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LA HANDBAL FEMININ

DUSSELDORF, 15 (prin telex). — în continuarea 
turneului întreprins peste hotare, echipa feminină 
de handbal a României a jucat vineri, la Bobrin- 
gen, e localitate din apropierea orașului Stuttgart 
cu formația reprezentativă a R. F. a Germaniei. 
Handbalistele noastre au realizat o frumoasă vic
torie, întrecîndu-șl valoroasele adversare au 12—10 
(5-4).

Duminică, selecționata României întîlnește, la Co
penhaga, reprezentativa Danemarcei.

înaintea meciului 
cu R.F.G.

„Vrem să facem un joc
frumos"-declară
căpitanul echipei

noastre de handbal
OASPEȚII AU SOSIT IERI SEARA

Peste 24 de oje, maestrul emerit 
al sporturi Cornel Oțeiea, ținînd 
în mină fanionul țării, va păși 
în fruntea echipei noastre națio
nale, al ’ cărei căpitan este, pe 
podiumul sălii Floreasca. Se vor 
alinia atunci în fața publicului 
spectator 13 jucători, care vor 
avea dificila sarcină de a repre
zenta handbalul românesc într-o 
confruntare cu una dintre cele 
mai redutabile selecționate ale 
continentului, cea a R. F. a Ger
maniei.

Echipa noastră se află în plină 
perioadă de transfornwe. ăupă 
ultima ediție a campionatului 
mondial prezent! nd unele nou
tăți demne de 
precis este vorba 
grare a elementelor tinere, folo
site în funcție de necesități, spo
radic, în unele partide internațio
nale ale echipei de seniori și 
care acum sînt pe cale de a-și 
cuceri locul în formația reprezen
tativă, pe cale de a se maturiza, 
încercările din ultima perioadă 
de timp încep, deci, să se con
cretizeze și mărturisim, cu toată 
sinceritatea, că așteptăm cu multă 
nerăbdare jocul de mîine să ve
dem dacă această cristalizare a 
noii formule de lot deschide 
perspectivele unei și mai puter
nice afirmări a handbalului nos
tru masculin pe plan interna
țional.

Legat de acest lucru, ni se par 
interesante lucrurile spuse la ul
timul antrenament al selecționa
ților de către căpitanul echipei, 
maestrul emerit al sportului Cor
nel Oțeiea: „Este un meci greu, 
pentru care ne-am pregătit cu a- 
tenție, deoarece vrem să cîștl- 
găm. Dar mai presus de rezultatul 
final dorim din toată inima să 
lacem un joc frumos, să dovedim 
că știm să practicăm un handbal 
modern și că putem să vizăm 
din nou primul loc în lume". Așa
dar, atît el, cît și ceilalți jucă
tori (Penu, Dincă — portari, Iacob, 
Gruia, Goran, Marinescu, Popes
cu, Guneș, Lieu, Costache II, 
Speck și Nica) sînt deciși să rea
lizeze mîine fapte mari. Noi nu 
putem decît să subscriem la a- 
ceastă frumoasă intenție și să le 
urăm succes.

Oaspeții au sosit ieri seară, de- 
plasînd un lot de 14 jucători, sub 
conducerea antrenorului federal 
Werner Vick. Iată lotul: Bode, 
Rathjen (portari), Barties, Feld- 
hofi, Glombeck, Groning, Heger, 
Honnige, Leggemann, 
(golgeterul ultimei ediții 
pionatului mondial), 
Munck, Neuhaus, Wolf, 
ția este însoțită de Otto 
președintele federației de 
a R.F.G. și de Fr. Peppmeier, 
secretarul general al acestei fe
derații. Astăzi la ora 11, echipa 
oaspe face un antrenament de a- 
comodare în sala Floreasca.

Călin ANTONESCU
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de o inte-
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Programul intilnirii
de biatlon

România — R. D. G

Concursurile republicane organizate

vor 
cî-

Ma- 
Du-
Pe-

Micuța Anca va invită la
Foto: prof. C Savinescu (P. Neamț) ! 

__________ _____________________________ !

(tineret)
Federația de schl-bob a stabilit 

întîlnirea de biatlon dintre reprezen
tativele de tineret ale României și 
R.D. Germane să se desfășoare săp
tămâna viitoare, ia Poiana Brașov, 
după următorul program: miercuri, 
de la ora 9,20: proba individuală de 
15 km ; vineri, de la ora 9,30: ștafeta 
3X7,5 km. Echipele vor fi alcătuite 
din cite 4 sportivi. In afară de con
curs, vor participa și cei 7 compo
nent ai lotului olimpic.

schiorii se pregătesc intens
Ninsoarea abundentă căzută în 

ultimele zile a permis schiorilor 
din Petroșenl și Paroșeni să efec
tueze primele antrenamente pe 
pîrtille din Paring șl de la Straja. 
Pregătirile pe zăpadă s-au putut 
desfășura — de la început — în 
condițiuni bune, datorită în mare 
măsură faptuhii că antrenorii Vir
ginia Peterfi, Ștefan Horvath 
(Școala sportivă din Petroșeni) și 
Gh. Lupaș (Energia Paroșeni) au 
lucrat cu elevii lor multă vre
me pe uscat.

Prjstlfe sportivii care au avut 
o buna frecvență la antrenamente, 
remarcați de altfel și pentru pa
siunea „cu care se pregătesc, se 
afli Maria Pauling, Iosif*  Torăk, 
Gheorgbe Niță de la Energia Pa
roșeni, Victor Mihuț, Aurel 
carie de la Școala sportivă și 
mitru Bîrlida de la Spartac 
troșeni.

Primele verificări pe zăpadă 
fi făcute zilele acestea, prin
teva concursuri neoficiale. Princi
palul țel al schiorilor de pe Va
lea Jiului este alcătuirea unei

echipe cit mai puternice, în ve
derea participării la „Cupa 
U.G.S.R." programată pentru sfîr- 
șitul săptămînii viitoare.

De remarcat că în acest an 
secțiile au fost dotate cu material 
și echipament corespunzător can
titativ și calitativ.

ȘT. BĂLOI — coresp. principal

BULETINUL
ZĂPEZII

Datorită amabi
lității tov. Florica 
Militam, din ca
drul Serviciului 
prevederi de scur
tă durată al Insti
tutului meteorolo
gic, vă putem in
forma asupra gro
simii stratului de 
zăpadă în diminea
ța zilei de 15 de
cembrie: Sinaia
(Cota 1500) 47
cm, Predeal 34 cm, 
Brașov 22 cm, Pa
ring 53 cm, Fun
data 30 cm, Țarcu- 
Godeanu 
Băișoara 
Rarău 41
Omul 24 
menic 47

Pentru
toarele trei zile, se 
prevede, mai ales 
la început, Vreme 
caldă, după care 
temperatura va 
scădea. Cerul va fi 
schimbător și vor 
cădea ușoare pre
cipitații. Vîntul 
sufla potrivit, 
alocuri, ceață.

în general, pen
tru acest sfîrșit de 
săptămină amatorii 
de schi vor avea 
condiții bune pen
tru practic ar ea 
sportului favorit.

102
26
cm,
cm, 

cm.
urmă-

In sezonul 1968, F.R.s.B. va organi
za următoarele competiții cu carac
ter republican : „Concursul de des
chidere" (Predeal, 7 ianuarie, probe 
alpine șl de fond pentru seniori, se
nioare, juniori și junioare) ; cam
pionatele republicane de seniori (pro
bele alpine șl fondul la Poiana Bra
șov, la 1—3 martie ; biat'cnul la Po
iana Brașov, la 19—21 februarie ; să
riturile la Borșa, la 18 februarie); 
campionatele republicane de juniori 
(probele alpine și fondul la Poiana 
Brașov, la 17—19 martie ; biatlonul la 
Predeal, la 24—25 februarie ; săritu
rile la Poiana Brașov, la 3 martie) ; 
„Cupa României- (probele alpine la

Sinaia, la 3—4 februarie; fondul la 
Bușteni, la 27—28 ianuarie ; biatlonul 
la Predeal, la 14 Ianuarie) ; „Cupa 

. regiunilor" (probele alpine la Seme- 
nic, la 10—11 februarie • fondul la 
Cîmpulung Moldovenesc, la 10—11 fe
bruarie) ; „Cupa Federației" (pro
bele alpine în Bucegi, la 13—14 apri
lie ; fondul șl biatlonul la Fundata, 
la 23 și 24 martie ; săriturile la 
Poiana Brașov, la 3 martie).

