă masculină a țării. 
Deci, toate felicitările sportivilor 
clujeni și antrenorului ior. Reve
nind la întrecerea feminină, era 
gata-gata să comunic o surpriză 
de proporții. Progresul București 
a obținut o victorie norocoasă — 
cu 5—4 — în fa(a celor trei junioa
re brașovence, surorile Maria și 
Hajnal Corodi, precum și Monica 
Hariga (antrenor V Zamfir). Tînă- 
ra formație C.F.R. Brașov putea 
învinge chiar cu 5—2. M. și H. Co
rodi au dispus de C. Crișan, iar 
M. Hariga și M Corodi au între
cut-o pe V Babiciuc. Succesul 
Progresului a fost însă decis de 
cele ti ei victorii ale Măriei Ale- 
xandiu (care participă și în pro-

REZULTATE: Echipe bărbați: 
C.S.M. I Cluj — Constructorul 
Buc. 9—1, A S.A. Buc. — C.F.R. 
Iași 9—8, Voința Buc. — Politeh-

nica Buc. 9—8, Progresul Buc. — 
C.SM II Cluj 9—7, Politehnica 
Buc. — Bere Grivița 9—1, C.S.M. I 
Cluj — A.S.A Buc. 9-1, C.S.M. II 
Cluj — Constructorul Buc. 9—5, 
Progresul Buc. — Voința Buc. 9—7.

Clasament general (tur -f- re
tur) .- 1. C.S.M. I Cluj 36 p — cam
pioană a României, 2. Voința Arad 
33 p, 3. Voința București 31 p, (meci- 
averaj 139—102. coeficient 1,382), 
4 Progresul București 31 p (143— 
105, coeficient 1,361), 5. Politehnica 
București 28 p, 6. Constructorul 
București 25 p, 7. C S M. II Cluj

24 p (118—133), 8. A S A. București 
24 p (89—138), 9. Bere Grivița 
București 19 p, 10. C.F.R. Iași 17 p. 
Au retrogradat Bere Grivița Bucu
rești și C.F.R. Iași și au promovat 
Comerțul Tg. Mureș șl Politehnica 
Timișoara.

Echipe femei: Dinamo Craiova
— C.S.M. Cluj 5-3, C.F.R. Brașov
— Dinamo Craiova 5—3, C.F.R. 
Iași — C.S.M. Cluj 5-4.

în cel mai important meci al 
grupei feminine, pentru stabilirea 
primului loc, Voința Arad a învins 
pe Progresul București cu 5—4 (la 
scorul de 4—3 pentru Progresul, 
Crișan a avut mecibol la 19 în se
tul decisiv cu Lesai!). Ca urinare a 
acestei victorii și pe baza totali- 
zării punctelor din tur șt retur, pe 
locurile 1—2 s-au situat — la egali
tate de puncte — formațiile Voința 
Arad și Progresul București, fie
care cu cîte 27 p. Conform regu
lamentului, pentru stabilirea echi
pei campioane a României, se des
fășoară un meci de baraj.

La ora cînd are loc convorbirea 
telefonică a început această parti- 
dă-baraj, astfel că rezultatul ei, ca 
șl clasamentul general al echipelor 
feminine, le vom publica în numă
rul nostru de mîine.

Constantin COMARt JISCMI



Dilema sportului alb

CARNET OLIMPIC
TUR DE ORIZONT IN SCHIUL ALPIN MONDIAL

competițiile de schi alpin ale

\ Conferința Consiliului "

1
Jși Sport al R. P. UngareS

de Educație Fizică ;
\

BUDAPESTA 14 (Agerpres). 3 
iți — La Budapesta a avut loc J
5 Conferința Consiliului de edu- P

cație fizică și sport al R. P. 3 
£ Ungare. în funcția de preșe- j 
J dinte a fost ales Gyula Egri. 3 3 Fostul președinte ai Consiliu- jj 
{5 lui, Hegyi Gyula, a fost nu- 3
< mit președinte al Federației £ 
3 de fotbal, iar Gyorgy Honti £
< secretar general. 3
ÎVWWWIWIIWWVW}

RUGBIȘTII „ALL BLACKS"!!

PENTRU PRIMA OARA

Victoria schiorilor francezi la 
campionatul mondial de la Por
tillo (Chile) a constituit un sti
mulent puternic pentru întreaga 
echipă de schi a Franței, lucru 
confirmat din plin de sezonul 
1967. Ca rezultat al antrenamen
telor meticulos organizate și ri
guros desfășurate, francezii au 
reușit ca în clasamentul final 
al sezonului 1967 să aibă cite 
patru reprezentanți 
cinci clasați atît 
și la feminin.

în Elveția s-a 
o îmbunătățire 
schiorilor alpini poate fi obținu
tă numai printr-o încredere de
plină acordată unui antrenor cu 
înaltă calificare. Luînd exemplul 
francezilor, unde Honore Bon
net, a introdus aceeași concep
ție, conducătorul echipei elveție
ne de schi, Peter Baumgartner a 
selecționat primele cadre din 
rîndul antrenorilor de schi pro
fesioniști. Au fost atrași spre an- 
trenorat, 
neri de schi, ci și fopti schiori 
de elită. După terminarea unui 
curs de perfecționare, antrenorii 
au primit posturi în cadrul Fe
derației elvețiene de specialitate 
sau în diferite școli de schi. La 
Zermatt, Miirrenbrig, Andermatt 
și Corvatsch au fost înființate 
centre de antrenament încă din 
timpul verii, care se bucură de 
un mare interes din partea 
schiorilor.

Vedetele italiene au început șl 
ele de timpuriu pregătirile pen
tru noul sezon, dominat de în. 
trecerile olimpice. Atît la an
trenamentele pe uscat cît și la 
cele pe zăpadă, campionul mon-

în primii 
la masculin cît

recunoscut că 
a pregătirii

nu numai profesori ti-

Jean
la primul său start

PARIS 14 (Agerpres). — Pe pis
tele de Ia Val d’Isere au început 
Întrecerile pentru „Criteriul pri
mei zăpezi", competiție Internațio
nală de schi care reunește la start 
pe cei mai buni specialiști ai pro
belor alpine.

Slalomul special, desfășurat joi, 
a furnizat o surpriză de proporții. 
Asul francez Jean Claude Killy 
n-a reușit să se claseze decît pe

In acest minunat cadru natural, la Vercors, se vor desfășura probele de fond 
albe". în fotografie, fondistul norvegian Eggen, concurînd la 

loc în acest an

din cadrul „Olimpiadei 
întrecerile preolimpice care au avut

EGALAȚI!
CARDIFF, 15 (Agerpres). — 

Disputat Ia Cardiff, meciul in
ternațional de rugbi dintre echi
pa Noii Zeelande și o selecțio
nată a Țării Galilor s-a terminat 
la egalitate 3—3. Gazdele 
duceau la pauză cu 3—0. 
tru prima oară în cursul 
tui lung turneu european, 
biștii din Noua Zeelandă
ținuți în șah. Pînă acum ei cîș- 
tigaseră toate .meciurile susținute 

Anglia, Țara
Franța.

con- 
Pen- 

aces- 
mg- 
sînt

Galilor, Scoția

Cursele
de 6

cicliste 
zile

dial de slalom, Carlo Senoner 
a manifestat o formă excelentă. 
Nu s-au 
Gerhard 
necht și 
olimpică 
această 
schioare, 
mele concursuri ale sezonului să 
fie redusă la o componență 
10—11 membri (6 bărbați și 
femei).

După înfrîngerea suferită 
campionatul mondial, austriecii 
au trecut la o totală reorgani
zare și revizuire a pozițiilor lor 
în schiul alpin. Prima sarcină 
a fost aceea a desemnării unui 
antrenor național, ales în per
soana lui F. Hâppichler. „Peptru 
a obține rezultate mai bune în 
schiul alpin — declara el — 
este necesar să ne concentrăm 
toate forțele șl să luăm ca bază 
de lucru metodele 
francez de pregătire 
lor de fnaltă clasă".