Acest program va fi completat cu 
competițiile cu caracter republican 
ce vor ti organizate de comisiile re
gionale șl orășenești, de duhurile și 
asoaiațiile sportive.

va 
Pe

Ciștigind barajul cu Progresul la tenis de masă

Astă-seară, in revanșă
7 J

pe ringul
din Constanta:

ROMÂNIA ANGLIA

Voința Arad-pentru prima oară 
a Românieicampioana

BRAȘOV, 15 (prin telefon de 
la trimisul nostru). — Unul din
tre puținele dar vechile „recor
duri" ale tenisului de masă ro
mânesc a căzut joi la miezul 
nopții, o dată cu cucerirea titlu
lui de campioană feminină a țării 
la echipe de către Voința Arad. 
De peste 20 de ani. această 
ispravă nu a mai fost reușită 
de nici o altă 
cială, Capitala 
ceastă probă — un adevărat mo
nopol. Toată stima și conside
rația elevelor antrenorului Emil 
Procopeț i Eleonora Mihalca, 
Magdalena Lesai, Iudit Crejec și 
Lidia Sălăgeanu, dar nu poți să 
nu încerci în același timp și un 
sentiment 
rind această 
tenisului de 
pe toboganul înfrîngerilor.

Rezultatele
Voința Arad — Progresul Bucu
rești : retur (5—4). Crejec — Cri
șan 0—2, Mihalca — Babiciuc 
2—0, Lesai — Alexandru 0—2,

formație provin- 
deținînd — la a-

Mihalca — Crișan 2—0, Crejec
— Alexandru 0—2, Lesai — Ba- 
biciuc 2—1, Mihalca — Alexan
dru 0—2, Lesai — Crișan 2—1, 
Crejec — Babicluc- 2—0 ; baraj 
(5—3). Lesai — Crișan 0—2, Cre
jec — Alexandru 0—2, Mihalca
— Zaharia 2—0, Lesai — Alexan
dru 0—2, Mihalca — Crișan 
2—1, Crejec — Zaharia 2—0, Mi
halca — Alexandru
— Zaharia 2—0.

Clasament general 
1. Voința Arad 27

2—1, Lesai

(tur+retur): 
p — cam

pioană a României (după baraj), 
2. Progresul București 27 p, 3. 
C.F.R. Brașov 24 p, 4. Dinamo 
Craiova 22 p, 5. Spartac Bucu
rești 20 p, 6. C.F.R. Iași 17 p, 7. 
Bere Grivița București 16 p, 8. 
C.S.M. Cluj 15 p. Au retrogradat 
Bere Grivița București și C.S.M. 
Cluj și au promovat Sinteza Ora
dea și Comerțul Tg. Mureș.

Vineri au început probele 
dividuale ale campionatului.

Schimb de directe între Bădoi (dreapta) și Waller
Foto: Th*  Roibu

Primii învingători în

Concursul republican 
de gimnastică artistică

în atmosfera glacială a sălii Con
structorul, primele care și-au În
cercat forțele în concursul republi
can de gimnastică artistică pe anul 
1967 au fost cele mai tinere con
curente, gimnastele de la categoria 
copil. Participante — echipele Șco
lii sportive nr. 2 București și Școlii 
sportive Brăila. Antrenoarele lulla 
Zaharia (București) și Magdalena 
Butuc (Brăila) au toate motivele să 
privească cu încredere munca lor 
viitoare. Așa cum au concurat ieri 
Mlhaela Volintir, Elena Robu. 
dlca Pintea (București), 
această ordine ' ‘ "
pus, Marilena 
și alte gimnaste 
pe (îndeosebi 
reștencelor), se . . . .
mal tîrziu, la categoriile superioare 
de clasificare, 
artistice 
a treia 
evoluat 
2 Buc.. 
Șc. sp.

. Ro- 
clasate in 

la individual com- 
Topllceanu (Brăila) 
din cele două echi- 
din rîndul bucu- 
poate spune că și
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C
tnd acum :
competiții mondiale, japonezii 
năvălit cu aparatele lor de 
mat, f 
neroasă și candidă.

Abia după aceea, cînd a

zece ani, la marile 
au 

. ___  ... „ fil-
toată lumea a zîmbit, ge-

I
I

Abia după aceea, cînd a în
ceput seria marilor surprize nipone, ne-am 
dat seama că filmul este în secolul nostru 
„spionajul sportiv" permis.

In timp ce în majoritatea centrelor de 
pregătire din multe țâri ale lumii antrena
mentele erau filmate dimineața și comen
tate seara, noi rămineam romantici și naivi 
la valoarea estetică și educativă a lui „Jim 
Courbett" sau „Serenada de pe Valea 
Soarelui*.

Dar filmul intrase de mult în arsenalul 
științelor ajutătoare, alături de biochimie 
și cibernetică. A trebuit multă vreme pînă 
antrenorii federali Gh. Zîmbreșteanu sau 
N. Vieru să se întoarcă de la competiții, 
nu cu referate și expuneri, ci cu filme teh
nice.

După tehnicienii de la C.N.E.F.S. s-au con
vins și cei din Ministerul învâjâmîntului 
— se pare că I.C.F.-ul se convinsese mai de 
mult — că în acest secol al memoriei vi
zuale nu se poate fără imagine, fără film, 
mișcarea fiind mai întîi de toate o repre
zentare vizuală, ca și plastica.

Recent, la Brașov am realizat un rodnic 
schimb de experiență între cluburile Steaua 
și Steagul roșu și poate lucrul cel mai de 
Prețjn această întîlnire sinceră și compe
tentă între antrenori au fost filmele tehnice.

Filme pe 16 și 35 mm realizate de cabi
netul metodic al clubului Steaua (întîlnirea 
de haltere Anglia — România, meciul de 
tenis Spania — România, campionatele 
republicane de atletism, jocul de fotbal 
Steagul roșu — Steaua, meciul de baschet 
Steaua — Rapid) care au permis antreno
rilor și sportivilor poate întîia lor analiza 
biomecanică, pe viu.

Și cum lucrurile noi prind mai greu, 
dar devin cu atît mai contagioase, se pare 
că pășim, în sfîrșit, cu elan si convingere, I 
în.zodia filmului tehnic. Fie ei deocamdată | 
chiar pe 8 sau 16 mm.

La Sibiu, un profesor pasionat realizează I 
primele secvențe, la o școală profesională. | 
La Brașov, la clubul Tractorul, se cumpără 
peste noapte aparate de filmat și proiec
ție, pe 8 mm. La Mediaș se filmează, mo
dest, dar entuziast, antrenamente de atle
tism și înot.

Cabinetul metodic regional trece la fot
bal, handbal și tenis, iar recent clubul 
Politehnica realizează în color, pe 16 mm, 
imitative pentru schiori în perioada de us
cat, film care va fi întregit cu pregătirea 
pe zăpadă.

Așadar, se întîmplă ceva. Se întîmplă, 
că ochiul antrenorului și aprobarea tacita 
a elevului nu mai sînt de ajuns. Un alt 
judecător rostește adevărurile și acesta 
este filmul tehnic și metodic.

Cineva dintre noi spunea că într-un vi
itor apropiat, pînă și analizele competiți
ilor se vor face pe filme. Nu ne-au con
vins, pînă astăzi, scenele luate 
nitorul de operatorii televiziunii 
și filmate seara, la telesport.

Am rulat în săli fremătînde 
atletismului, Schi total, Jocurile 
de iarnă. Am aplaudat și recentul nostru 
.Nota zace la educoție fizică". Toate 
acestea ne conving, încă o dată, că filmul 
și performanța sînt și trebuie să ne devină 
și mai bune prietene.

Cabinetele metodice regionale și unele 
cluburi sînt astăzi prevăzute cu această 
armă a cunoașterii și i 
recta, se știe, este mui 
învăța corect. Și nimic nu te convinge mai 
mult, decît propria-Ji imagine.

Sîntem în etapa metodicii și cercetării 
științifice. Și fără filmul tehnic, performanța 
întîrzie sau se ratează. Să nu pară un lux 
sau o extravaganță. Aparatele de filmat 
sînt de pe acum în întreaga lume sportivă 
la fel de necesare și obișnuite, ca ruleta, 

le tensiune.
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Ieri după-amiază, o dele
gație numeroasă, alcătuită 
din boxerii reprezentative
lor României și Angliei, an
trenori, conducători și arbi
tri, a plecat la Constanța 
unde — după cum am mai 
anunțat — astă-seară se va 
disputa partida revanșă din
tre cele două echipe.

Deși au pierdut categoric 
partida de la București, e- 
misarii boxului amator bri
tanic au lăsat o frumoasă 
impresie, mai cu seamă cei 
de la categoriile ușoară, se- 
mimijlocie, cocoș și pană. 
Iată de ce avem motive să 
credem că meciurile din 
seara aceasta, de la Con
stanța, vor fi mai disputa
te, că echilibrul dintre cele 
două formații va fi mai vi
zibil, datorită și faptului că 
din selecționata țării noas
tre vor lipsi cîțiva titulari. 
Revanșa este așteptată cu 
mare interes de către iubi
torii sportului cu mănuși 
din Constanța, mai ales că 
antrenorul Nour a apelat și 
la serviciile unor pugiliști 
din localitate.