Atrag atenția și 
schiorilor transoceanici. Antreno
rul echipei S.U.A., Bob Bitty, a 
declarat că în etapa actuală,

lăsat mai prejos nici 
Mussner, Ivo Mahlk- 
Teresio Vachet. Echipa 
italiană
oră 12
urmînd ca după pri-

cuprinde la 
schiori și 8

Killy învins

de
4

la

sistemului 
a sportivi-

pregătirile

in actualul sezon!
locul patru. Ciștigător a fost Ger
hard Nenning (Austria) în 1:49,28 
urmat de Guy Perillat (Franța)
— 1:50,21 și Karl Schranz (Aus
tria) — 1:50,24. Timpul lui Killy
— 1:50,31.

Concurenți! români au ocupat 
următoarele locuri : 64. Cornel Tă
băraș 2:07,28; 69. Dorin Munteanu 
2:09,06; 73. Dan Cristea 2:14,81 ; 
16- Kurt Gohn 2:17,15.

Pizzo și Grințescu, întotdeauna adversari direcți în
Dinamo — Pro Recco, își dispută balonul. Duelul lor va 

sânt de urmărit și în meciul de la Cluj
Foto l

partidele 
fi intere

A, Neagu

„C. C. E.“ LA POLO

să
Te-

echipa americană nu tinde 
cucerească cupe și victorii.
Iul principal al schiorilor alpini 
americani constă în a da posi
bilitate unui număr cît mai mare 
de tineri sportivi să participe la 
concursuri internaționale, pentru 
a căpăta experiență. Este inte
resant de semnalat că în pro
gramul de antrenament al ame
ricanilor a fost introdusă pregă
tirea pe pîrtie de gheață la sla-

lom, pentru a fi „stăpînită" orice 
pantă f la concursurile din Eu
ropa.

Schiorii vest-germani s-au an
trenat o perioadă la Cervinia, iar 
în continuare au prevăzute an
trenamente și concursuri la En- 

_,gadin, Berchtesgaden, Val d'Isere 
Garmisch-Partenkirchen. Aproxi
mativ 15 concurenți și 10 con
curente își dispută selecționarea 
în echipa olimpică,

BREVIAR

AMSTERDAM 14. — Cursa 
ciclistă de 6 zile desfășurată 
pe velodromul din Amsterdam 
s-a încheiat cu victoria pe
rechii daneze Pali Lykke — 
Freddy Eugen care a acope
rit în 145 de ore 2 760,369 km. 
Tînărul Lykke, în vîrstă de 
22 de ani, este ginerele ce
lebrului ciclist belgian Rik 
van Steenbergen. Pe locul doi 
în cursa de la Amsterdam, 
s-a clasat cuplul De Roo 
(Olanda) — Pfenninger (Elve
ția), iar pe locul trei Deloof 
(Belgia) — Renz (R.F.G.). .

Tenisul cunoaște convulsii 
violente. Poate că ele sint 
inerente momentelor-cheie 

din activitatea acestui sport. 
Și un asemenea moment poate 
fi socotit adunarea generală a 
cluburilor britanice de tenis de 
cîmp, care șl-a început joi lu
crările la Londra. „Open" sau 
nu •— aceasta este hamletiana 
întrebare la ordinea zilei, la 
care amintita adunare va tre
bui să dea un răspuns. Dacă 
Wimbledonul va deveni sau nu 
deschis deopotrivă amatorilor 
și profesioniștilor, adică — zic 
unii — reprezentativ și rea
list orientat, sau dacă va ră- 
mîne supus conservatorismului 
inveterat al „sportului alb“, 
asta se va ști abia la sfîrșitul 
săptăminii. Alta este însă difi
cultatea : dacă toată treaba s-ar 
rezuma la acest vot, „openul" 
ar deveni subit o realitate. Dar 
riscurile sînt mari pentru bri
tanici și nu numai pentru ei- 
Federația internațională de te
nis de cîmp (F.I.L.T.) în speță, 
se opune categoric unei ase
menea tendințe și a declarat că 
va descalifica sau exclude fe
derațiile organizatoare ale unor 
astfel de turnee, precum și 
orice jucător participant la în
treceri cu profesioniștii.