La ora 19, după prezenta
rea boxerilor și a oficiali
lor, Desantis (Italia), Broad- 
hurot (Anglia), A. Rișat și 
V. Șchiopu, vor urca în

ring următoarele „perechi": 
musca: Gruiescu-Wenton ;
cocoș: Dumitrașcu sau Ră- 
gălie - Taberner ; pană : Ili
escu-Cheshire ; semiușoară: 
Deicu-Waller ; ușoară : An- 
toniu-Mccormack ; semimij- 
locie : Majai-Tottoh ; mijlo
cie ușoară: Enciu-Blake ; 
mijlocie : Chivăr-Maccann ; 
semigrea: M. Constanti-
nescu-Sandy ; grea : Alexe- 
Wells.

i
i
i
i
i

cu înceti- 
dimineața

i
i
i
i

Tinerii hocheiști I 
evoluează I 

in R. D. Germană I
I

Secretele
Olimpice

i
i
i
1

f
ierfecționării. A co- 
t mai greu decît a ITinerii noștri jucători de 

hochei pe gheață vor susți
ne sîmbătă și duminică 
două partide amicale în 
R. D. Germană. în acest 
scop echipa reprezentativă 
de tineret a României a 
plecat spre R.D.G. în cursul 
zilei de miercuri. Au făcut 
deplasarea, între alții: 
Scheau, Ioniță, Huțanu, Con- 
stantinescu, Bucur. Forma
ția noastră va evolua la 
Dresda șl Karl Marx-Stadt.

I I
I

I
la tel de necesare și obiși 
cronometrul și aparatul aț

I
Iprezentantelor Șc. sp. nr. 2 din 

Capitală (antrenate de aceeași iulia 
Zaharia), prin Carmen Bucaciuc 
(20,700 p la individual compus), 
Anca Iile (20.333 p) și Rodica Pin
tea (20,200 p).

După-amiază au intrat în concurs 
și celelalte participante, de la cate
goriile maestre, cat. I și a Il-a. Cele 
trei maestre — Ana Moțet, Livia 
Grama (aflate la egalitate după trei 
probe la individual compus — cu 
28,499 p) și Iulia Zaharia (27,833 p) 
au etalat o înaltă măiestrie sporti
vă și ne-au făcut să regretăm ab
sența lor de la marile competiții 
mondiale. Ne-au 
menea, tînăra 
Ileana Nicolae 
rești), ai cărei 
fără obiect la _ 
fost executat cu o înaltă măiestrie 
(9,50 p), precum și Marilena Nlcu- 
lescu (Șc. sp. nr. 2 Buc.), care la 
categoria I a evoluat de o manieră 
care a entuziasmat sala.

Azi, concursul continuă de la ora 
9 în sala Constructorul din șoseaua 
Iancului. (ct. m.).

Virgil LUDU

Panoramic sportiv extern

in-

Constantin COMARNISCHI

încîntat. de ase- 
și foarte talentata 

(Universitatea Bucu- 
exercițiu liber ales 
categoria a Il-a a

de întristare, urmă- 
nouă alunecare a 
masă bucureștean

celor două meciuri

TENISMANII

B lbox a fost decisă calificarea echipei Bulgariei pentru turneul final al
ultimele 
cîștigă-
compe-

Plolești,

canadlenl au obți- 
; (2—0, 4—1, 4—1). 

fost realizate de

— Federația engleză de tenis a 
că în viitor nu va mal face nici

Galați și Cluj. De subliniat faptul că în faza de 
zonă au fost eliminate echipele regiunilor Bucu
rești și Dobrogea. întrecerile se anunță foarte 
disputate, flecare formație aspirînd la cîștigarea 
trofeului.

„Cupei U.G.S.R.“ la
Azi și mîine vor avea loc la Reșița 

două reuniuni finale pentru desemnarea 
toarel „Cupei U.G.S.R." la box.

După etapa de zonă au mai rămas în 
Uțle reprezentativele regiunilor Banat,

BEIRUT, 15. — Sportivul sovietic Kriss a ter
minat învingător în concursul internațional de 
spadă de la Beirut. In finală, el l-a învins, după 
un meci de baraj, pe colegul său de echipă 
Nicancikov. Kriss a totalizat 5 victorii, fiind ur
mat de Nicancikov — 4 victorii, Trost (Austria) — 
2 victorii șl Chaker (Biban) — 0 victorii.

LONDRA, 15. 
anunțat oficial 
o distincție între jucătorii amatori și cei profe
sioniști. Această hotărîre urmează să intre în 
vigoare cu începere de la 22 aprilie 1968.

KRISS (U.R.S.S.) A CfSTIGAT CONCURSUL 
DE SPADA DE LA BEIRUT

de fotbal. , w , ............ ..... ... .
va opri în plasă (Bulgaria — Portugalia 1—0, în meciul disputat la Sofia, la 26 noiembrie)'. 
Lisabona, se dispută returul meciului.

Echipa de handbal Dinamo Bacău 
învingătoare în R. D. G.

Handbaliștii de la Dinamo Bacău au luat parte 
— așa după cum am anunțat — la tradiționalul 
turneu masculin ce se desfășoară in localitățile 
Halle și Dessau din R.D.G. Mainlfesttad o deo
sebită vervă de joc, echipa Dinamo Bacău a ter
minat învingătoare în acest turneu, obținînd ur
mătoarele rezultate : cu Steaua roșie Bratislava 
16—11 (9—6), cu Dynamo Berlin 12—10 (6—7), cu
Dynamo Halle 12—5 (3—0), cu Z.A.B. Dessau 9—10 
(4—8). In acest iei, formația româna * ocupat

ENGLEZI S-AU PRONUNȚAT 
PENTRU „OPEN"!

primul loc la egalitate de puncte (6) cu Dynamo 
Berlin, dar a eîștigat datorită golaverajului su
perior. în continuarea turneului în R.D.G. dina- 
movlștli din Bacău vor evolua din nou la Halle 
și apoi la Brandenburg, Gera șl Magdeburg.

Hocheiștii români in Canada
HULE» 15 (Agerpres). — Continuîndu-și turneul 

în Canada, echipa reprezentativă de hochei pe 
gheață a României a jucat la Hull, în apropiere 
de Quebec, cu a doua selecționată olimpică a Ca- 
nadei (zona de est). Hocheiștii f 
nut victoria cu scorul de 10—2 
Punctele hocheâștilor români au 
Pană și Varga,

De azi, finalele
t * &

„ , campionatului
Portarul portughez Rodriguez încearcă zadarnic să rețină șutul lui Dermendjiev și

W-

Halterofilii clujeni la Chișinău
Sîmbătă, la Chișinău, echipa de haltele a 

acestui oraș se va întîlnl cu formația simi
lară a Clujului. întîlnirea contează ca re
vanșă a celei desfășurate în noiembrie 1966 
la Cluj. Printre sportivii clujeni care au fă
cut deplasarea se remarcă Vasile Kato, Ște
fan Iavorek și Spiridon Herghelegiu.

______ vom avea gimnaste 
de nădejde. La categoria 

de clasificare (la care au 
gimnaste de la Șc. sp. nr.

Viitorul, Șc. sp. Ploiești 
Deva, Șc. sp. Brașov. Șc. 

sp. Galați și Start Tg. Mureș), toate 
locurile fruntașe au revenit tot re-

european 
balonul se 
Mîine, la

Citiți amănunte în pagina a 4-a.



UN OM CUTREIERA CARTIERELE BRAȘOVULUI
Sînt atîțla și atlția oameni entu

ziaști care activează pe tărfmul spor
tului din țara noastră. Mișcarea 
sportivă are in el un suport puternic. 
Sînt gața. o0ctod, să se ocupe de 
pregătirea unei echipe, să ajute ta 
organizarea u&el competiții sportive 
sau a unei excursii.

In urmă cu ritva timp, am cunos
cut, la Brașov, un asemenea entu
ziast susținător al «portului. Un pro
fesor d# educație fizică, antrenor, 
pedagog și, In același timp, după 
cum vom vedea, un destoinic activist. 
Profesorul ion Vulcăneanu lucrează 
la Școala profesională s Uzinelor 
Tractorul, la școala celor peste o 
mie de tineri viitori strungari, matrl- 
terl sau mentori. Trăiește în mijlo
cul lor, le cunoaște preocupările co
tidiene. EI însuși a fost, cîndva, elev 
al acestei. școli. Pe Ungă orele de 
educație fizica pe care le conduce, 
prof. Vulcăneanu, împreună cu alți 
cplegl, sș opupă șl de pregătirea echl-

Liștli a obținut rezultate bune în 
campionatele republicane școlare : lo
cul I In faza de zonă șl locul m In 
competiția Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini. După orele 
de activitate ta școală, el trese la 
clubul sportiv Tractorul, unde pre
gătește echipa de juniori. Are la 
dispoziție terenuri foarte bune, ma
teriale și echipament sportiv din bel
șug. Intr-un cuvlnt, nu-i lipsește ni
mic. Ar putea sta liniștit.

Șl, totuși, prof. Vulcăneanu a ple
cat. Intr-o zL să colinde cartierele 
Brașovului. De ce 7 Să vadă, oare, 
nijUe construcții oe s-au ridicat In 
orașul de la poalele Tîmpel 7 Nu. E 
brașovean. A crescut o dată cu ora
șul și-l cunoaște ca pe propriul său 
cămin. Altceva l-a... pus pe dru
muri. Ctodva a reflectat cum 
ar putea copiii Brașovului să practice 
sportul in condiții tot mai bune 
șl lingă casă. Maidanele au dispărut. 
C®-1 de tăcut 7 C-a glnfljt ca in locul 
lor, p# «psțHta rtou» WMM, M M

Corespondențe din Valea Jiului
SCRISOAREA HOCHEIȘTILOR 

DIN LUPENI

Zilele trecute am primit o scri
soare de la echipa de hochei pe 
gheață din Lupeni, in care tinerii 
amatori ai sportului cu crosa și 
pucul se pling că, deși semnele 
iernii au început să apară pe me
leagurile Văii Jiului, nimeni nu 
se ocupă de ei. Dar, să redăm 
cîteva fragmente din scrisoare: 
„Sîntem un grup de tineri care 
practicăm eu multă plăcere ho
cheiul. In urmă cu trei ani, cind 
s-a înființat echipa, nu prea am 
avut echipament dar cu toate 
acestea am jucat hochei, am avut 
un patinoar bine întreținut și cîțl
va, entuziaști in fruntea formației, 
între timp, conducerea asociației 
Preparatorul, de care aparțineam 
pînă nu dc mult, ne-a procurat e- 
chipament și materialele necesare, 
dar acum, după 
tră a trecut la 
peni, nimeni nu 
nevoile noastre.
a coborît cu cîteva linii sub zero 
nici vorbă de amenajarea patinoa
rului, nu s-au montat nici măcar 
mantinelele. Noi am vrea să în
cepem cît mai curînd antrenamen
tele ca să nu mai pățim ca în anii 
trecuțl, cind in meciurile de cali
ficare pentru turneul final al cam
pionatului de juniori am fost în
vinși, de fiecare dată, de cealaltă 
echipă a regiunii, Șurianul Sebeș".

Transmitem rîndurile de mai sus

amenajeze mlcrolerenurl. Copiii tre
buie să aibă spațiul corespunzător 
de joacă- Sportul brașovean a în
ceput să ducă lipsă de viitori sportivi, 
mal ales de fotbaliști. Și profesorul 
a trecut la acțiune. O vară întreagă 
a cutreierat cartierele orașului: pe 
la Tractorul pe 1a Steagul roșu, prin 
Bartolomeu, pa unde zilnic sute de 
copil bat mingea Intre două porți 
făcute din ghiozdane In mijlocul 
străzii, expunlndu-se uneori șl acci
dentelor. A umblat o lună, două, trei, 
și după vizitele sale a pus pe hirtle 
tot c» a văzut A făcut un memoriu 
către organele sportive locale arătînd 
că In orașul Brașov 32 de teirenurl 
virane pot fi transformate, fără 
mari eforturi bănești, în spații pen
tru activitățile sportive.

Dimensiunile acestor locuri (20/50 
metri) sînt tocmai bune pentru mlnl- 
fotbal, handbal sau volei. In cartie
rul Tractorul, de pildă, pe (trada 
Jiului, se pot amenaja 4 terenuri de 
sport In parcul Tractorul (n.n. care 
nu prea seamănă a parc) e loc pen
tru alte > ; In cartierul Steagul roșu 
pot fi amenajate 7, iar pe calea 
București unul. Profesorul Vulcă
neanu a luat legătura șl cu 
D.S'.A.P.C.-ul din Brașov. Dacă In 
viitor, pe unul din aceste terenuri 
se va construi ceva, nu se vor pierde 
mulțl bani, fiindcă în cele mai multe 
cazuri este vorba de o nivelare a te
renului. Dar vor rămîne celelalte.

șui, a pornit acțiunea ue transforma
re a locurilor virane in mlcrotere- 
nurl. Se pare că el a găsit înțelege
rea șl sprijinul necesar, primii pași 
au fost făcuțl. Entuziasmul și pasiu
nea față de sport și mal ales pre
ocuparea pentru ridicarea sportivilor 
de mllne, duc la inițiative pe care 
le dorim cît mal numeroase.

Constantin ALEXE

ocupă de ini- 
ln jocul cu

SEZONULUI

★

ăptămină săracă
R

ce formația noas- 
A.S. Minerul Lu- 
se interesează de 
Deși termometrul

Trebuie să mai spunem că la 
Lupeni o frumoasă activitate de
pune instructorul voluntar Eduard 
Gyângyosi, care se 
țierea unor tineri 
mingea de celuloid.
IN AȘTEPTAREA

DE SCHI
Schiorii de la asociația sporti

vă Energia Paroșeni se pregătesc 
intens pentru noul sezon. Ei s-au 
antrenat toată toamna sub condu
cerea antrenorului Gh- Lupaș șl 
s-au prezentat bine puși la punct 
cu ocazia trecerii normelor de con
trol, care a avut loc luna trecută, 
în privința competițiilor, antreno
rul secției de schi de la Energia 
Paroșeni ne-a relatat că schiorii 
lui vor avea un sezon bogat. Vor 
fi prezenți la toate concursurile 
cu caracter regional și vor organi
za o întrecere la care vor fi invi
tați sportivi din regiunile Banat, 
CJuj și Maramureș. „Avem unele 
greutăți in privința înzestrării sec
ției de schi cu materiale, ne-a de
clarat antrenorul Lupaș. Dacă 
pentru fond avem tot ce ne tre
buie nu același lucru putem spu
ne despre probele alpine".

Dar lucrurile nu stau peste tot 
la fel. Mai sînt în Valea Jiului 
și o serie de asociații, cu secții 
de schi, unde sosirea iernii nu 
impulsionează activitatea de pre
gătire a schiorilor, ca de exem
plu, la Voința Petroșeni, Minerul 
Vulcan, Spartac Petroșeni și Mi-

Materialul prot Vulcăneanu a fost 
primit cu interes. Organele de resort 
(Cliubul sportiv orășenesc pentru 
educație fizică șl Consiliul regional) 
au repartizat și ceva bani (aproxima
tiv 30 000 lei) pentru aceste amena
jări. Porțile din metal (dimensiunea 
2x3 m) au început să fie confecțio
nate. Uzinele Tractorul, Rulmentul 
și altele, prin asociațiile sportive, au 
promis să dea o mină de ajutor la 
realizarea acestei frumoase acțiuni.

★
Azi, în Brașov, datorită sistematiză

rii orașului, au mal rămas doar cî- 
teva teirenurl de fotbal, folosite de 
echipele divizionare, precum șl cele 
din campionatele orășenesc și regio
nal. Unde să se joace copiii 7 lată că 
un om a avut o Idee. A colindat ora-

P.S. Despre necesitatea amenajării 
de spații pentru sport rezervate co
piilor în noile cartiere, ziarul nostru 
a publicat, nu de mult, cîteva mate
riale. In București, însă, în Drumul 
Taberei, în special, această proble
mă este încă tratată cu indiferență de 
către proiectanțil noilor cvartalurl 
de locuințe. Pe spațiile verzi ce exis
tau acum un an au început să se în
ghesuie noi clădiri. Sutelor de copii 
le-au rămas, pentru joacă doar aleile 
de acces, late de doi metri. Ba mai 
mult, în acest an, în același cartier 
(raionul Lenin), a fost dată in folo
sință Școala generală nr. 197, După 
ce sala de sport (o sală cum nu prea 
există P# lingă școlile noastre) a 
fost destinată comisiei pentru recen- 
sămintul populației șl, deci, cîțlva 
ani — am auzit, chiar, definitiv — 
nu mal poate fi folosită în scopul 
pentru care a fost construită, școala 
au are nici un teren de sport. Orele 
de educație fizică se desfășoară pe 
dreptunghiul de beton dintre cele 
două clădiri principale. Asta în
seamnă condiții improprii și deran
jarea celor de Ia ore. o dată cu ve
nirea iernii, orele de educație fizică 
se fac In sălile de clasă. Situația nu 
e de loc roză. Șl e vorba de o uni
tate de învățămint modernă, care 
șl-a deschis porțile chiar în acest an. 
Poate că proiectanțil se vor gîndl, 
totuși, la aceste aspecte, de loc mi
nore. E vorba de copiii noștri, de 
formarea lor ca viitori cetățeni să
nătoși șl viguroțl.

a a.

are satisfacții — și adelea, mai mult 
de ordin moral — în săptămîna care 
se încheie I

Pe plan statistic, consemnăm elimi
narea fotbaliștilor noștri din „Cupa 
campionilor europeni' și din competiția 
rezervată cîștigătorilor de cupă, eșecul 

șahiștilor la Sofia, înrrîngerea rugbiștilor la 
Nantes și cea a poloiștilor la Genova. Orice 
s-ar zice, cam multe dușuri reci într-o perioadă 
atît de scurtă și, mai ales, atît de friguroasă... 
Compensații relative — revanșa de la baschet, 
unde Dinamo a izbutit să refacă handicapul 
față de AII' Onestă — și victoria de la box, 
previzibilă, de altfel, chiar la «corul de 8—2. 
Așa cum s-au prezentat joi seara pe ringul din 
sala Floreasca, pugiliștii englezi par adversari 
comozi pentru majoritatea selecționatelor regio
nale de la noi...