Federațiile naționale din ță
rile cu pondere în tenis — ex
cepție făcind Anglia — par a 
se arăta din ce în ce mai la 
unison cu forul suprem. Au
stralia s-a declarat hotărît îm
potrivă, iar S.U.A. par a adop
ta aceeași atitudine, în timp ce 
Canada, Suedia și Noua Ze- 
elandă sînt încă solidare cu 
inovatorii. Să menționăm că 
Suedia a spus „da“ în princi
piu, dar acum dă înapoi în 
fața amenințărilor. Republica 

Sud-Africană, care în iulie vo
tase „pentru" cu ambele mîini, 
pare a se fi răzgîndit.

De fapt, dl. Giorgio de Ște
fani, președintele F.IL.T., se 
bazează pe un argument destul 
de șubred : prezența tenisului 
la Jocurile Olimpice de la Ciu
dad de Mexico în calitate de 
„sport de demonstrație”. De 
Ștefani mizează pe aceasta pen
tru a pune din nou candidatura 
tenisului la viitoarele Olimpia

de. Dar mai este posibilă reali
zarea . acestui vis al tenisului 
amator, atît de refractar statu
tului olimpic ? O reîntoarcere 
la spiritul Olimpiadei de la 
Paris (1924), cînd tenisul figura 
între sporturile puse sub sem
nul celor 5 cercuri, pare astăzi 
greu de conceput.

Pe de altă parte, firește, cele 
mai importante grupări profe
sioniste și-au dat fără rezerve 
adeziunea la turneele „open". 
Se știe, Jack Kramer și omo
nimii lui nu au decît de cîști- 
gat din asemenea acțiune, care 
ar impulsiona activitatea spec
tacolelor profesioniste, depre
ciate de insuficiența actualelor 
cadre de „ actori"- Gonzales, 
Sedgman, Segura, Hoad ies la 
pensie, iar ultimii recruți nu se 
arată la înălțimea predecesori
lor lor. Dovadă : Rod Laver — 
campionul Wimbledonului, în 
1S62 — cîștigă în serie turneele 
„circului Kramer".

Și iată acum ultimele replici 
ale dialogului, culese din tele
gramele de presă. Părerea lui 
Bill Edwards, președintele fe
derației australiene de tenis : 

„Turneele open ar însemna 
mormîntul tenisului contempo 
ran. Ar dispare „Cupa Davis", 
marile concursuri s-ar trans
forma în simple exhibiții fără 
miză, o serie întreagă de țări, 
cu tenismani de forță medie 
nu ar mai fi interesate în sus 
ținerea unei activități compe 
tiționale la nivel internațio
nal".

Ce spune Jack Kramer, cel 
mai influent promotor al teni
sului profesionist : „Dacă ama
torismul rămine închistat in 
carapacea sa actuală, el se va 
sufoca ! O activitate liberă, un 
contact permanent între teni 
sul amator și cel profesionist. 
de clasă ridicată, ar da un im 
puls deosebit disciplinei noas 
tre, el ar asigura creșterea ca
litativă a acestui joc, care în 
condițiile. actuale progresează 
cu pași de melc... Să ne unim 
eforturile pentru a da viațe 
unui tenis mai bun!’’

Argumentele sînt deopotrivă 
de tentante. Și cu atît mai 
adîncă dilema.

G. R.-Ș.

VA
FLACĂRA OLIMPICA 

FI APRINSĂ MÎINE

Mîine, 
(Grecia) 
olimpică 
încheierea Jocurilor Olimpice de 
iarnă de la Grenoble. Deși pînă 
la începerea marii competiții mai 
sînt două luni, torța olimpică va 
fi aprinsă mîine, deoarece ea va 
trebui să străbată un traseu lung 
pînă ya ajunge la destinație. Fla
căra olimpică va fi transportată 
de la Atena la Paris cu avionul, 
iar din capitala Franței și pînă 
la reședința Olimpiadei de iarnă 
va fi purtată de o ștafetă care 
numără nu mai puțin de 7 000 
de sportivi.

în localitatea Olympia 
va fi aprinsă flacăra 
care va arde pînă la

SOȚII PROTOPOPOV 
SE ANTRENEAZĂ INTENS

Cunoscuții patinatori artistici 
sovietici, soții Ludmila Belousova 
și Oleg Protopopov, de mai multe 
ori campioni olimpici și mondiali 
în proba de perechi, își continuă 
intens pregătirile pentru J. O. de 
la Grenoble. Recent, celebrii pati
natori s-au mutat de la Lenin
grad la Voskresensk, unde pregă
tesc un program inedit, cu care, 
potrivit declarațiilor lor, vor pu
tea cuceri din nou medalia olim
pică de aur.

AMERICANII
ÎN

st ACOMODEAZĂ 
EUROPA

în vederea
de la Grenoble, la Saint Moritz 
a sosit pentru a efectua un stagiu 
mai îndelungat de pregătire un 
lot de 6 schiori-săritori de la 
trambulină din S.U.A. Lotul are în 
frunte pe campionul țării, John 
Balfanz.

Jocurilor Olimpice

LEO LACROIX — INDISPONIBIL 
PENTRU GRENOBLE?

Schiorul francez L6o Lacroix, 
vicecampion mondial de coborî- 
re, a suferit o entorsă cu smul
gere de ligamente la genunchi 
și probabil nu va putea participa 
la J. O. de la Grenoble.

în schimb, Annie Famose, care 
s-a accidentat zilele trecute, ur
mează un tratament și este foar
te posibil ca ea să-și reia an-

AUREL ZAHAN: „Cred că vom trece de Pro Recco“!
După întoarcerea de la Genova, 

dinamoviștii bucureșteni nu și-au 
permis decît un răgaz de cîteva 
ore, după care au luat avionul spre 
Cluj. Miercuri seara, Ștefan Kroner 
și coechipierii săi au și fost convo- 
cați la un prim antrenament de 
acomodare cu piscina clujeană, 
unde vor întîlni duminică după- 
amiază (de la ora 18) pe campionii 
Italiei, poloiștii de la Pro Recco-

„LA CLUJ, VA TREBUI SA 
ATACĂM DIN PRIMUL PÎNA ÎN 

ULTIMUL MINUT!...

...declară cunoscutul internațional 
Aurel Zahan. înotăm mai rapid de
cît italienii, fizic sîntem mai bine 
pregătiți, și dacă vom folosi aceste 
atu-uri importante, nu văd cum am 
putea pierde calificarea. Desigur, 
un handicap de două goluri nu va 
fi ușor de remontat în fața unei 
echipe de talia lui Pro Recco, dar 
avînd alături admirabilul public

clujean, cred că de data asta vom 
izbindi. In ceea ce mă privește, 
la Genova nu m-am prea simțit in 
apele mele, aportul fiind de data 
aceasta mai puțin consistent- Vreau 
însă ca duminică, prezența mea 
în bazin să poată fi mai bine a- 
preciată”.

Unul dintre oamenii noștri de 
bază în meciul de sîmbăta trecută 
(a marcat două goluri splendide 
în momente hotărîtoare) a fost tî- 
nărul Gruia Novac. „Ce va fi 1° 
Cluj ? 5—2 pentru Dinamo, este de 
părere poloistul bucureștean. Joc 
pentru prima oară in această pis
cină și nu-mi doresc decît.., două 
pase ca cele primite de la Kroner 
și Zahan în intîlnirea anterioară. De 
restul se vor ocupa colegii mei, 
care au mai multă experiență și 
maturitate".

Să vedem însă și impresia unui 
neutru, dl. Ante Lambasa, preșe
dintele biroului L-E.N., care a ur
mărit meciul de la Genova și va

fi prezent și la partida-retur. Re
zultatul normal al primei intîlniri 
este, după părerea mea, 4—3 pentru 
Pro Recco, arbitrul Dirnweber gre
șind în mod flagrant în faza care 
a dus la înscrierea celui de 
5-lea gol. Cred că 
va ciștiga tot cu 
două puncte și că 
un al treilea meci
neva in ziua de 23 decembrie)".

al 
la Cluj, Dinamo 
o diferență de 
va fi nevoie de 
(probabil la Ge-

PRO RECCO SOSEȘTE VINERI 
ÎN CAPITALĂ

Conducerea clubului din Recco a 
anunțat sosirea echipei sale în 
București pentru vineri după-amia- 
ză. Oaspeții vor rămîne în Capitală 
pînă sîmbăta dimineață, cînd vor 
folosi cursa aeriană TAROM pentru 
a ajunge la punctul terminus al 
călătoriei. După cum sîntem in
formați, Pro Recco va alinia dumi
nică aceeași formație cu care a 
cîștigat la Genova, (a.v.)