Să încercăm, însă, anumite diferențieri între 
rezultatele săptămînii. Vom începe cu balonul 
oval, pentru că, deși întrecuți cu opt puncte, 
Penciu, Demian și colegii lor au părăsit cu 
fruntea sus arena de la vărsarea Loarei, în 
aplauzele unui public competent și obiectiv. 
Nu este cazul să repetăm locurile comune, în 
materie de comentarii pe marginea disputelor cu 
„cocoșul galic" (clasa rugbiului francez, turneele 
la antipozi, confruntările epice cu neo-zeelan- 
dezii etc., etc.). Dincolo de cifre, ne măgulesc 
aprecierile la adresa XV-lui nostru care, după 
opinia cronicarilor avizați, a evoluat la un 
nivel apropiat de cel al gazdelor. Se vede 
treaba că lecția primită în vară, de la Beziers, 
ne-a prins bine I

în schimb, șahiștii continuă să dezamăgească, 
îndeosebi în concursuri importante, manifestînd 
inconstanță și lipsă de coeziune. Cu toată bună
voința, Florin Gheorghiu nu poate juca, pe te
renul celor 64 de pătrate, rolul pe care-l joacă 
Santana pe zgură roșie sau pe gazon „english 
fashion"... Indiferent de circumstanțele speciale 
din seria respectivă (scorul meciului retur din
tre principalii contra-candidați ai echipei române 
pare absolut straniu), secondanții multiplului

simetrică

conducerii asociației sportive Mi
nerul Lupeni 1

nerul Lupeni unde pînă acum nu 
s-a făcut aproape nimic.

IMPULSIONAREA ACTIVITĂȚII S. BALOI — coresp. principal
LA TENIS DE MASA O NOUĂ BAZĂ SPORTIVA

- La Lupeni și la Petroșani orga
nele sportive au luat o serie de 
măsuri pentru intensificarea acti
vității la tenis de masă. Astfel, la 
Lupeni sala de sport a clubului 
sindicatului minier a fost Înzestra
tă cu toate cele necesare acestui 
spoit, iar la Petroșeni, comisia oră
șenească de specialitate a prevă
zut, pentru această perioadă, or
ganizarea. unor importante între
ceri.

Nu de mult, orașul Lupeni s-a 
îmbogățit cu o nouă bază sporti
vă- Este vorba de „ministadio- 
nul“ Grupului școlar minier din 
localitate amenajat de către elevii 
școlii prin muncă patriotică. Noua 
amenajare sportivă, situată pe 
malul Brăiței, din Valea Grafitu
lui, cuprinde terenuri de fotbal, 
handbal, baschet și volei.

I- CIORTEA — coresp.

O fotografie din arhivă care ni-i prezintă pe Dumitru Ciobotaru (stingă) și Vasile Mariuțan, in 
luptă pentru cucerirea centurii categoriei grea, în 1958. Cu acest prilej, Mariuțan a cîștigat primul 

său titlu de campion al țării

IH AMBELE SENSURI

A fost alcătuit lotul lărgit al 
voleibaliștilor care urmează a fi 
supuși pregătirii în vederea selec
ționării echipei noastre reprezen
tative la J. O. din Mexic. Iată-i 
pe sportivii care intră în com
punerea lui: Drăgan, Costinescu 
(Rapid București), Ganciu, Stoian 
(Dinamo București), Christiani, 
Iorga (Steaua București), Vraniță 
(Politehnica Timișoara) — ridică- 
tori-coordonatorr de joc, Udișteanu 
(Politehnica Galati), Bartha, Ro- 
taru (Steaua), Tîrlici, Derzei (Di
namo), Armion (Politehnica Timi
șoara) — trăgători principali, 
Schreiber, Smerecinschi (Dinamo), 
Crețu, Rauch, Poroșnicu (Steaua), 
Tănăsescu (Politehnica Timișoara) 
și Ozum (Politehnica Galați) — 
trăgători secunzi.

Toți aceștia încep antrenamen-

tele, intrînd de fapt într-o primă 
etapă de verificare a capacității 
lor. la cluburi. Lotul este astfel 
deschis, dar — precum ne spune 
antrenorul federal proi. N. Tăr- 
chilă — deschis... în ambele sen
suri. Adică, pe de o parte, se 
preconizează scoaterea cu promp
titudine din lot a oricărui jucător 
care, la antrenamente, în meciu
rile de campionat și din „C.C.E.*,  
nu va corespunde continuu si din 
toate punctele de vedere încre
derii acordate. în același timp, 
federația ne aduce la cunoștință 
că intenționează să includă cu 
egală promptitudine în lotul olim
pic orice alt voleibalist afirmat 
de o preqătire deosebită, sîrguin- 
cioasă, de calități dezvoltate și 
de-o valoare crescută, la nivelul 
pretențiilor emise de ocuparea 
unui loc în reprezentativă. F.R.V. 
are în vedere, pentru acest scop, 
unele măsuri de îndrumare si 
control ameliorate, precum și cî
teva trialuri organizate periodic 
și cu participare nelimitată, — o 
foarte bună, stimulatorie inițiati
vă, p? care o salutăm.

— C. F

campion au ratat In mod expsperant, sugerînd. 
singura contingență posibilă a șahului cu fot
balul...

Ah, fotbalul, fotbalul I Cîte speranțe deșarte, 
cît zbucium, cîtă energie risipita ca fumul în 
vînt I După Torino, mai toți reporterii noștri, 
de specialitate sau de „culoare*,  s-au lansat în 
previziuni arhi-optimiste, Incit publicul bucu- 
reștean a căpătat senzația că Rapidul va avea 
de îndeplinit o simplă formalitate — recte, 
două goluri în poarta lui Anzolin... Numai că, 
socoteala din tîrg... Păcat de eforturile eroice, 
dar sterile, ale formației din Giulești, umbrită 
indirect de abaterile unor așa-ziși suporteri j 
păcat, de asemenea, de cele cîteva sclipiri ale 
„steliștilor*,  în după-amiaza consecutivă, cînd — 
incorigibili I — am nutrit vreo 60 de minute nă
dejdea că, poate, totuși, cine știe...

„Coșarii*  de la Dinamo ne-au reconfortat, îc 
oarecare măsură, prin succesul amintit, nu însă 
fără a ne provoca pe parcurs repetate crize 
de tahicardie... Ce va fi mîine, în piscina de Io 
Cluj?

Tn fine, gala de box ne-a prilejuit cîteva 
constatări, pe care le vom formula cu maximum 
de concizie. Primo : sportul cu mănuși continuă 
să regreseze, prin renunțarea la tehnică în fa 
voarea forței brute. Din cele 10 perechi româno 
engleze, numai două-trei meritau calificativul 
„satisfăcător". Secundo s sala de lîngă lacuri e 
insuficientă (și unică), precum se știe, de vreo 
cincisprezece ani. Spunînd acest lucru, parcă ai 
spune că e iarnă și ninge... Ce să-i faci V Mai 
vorbește omul așa, ca să nu tacă ! Terțîo s ar
bitrii noștri de ring suferă, de la o vreme, de 
„obiectivitate acută" ! îndeosebi Const. Chiriac 
și Marin Stănescu au contemplat cu seninătate 
intrările periculoase, cu capul înainte, ale unorc 
dintre pugiliștii oaspeți, — probabil, din respec 
pentru venerabila urnbră a marchizului d 
Queensberry.