trenamentele. In prezent, echipa 
de schi a Franței susține primul 
examen1 internațional al sezonu
lui, 
mei

la concursul „Criteriul pri- 
zăpezi" de la Val d'Isăre.
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• La
cursa <
cicliștilor Patrick Sercu (Bel
gia)—Klaus Bugdhal (R.F.G.). 
Dieter Kemper și Horst Ol- 
denbeurg au ocupat locul doi.

i Milnster (R.F.G.). 
de 6 zile a revenit Fotbal

• în continuarea turneului pe 
care îl întreprinde în America 
de Sud, echipa Dinamo Moscova 
a învins cu 2—1 (1—0) selecțio
nata orașului Barranquila.

• în sferturile de finală ale 
«Cupei Italiei” s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Pisa — 
Internazionale 1—1 I Bari — Mi
lan 1—1 ! Reggiana — Bologna 
2—3 ; Catanzaro — Torino 0—0.

• La Bergamo, în meci retur

pe glob
pentru „Cupa Europei Central ’" 
echipa F.C. Austria Viena a învins 
cu scorul de 2—0 formația At
lanta Bergamo. învinși în pri
mul meci doar cu 2—1, fotba
liștii austrieci s-au calificat pen
tru sferturile de finală ale com
petiției.

• Aflată în turneu în Japo
nia, echipa cehoslovacă Qukla 
Praga a întîlnit la Kyoto repre
zentativa tării gazdă cu care a- 
terminat la egalitate : 1—1 (0-0).
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Isabelle Mir (dreapta) și Marie-France Jeangeorge, două din 
speranțele Franței pentru probele alpine de la Grenoble

la hochei se va da intre U. R. S. S., Canada
și Cehoslovacia"

într -un interviu acordat ziaru
lui „MOSKOVSKAIA PRAVDA", 
antrenorul canadian D. Bauer a 
declarat că în turneul olimpic 
de ’hochei pe gheață lupta pen
tru medaliile de aur se va da 
între selecționatele U.R.S.S., Ca
nadei și Cehoslovaciei. „Echipa 
U.R.S.S., a spus Bauer, deși fo
losește încă mulți veterani, este 
puternică, jocul său este avîn- 
tat și eficace. Cehoslovacia are

un mare potențial tehnic și poate 
produce oricind surprize, iar 
Canada va aduce la Grenoble o 
formație mai bună 
care participă la 
de Ia Moscova".

în ce privește 
Bauer a declarat

' mație este periculoasă, dar 
evoluția sa 
fluctuații de formă, la turneele 
de lungă durată.

decit cea 
actualul turneu

echipa Suediei, *
că această tor

ni
se constată mari

te/ex-radio telefoittB
Continuîndu-și turneul în Ame

rica de Sud, echipa de fotbal a 
Ungariei a întîlnit Ia Santiago 
de “ " 
lui 
viu 
au 
rul 
marcate de 
Molnar.

Chile, reprezentativa statu- 
Chile. La capătul unui meci 
disputat, lotbaliștii maghiari 

terminat 
de 5—4

învingători cu sco- 
(4—3), prin golurile 
Farkas (3), Bene și

Echipa Olimpique Lyon a pro
dus o mare surpriză în „Cupa 
cupelor", reușind să elimine re
dutabila formație britanică Tot
tenham Hotspur. în meciul 
tur deslășurat la Londra, 
tenham a cîștigat cu 4—3 
mul meci a fost cîștigat 
Lyon cu 1—0). Avînd un 
ăveraj superior — prin dublarea 
golurilor marcate în deplasare — 
formația franceză a obținut ca
lificarea în sferturile de finală 
ale competiției.

re- 
Tot- 
(pri- 

de 
gol-

Echipa de baschet „Goodyers" 
Ohio va reprezenta S.U.A. la 
competiția intercontinentală care 
va avea loc între 4 și 6 ianuarie 
la Philadelphia. La această com
petiție mai participă echipele 
Real Madrid, Simmenthal Milano 
și Botafogo Rio de Janeiro.

unional deîn campionatul
hochei pe gheață s-au disputat 
două noi întîlniri. La Moscova, 
echipa Dinamo Moscova a între
cut cu scorul de 4—3 (1—1, 3—-2, 
0—0) formația Torpedo Gorki, iar 
la Novosibirsk, echipa locală. 
Sibir, a terminat la egalitate : 
2—2 (0—2, 0—0, 2—0) cu Dinamo 
Kiev.

Cu prilejul unul concurs inter
național de patinaj viteză, desfă
șurat la Inzell, sportivul vest- 
german E. Keller a stabilit un 
nou record al țării sale în proba 
de 500 m cu timpul de 40,0. Tot 
cu un nou record al R. F. a Ger
maniei s-a încheiat și cursa de 
3 000 m, cîștigată de Zimmermann 
în 4:28.

■
Turneul internațional masculin 

de handbal, desfășurat timp de 
trei zile la Belgrad, a fost cîști
gat de formația 
(R. D. Germană), 
decisiv a învins 
19—16 (10—8) o 
orașului Belgrad.

zultate înregistrate în etapa a 
13-a: Tesla Pardubice — SONP 
Kladno 2—4 ; Slovan — Bratislava 
9—1 ; Gotvaldov — Sparta Praga 
7—4 ; V.T.J. Choumutov — V.S..I. 
Kosice 4—1.

Belgrad, va

Dynamo Berlin 
care în meciul 
cu scorul de 
selecționată a

Returul meciului dintre echipa 
poloneză A.Z.S. Varșovia și for
mația spaniolă Juventud Badalona, 
contînd pentru „Cupa campioni
lor europeni" la baschet mascu- 

disputat la Varșovia. Vic- 
revenit oaspeților cu sco- 
70—57 (33—25). învingă- 
în primul meci (scor: 

baschetbaliștii spanioli

lin, s-a 
toria a 
rul de 
tori și 
87—50), 
s-au calificat pentru sferturile de 
finală ale competiției. '

Intr-un meci internațional ami
cal de hochei pe gheață, disputat 
la Chamonix, echipa italiană 
Cortina Rex a întrecut cu scorul 
de 2—1 (0,—0, 1—0, 1—1) forma
ția F.H.C. Chamonix.

H
În campionatul de hochei pe 

gheață al Cehoslovaciei, după 18 
etape conduce Dukla Jihlava cu 
30 de puncte, urmată de Z.K.L. 
Brno cu 29 puncte și Spaita Pra
ga cu 28 puncte. Iată cîteva re-

Campionul de box al Canadei 
la cat. grea, George Chuvalo, 
a anunțat că îl va provoca pe 
englezul Henry Cooper. Chuvalo 
și-a anunțat reintrarea în cursul 
lunii ianuarie. După cum se știe, 
el a pierdut prin rănire în re
priza a 4-a în fața fostului cam
pion olimpic Joe Frazier. în caziil 
că Henry Cooper nu acceptă a- 
cest meci, atunci Chuvalo va 
lupta cu Brian London sau mexi
canul Ramos.

La 17 decembrie, la 
avea loc îniîlnirea internalionalâ 
de box dintre primele seleițio- 
na!e ale Iugoslaviei și Franței. 
Federația iianceză a anunțai a 
va deplasa următoarea formație: 
Kaloufi, Caudron, Jean Paul An
ton, Azzaro, Jt:in Mariolle, M<-n- 
duni, Moreau, Malherbe și Alain 
Victor. Echipa este pregătită de 
Raymond Savicnac

La Sportinia (Ilalia) s-au des
fășurat întrecerile unui con- urs 
internațional de schi, care a cu
prins o probă de slalom uriaș. La 
masculin, primul loc a fost ocu
pat de italianul Carlo Quagiia. 
iar la feminin de Barbara Kinq 
(Anglia).

Fază din meciul Tesla V.S.J. 
hochei

Kosice, disputat in 
pe gheață
Foto: Stadion, Praga

Pardubice
campionatul cehoslovac de
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