Măi-măi, dar generoși mai sîntem, pe arcode 
altora I

Dan DEȘLIU

succesului final. Fără discuție că 
Mariuțan și-a făcut datoria față 
ae boxul nostru, conștiinciozitatea 
cu care s-a pregătit ani de-a rîn- 
dul trebuind să constituie un 
exemplu pentru tinerii care se 
pregătesc să preia ștafeta. Mariu
țan va mai boxa un an-doi, dar 
antrenorii trebuie să se gîndească 
foarte serios la urmașii săi în ca
tegorie. îl avem pe Alexe care, se 
pare, îl va înlocui cu brio pe co
legul său de club. Ne punem, de 
asemenea, mari și justificate spe
ranțe în Niculescu și în Sănă- 
tescu.

S-ar putea să se creadă, deci, 
că antrenorii nu vor avea în viitor 
prea multă bătaie de cap cu greii. 
Ar fi însă greșit. Noi am mai 
avut pugiliști care, la această ca
tegorie, ne dădeau speranțe: Fiiresz 
și Gyarmati. Ceea ce a influențat 
negativ creșterea acestor sportivi 
a fost faptul că antrenorii n-au 
găsit, la timpul cuvenit, mijloace
le șl metodele cele mai corespun
zătoare de pregătire pentru a in
fluenta dezvoltarea lor normală. 
Gyarmati avea forță, dar nu dis
punea de viteză de execuție și nici 
de frecventă. In plus, el nu știa 
să adopte o tactică adecvată, în

b
CRIZA GREILOR DIN EUROPA

Pe marile ringuri ale lumii, me
ciurile dintre boxerii de catego
rie grea s-au bucurat întotdeauna 
de atenția deosebită a spectatori
lor, precum și a cronicarilor de 
specialitate. Prin forța, prin capa
citatea de a rezista 
dure, greii au făcut 
dată vîlvă în lumea

loviturilor 
de fiecare 

boxului.

loare. Acești pugiliști, pe care 
i-am văzut la ultimele întreceri 
de amploare sînt, în general, mici 
de statură, lipsiți de forța nece
sară categoriei grea, ca să nu mai 
vorbim de insuficiența cunoștințe
lor tehnico-tactice. Este cert că 
greii din Europa trec printr-o 
criză acută.

funcție de adversar. Fiiresz, dim
potrivă, deși avea 100 de kg, nu 
lovea ca un greu. Datorită acestor 
deficiențe, nesesizate și neînlătu
rate la timp de antrenori, cei doi 
boxeri n-au putut atinge plafonul 
valoric așteptat.

Am atacat această problemă, în 
dorința de a evita r petarea unor 
eventuale erori. Tinerii Alexe 
(îndeosebi), Sănătescu și Niculescu 
par să umple un gol în sportul 
nostru cu mănuși. Iată de ce se 
impune o grijă deosebită din par
tea antrenorilor, pentru pregătirea 
atentă a acestor sportivi. Va tre
bui evitată cu orice preț creșlerea 
forțată a greilor, chiar dacă la 
această categorie nu se vor obți
ne, momentan, rezultate prea bu
ne în confruntările internaționale. 
Abia peste 3—4 ani vom putea 
pretinde succese în competițiile de 
anvergură. Pînă atunci, conside
răm că tinerii noștri grei vor tre
bui feriți de adversari duri, cu o 
mai mare experiență în această 
categorie. Riscurile pot aduce pre
judicii atît pugiliștilor respectivi, 
cît și boxului în general, așa câ 
este de dorit ca celor trei tineri 
de care dispune sportul nostru cu 
mănuși la ora actuală să li se a- 
sigure adversari de valori apro
piate, în fața cărora să evolueze 
cu curaj, cu siguranță în forțele 
proprii. Treptat, treptat, acești 
boxeri vor trebui să fie „împere- 
cheați" cu parteneri mai puter
nici, cu mai multă experiență. De 
cea mai mare însemnătate ni se 
pare și faptul că din sălile în care 
se pregătesc greii nu trebuie să 
lipsească materiale sportive cores
punzătoare (căști, proteze), deoa
rece se știe că la antrenamente 
boxerii primesc lovituri cît în... 20 
de meciuri.

R. CALARĂȘANU

★ ★

în ultimii ani, pe 
ropene n-au mai

In locul obișnuitei

ringurile eu- 
apărut ta

lente deosebite printre boxerii de 
categoria grea. Cu cîțiva ani In 
urmă, sovieticul Abramov a domi
nat autoritar plutonul greilor din 
Europa, dar nu atit printr-un box 
de clasă, cît prin fizicul său im
presionant. Campionii europeni Ne
mec (Cehoslovacia—1963), Izosi
mov (U.R.S S.—1965) n-au reușit, 
nici ei, să impresioneze pe specia
liștii prezenți la competițiile res
pective. în vara aceasta, la Roma, 
Baruzzi (Italia) și Boddington (An
glia) au luptat pentru cucerirea 
centurii, dar oare disputa lor — . 
vizionată și de telespectatorii 
noștri — a fost demnă de finala 
unui campionat european 7 Nici
decum. Cu toată școala lor renu
mită în materie de box, putem 
afirma că nici polonezii nu au, la 
ora actuală, un greu de mare va-

Care să fie cauzele acestei si
tuații ? Una dintre ele se impune 
de la început : boxerii de la cate
goria -|- 81 kg se formează mult 
mai greu decît colegii lor din ca
tegoriile inferioare. Este necesară 
mai multă răbdare, mai mult tact 
din partea antrenorilor. Greii se 
maturizează mai lent din punct 
de vedere al valorii, mai cu sea
mă cei care nu trec prin filiera 
categoriilor de greutate inferioare.

Să ne referim la situația actuală 
în boxul nostru, la această cate
gorie, la perspectivele tinerilor 
care încep să se afirme. Categoria 
grea, remarca antrenorul Dumitru 
Ciobotaru, este una dintre catego
riile în care lupta se bazează pe 
lovituri dure. Oricind se poate 
ajunge la un knock-out. Perfect 
adevărat. De aceea, socotim că 
greșit procedează acei antrenori 
care, forțați de împrejurări, urcă

în ring boxeri deveniți grei peste 
noapte, în mod artificial. Neobiș- 
nuiți cu duritatea loviturilor, ca 
să nu mai vorbim de faptul că la 
antrenamente nu acordă atenția 
cuvenită însușirii temeinice a pro
cedeelor de apărare, acești tineri 
se vor înfricoșa de la primul con
tact cu adversarul. Or, un boxer 
lipsit de puțină bărbăție, nu va 
deveni niciodată un greu pe care 
se poate pune bază. O creștere 
gradată în greutate (așa cum s-au 
petrecut lucrurile, cu ani în urmă, 
cu Ciobotaru, care a început să 
boxeze de la categoria minimă 1), 
un program adecvat de antrena
mente, o foarte mare atenție în 
ceea ce privește alegerea adversa
rului, toate 
la formarea 
tegorie grea 
conta.

acestea vor conduce 
unui pugilist de ca
pe care să putem

★
In țara noastră (și nu numai la 

noi) boxerii de la categoria -j- 81 
kg pot fi numărați pe degete. Ex
plicația o cunoaștem. Din păcate, 
în prezent nu dispunem de valori 
autentice. Fără să strălucească în 
competiții de mare anvergură, Va
sile Mariuțan a fost, totuși, foarte 
util echipei naționale. El ne-a adus 
multe victorii, evoluția sa fiind 
deseori hotărîtoare în obținerea

|mîZ|

Personalitatea trofeelor sportive
avancronici optimiste
Iată-ne în fața etapei a VIII-a 

a campionatului național. Urmă
rind programul, am fost tentați să 
scriem obișnuitele cuvinte: „me
ciurile x și y promit un specta- 
co^..“, „echilibrul de valoare și 
tradiția ne îndreptățesc să spe
răm..." ș.a.m.d. Nu mai facem 
acest lucru, deoarece în 90 la sută 
din cazuri am fost nevoiți să re
latăm în cronicile de luni că „mult 
așteptatul derbi a dezamăgit", 
„tradiționala întîlnire s-a disputat 
la un nivel mediocru" etc.

De fapt, ce se întîmplă 7 S-a 
creat o tradiție ca echipele în de
plasare să se considere victime 
sigura ți, ca urmare, să evolueze 
la un nivel submediocru. Bas- 
chetbaliștilor le lipsește acel en
tuziasm, acea pasiune de a lupta 
din toate puterile, cu toată con
vingerea, în ori ce meci, indiferent 
de adversar, de situația în clasa
ment, de locul de desfășurare a 
partidei. în plus, se pare că nici 
antrenamentele nu corespund, ca 
număr ți intensitate, cerințelor 
moderne. Altfel nu se explică nu
mărul mare al ratărilor țl al gre
șelilor de tehnică Înregistrate la 
marea majoritate a intîlnlrilor.

în consecință, in lecui obișnuitei 
prezentări « 
aceste rîn 
poate-poate,

In acțiune, Predulea (Rapid), 
unul din puținele exemple de 
dăruire pentru echipă ale bas

chetului nostru

Cu cîțlva ani în urmă mă aflam 
într-o deplasare la Timișoara șl, 
într-un scurt răgaz de timp, răspun- 
zînd unei Invitații, i-am făcut o vi
zită lui Eugen Bellu. Celor mal mulțl 
dintre cititorii noștri, în special 
celor tineri, acest nume nu le spune 
nimic, dar cel vîrstnici îșl vor aminti 
poate de fostul atlet, de acum cîteva 
decenii, campion și recordman al 
țării în cursele de fond șl mare fond.

într-o casă veche, din vechiul car
tier Mehala, am petrecut cîteva ore 
în compania acestei admirabile gaz
de, a amintirilor sale despre perioada 
de pionierat a atletismului nostru, 
despre oamenii de atunci șl rezulta
tele lor... In timp ce-șl depăna ca
tarul aducerilor aminte, fostul atlet 
ml-a prezentat cîțlva dintre „marto
rii" succeselor sale trecute; cupe, 
plachete, medalii, diplome. Șl Eu
gen Bellu avea multe, foarte multe 
asemenea amintiri— concrete, fie
care — dacă-mi este permis să spun 
așa — cu personalitatea sa I

Mal deunăzi, am văzut o colecție 
•semănătoare <1# trofee ale unul atlet,

încă în actualitate, de nici nu știu 
cîte ori campion național. Intr-o 
vitrină de bibliotecă, într-o ordine 
impresionantă, am zărit poate mai 
multe cupe, plachete șl medalii de- 
cît cele ale bătrînulul Bellu, dar nu 
știu cum, văzîndu-le, parcă n-am mal 
încercat același sentiment ca în urmă 
cu cîțlva ani la Timișoara. Aceasta, 
pentru simplul fapt că ele n-au, pur 
șl simplu, personalitate. Cupele sînt, 
în totul Identice (noroc că fiecare 
are o altă inscripție prin care să le 
poți deosebi), la fel plachetele, la fel 
și medaliile. De fapt, este vorba de 
mal multe exemplare ale aceluiași 
prototip I ...

In felul său, flecare dintre sportivi 
manifestă o adevărată pasiune de 
colecționar pentru trofeele cucerite 
prin strădaniile sale, la campionatele 
naționale ori în alte mari competiții, 
pentru că acestea sînt singurele lu
cruri palpabile cu care rămîne la în
cheierea activității competiționale, 
amintirile Iul cele mal dragi. Șl după 
ani șl ani, în afara unor fotografii 
îngălbenite de vreme, a unor tăieturi

din ziare, aceste trofee sînt cele cu 
care fiecare fost sportiv se va putea 
lăuda nepoților și strănepoților săi.

Tocmai de aceea socotesc că acestei 
probleme a premiilor sportive trebuie 
să i se acorde o mult mai mare aten
ție, în special din partea creatorilor 
de modele de trofee. Este ne
voie de mal multă fantezie, bun gust, 
mai multă Inițiativă chiar. Asemenea 
copil, la lndlgOH, în vitrina aceluiași 
om, deranjează. Nu credeți ț

Romeo VILARA

<!i

Foto: P. Romoșan

12 echipe vor înțelege cum trebui# 
să se comporte. în definitiv, le este 
chiar Indiferent dacă joacă în fața 
unor tribune goale sau a unei săli 
supraîncărcate cu spectatori 
ziasmați 7

Programul: Rapid — Farul 
tanța, Dinamo București —
tehnica Iași, I.C.F. — Universitatea 
Timișoara, Comerțul Tg. Mureș — 
Politehnica Galați, Universitatea 
Cluj — Politehnica București, Cri- 
șul Oradea — Steaua.
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54 PORNIM DE LA DA TE REALE... DIALOG CU CITITORII
lată-ne și la finele sezonului 

internațional de toamnă; un sezon 
destul de bogat în competiții ami
cale și oficiale, de-a lungul că
ruia iubitorul de fotbal a înregis
trat cu amărăciune eșecul tutu
ror formațiilor noastre de club 
și reprezentative angrenate în 
întreceri.

Rememorînd: mai întîi a cedat 
F. C. Argeș (în „Cupa orașelor 
tîrguri"), apoi i-au urmat „exem
plul" selecționata de juniori (în 
preliminariile turneului U.E.F.A.), 
reprezentativa olimpică (în eli
minatoriile pentru J.O. din Mexic), 
Rapid (în „Cupa campionilor eu
ropeni") și, în sfîrșit, Steaua (în 
„Cupa cupelor*).

•) Titlul aparține redacjiei, de
oarece considerăm că Școala spor
tivă nr. 2 este, într-adevăr. prin 
rezultatele obținute, o școală a 
tinerilor campioni. De fapt, ceea 
ce am dori să devină toate șco
lile sportive din țara noastră.

Unele dintre echipele mai sus 
amintite (F. C. Argeș, selecțio
nata de juniori, Steaua) au înre
gistrat victorii la domiciliu sau 
rezultate egale (Rapid), dar în 
cele din urmă cu toate și-au do
vedit neputința în fața legii dure, 
dar... lege care prevede CALIFI
CAREA DUPĂ DOUĂ PARTIDE.

Am avut posibilitatea — iată 
marele beneficiu al competițiilor 
oficiale — să urmărim diverse 
echipe, diverse școli de fotbal, 
diverse stiluri de joc. Un singur 
factor comun, născut din litera 
legii, se impune a fi reținut: 
CONCEPȚIA REALISTĂ, dominan
tă, atît în jocul formațiilor de 
club, Juventus, Valencia șl Fe- 
rencvaros, cît și în acela practicat 
de selecționata olimpică a R. D. 
Germane. Indiferent dacă a fost 
vorba de o zestre săracă (Juven
tus, selecționata R. D. Germane), 
sau de un avantaj confortabil 
(Valencia), oaspeții noștri au ve
nit la București cu o lecție bine 
învățată, impresionînd înainte de 
toate prin SIGURANȚA jocului 
practicat în situațiile de apărare; 
o siguranță exprimată printr-un 
marcaj om la om, care în apro
pierea careului de 16 m devenea 
de-a dreptul necruțător, prin fo
losirea acelui „libero*  ca o ulti
mă măsură de prevenire înain
tea... portarului. Să ne amintim 
numai de cîte ori au intervenit 
salvator, răpind înaintașilor noștri 
orice speranță de a înscrie, fun
dașii .măturători*  Wruck (R.D.G.), 
Castano (Juventus), Mestre (Va- 
lencial si Matrai (Ferencvaros).

Firește, oricît de corect ar fi 
aplicat, „betonul*  nu este o cetă- 
țuie tactică Inexpugnabilă. La 
ultima ediție a campionatului 
mondial reprezentativele Italiei și 
U.R.S.S. au părăsit competiția 
înainte de vreme, iar anul acesta 
Internazionale Milano a fost în
trecută, în „G.C.E.*,  de Celtic Glas
gow. Cu alte cuvinte, antidet la 
„beton*  se găsește, dar pentru 
aceasta — aici am vrut să ajun
gem — avem nevoie de jucători 
puși Ia punct cu cunoștințele 
tehnico-tactice, în stare să facă 
față unei dinamici de joc cores
punzătoare. Să exemplificăm doar 
cu ultimele două partide șl să 
vedem pe cîțl înaintași de va
loare au contat Rapidul și Steaua 
pentru a putea desfereca „lacă
tele*  lui Juve și F. G. Valencia. 
Pe foarte puțini, mai precis doar 
pe Ion Ionescu, Constantin șl, 
oarecum, Voinea. Ceilalți (cu ex
cepția Iui Dumitrîu, poate cel mai 
dotat dar și cel mai... apatic) 
s-au străduit să-și ajute coechi
pierii, au făcut chiar risipă de 
energie, dar, lipsiți de tehnica 
necesară au manevrat inabil, ln- 
trînd în criză de timp șl de 
spațiu. Cazul aripilor Năstures- 
cu șl S. Avram care au centrat 
nu o dată fără precizie, al lui 
Soo, vădit incomodat de unele

Pronosport
AZI, ULTIMA ZI

LA CONCURSUL EXCEPȚIONAL 
PRONOEXPRES

Vlnzarea biletelor pentru con
cursul excepțional Pronoexpres 
din 17 decembrie se închide azi 
în întreaga țară. Tragerea va 
avea loc mîine după-amlază la 
ora 18 în București, în sala clu
bului 7 Noiembrie din calea Du- 
deștl nr. 169.

La acest concurs excepțional 
— ultimul din anul 1967 — se 
atribuie în număr nelimitat auto
turisme de diferite mărci și ca
pacități : „Renault 10 Major*,  
„Skoda 1000 M.B.*,  „Flat 850*  și 
„Trabant 601*.

Prin tragere la sorți se atri
buie 10 autoturisme (2 „Skoda 
1000 M.B.", 4 „Fiat 850', 4 .Tra
bant 601').

în afară de premii In autotu
risme, se mal atribuie premii în 
bani de valoare fixă și varia
bilă.

Amănunte suplimentare se gă
sesc în „Programul Loto-Prono- 
sport*  din 5 șl 12 decembrie a.c.

Plata premiilor In bani la con
cursul excepțional Pronoexpres 
din 17 decembrie 1967 se va face 
astfel:

în Capitală, începînd de sîmbă- 
tă 30 decembrie 1967 prin ca
sieriile proprii Loto-Pronosport. în 
țară, începînd de miercuri 3 Ia
nuarie 1968, prin casieriile pro
prii Loto-Pronosport șl prin man
date poștale.

Premiile de la acest concurs 
se pot ridica de la casieriile pro
prii Loto-Pronosport, pînă la data 
de 1 februarie 1968, inclusiv.

UN PREMIU DE 225 000 LEI 
LA PRONOSPORT I

Premiile concursului Pronosport 
nr. 49 din 10 XU 1967 sînt urmă- 
toarele :

Premiul exceptional: 1 variantă a 
75.000 lei (un „FIAT 850“ Și SI 090 lei, 
în numerar) ;

Categoria I : 1 variantă a 150.000 
Tel ;

Categoria a n-a s M variante a 
1.619 lei ;

Categoria a m-a J 430 varianta a 
816 lei.

Report categoria I. : 14.019 lei.
Premiul excepțional a fost obținut 

de Andrei Mihail din București, 
care avînd șl premiul de categoria 
I, totalizează 225.000 Iei.

LOTO DIN 15 DECEMBRIE 
69 68 57 13 30 29 3 39 58 77 82 78

FOND DE PREMII : 887.127 lei din 
care 80.491 lei report la categoria I.

Tragerea următoare va avea loc 
vineri 22 decembrie a.c. în Bucu
rești.

Constantin — marea, dar și singura speranță a suporterilor Stelei — 
in luptă pentru balon cu doi adversari, Roberto și Mestre

„probleme*  la stop și preluări. 
Nu sînt, desigur, singurii în cul
pă, dar dacă ei, înaintașii, mai au 
nevoie de serioase retușuri la 
capitolul tehnică, ce pretenții să 
mai avem Ia ceilalți ?

Numai și numai plecînd de la 
aceste date reale — valoarea de 
necontestat a adversarilor noștri, 
realismul cu care abordează jocu
rile oficiale, pe de o parte, și ca
rențele serioase în pregătirea fot

Constantin
Joi, cind Valencia șl 

Steaua au apărut pe teren, 
in cercul „florilor și al fa- 
nioanelor**  s-au aflat, in a- 
celași timp, Apolzan, Voi- 
nescu șl Constantin. Unde
va, in tribună, era Ozon. 
La Arad, acasă, in fața „cu
tiei cu minuni**,  sta, cufun
dat in amintiri, Petschov- 
schi. Dacă stau să mă gin- 
deso bine, am evocat, fără 
să-mi dau seama, tot ceea 
ce a avut poate mai bun 
fotbalul rom&nesc in ultimii 
20 de ani.

...Și a Început jocul. Sau, 
mai bine zis, „repriza Con
stantin". Repriza golului. A 
paselor peste puterea de 
înțelegere a copiilor din 
față. Repriza acelei fente 
triple șl a șutului din în
toarcere. Repriza curselor 
tinereții. Repriza aducerilor 
aminte.

L-am privit cu toții, în

Școala campionilor >
Printre numeroasele materiale primite Ia redacția noastră în 

ultima vreme s-a aflat și articolul semnat de două experimentate 
cadre din domeniul educației fizice șl sportului — profesorii 
CONSTANTIN POPESCU și ROMULUS SP1RESCU. Publicăm cu 
plăcere aceste rînduri, păstrînd convingerea că ele vor ajuta șl 
stimula activitatea din toate școlile sportive, importante unități de 
învățămînt și sport cărora, așa cum precizează Instrucțiunile co
mune ale Ministerului Învățămîntulul și C.N.E.F.S., le revine sarcina 
de a organiza activitatea sportivă extrașcolară a elevilor cu apti
tudini pentru sportul de performantă. Aceasta, tn scopul ridicării 
nivelului lor de pregătire sportivă, al realizării unor rezultate care 
să recomande promovarea tinerilor sportivi în diferite loturi 
republicane.

• Un experiment reușit • Cîte 
ceva despre anticipație • Progres 
neîntrerupt • Nu proiecte uitate 
în dosare, ci succese concludente
• Nume și cifre...

Anticipînd actuala orientare, 
complexitatea de azi a sarcinilor 
ce revin școlilor sportive și — 
de ce n-am mărturisi? — nutrind 
o puternică dorință de afirmare, 
colectivul Școlii sportive nr. 2 din 
București și-a organizat, încă de 
la înființare, procesul de învăță- 
mînt în așa fel încît principala 
rezultantă să fie creșterea valo
rică neîntreruptă a performanțe
lor șl, ca urmare firească, promo
varea unui mare număr de tineri 
în secțiile cluburilor sau în lotu
rile reprezentative ale țării.

Vom vorbi Ia început despre 
rezultate, pentru ca apoi să îm
părtășim colegilor noștri cîteva 
din mijloacele și metodele per
manente folosite în școala noas
tră. O facem cu speranța că a- 
ceasta ar putea să însemne un 
modest schimb de experiență, im
portantă pîrghie a progresului de 
care toți avem atîta nevoie în 
întreaga noastră activitate.

Considerăm că cea mai mare 
mîndrie a cadrelor care muncesc 
într-o unitate, indiferent de pro
filul ei, și — pentru că acum 
ne referim la un anumit domeniu 
să vorbim de Școala sportivă nr. 2 
— este să poată raporta, să poată 
arăta, chiar statistic, ce elemente 

baliștilor noștri, pe de altă parte 
— vom putea analiza cu lucidi
tate comportarea formațiilor ro
mânești în marile competiții in
ternaționale. Altfel, invocînd me
reu ghinionul (bara, la singurul 
șut mai periculos al lui Ion lo- 
nescu) nu vom ajunge la rezul
tatul dorit. Se va pierde timp, 
energie. Si... cui folosește ?

G- NICOLAESCU

delung, pe „profesor". Am 
auzit tribunele scandind in 
cor : „Con-stan-tin I Con- 
stan-tin ! Con-stan-tin 1" Și 
am avut o clipă de stinghe
reală. Am ascuns creionul. 
Era creionul care, furat de 
nerăbdări, împins de pri
peli și ascuțit de vanități, 
a zgîriat deseori epitete 
„din coadă sunătoare" la a- 
dresa unui fotbalist demn 
de admirația lui Billy Wri
ght sau Ocwirck. Era cre
ionul care-i cerea despotic, 
tocmai lui, să șuteze mai 
puternic decit Eusebio și 
să tenteze mai ușor decit 
Pele, uitindu-i — in nu
mele unui ciudat paradox 
— pe toți risipitorii de ta
lent.

Iată de ce, la a 35-a ani
versare, creionul cronicaru
lui ii cere, incă o dată, ier
tare, unuia dintre cei mai 
buni fotbaliști ai României.

de valoare a crescut, cu ce a 
contribuit Ia afirmarea lor. Așter- 
nînd pe hîrtie aceste rînduri ne 
amintim cu emoție de mulți spor
tivi talentați — unii cu rezultate 
excelente pe plan intern și chiar 
internațional — pe care școala 
noastră i-a descoperit, i-a pregă
tit cu răspundere și le-a creat 
apoi largi posibilități de afirma
re. Așa au urcat multe trepte 
ale performantei atleții Gh. Zam- 
firescu, Dinu Piștalu, Dan Hidfo- 
șanu. Așa au început drumul con
sacrării în baschet Anca Deme- 
trescu, Ghiță Ileana, Horia Mă- 
lușel, Dan Dilancea. Printre alți 
elevi ai școlii — fotbaliștii Mir
cea Lucescu, Vasile Ionescu și 
Lucian Strîmbeanu, handbaliștii 
Cristian Gațu, Marilena Dincă, 
Dan Roșescu, Elena Gheorghe sau 
Titus Moldoveanu, înotătorii An
gel Șoptereanu șl Cornel Geor
gescu, rugbiștii Ene Emanuel, Ma
rian Ghețu sau Leonard Constan- 
tinescu.

Acum, el îmbracă tricourile 
multor cluburi din București si 
din alte orașe ale țării (Dinamo, 
Steaua. I.C.F., Universitatea Cluj, 
Universitatea Craiova. Jiul Petro- 
șeni etc.), dar de fiecare dată 
cînd îi întîlnim pe stadioane sau 
in sălile de sport inimile ne bat 
puternic, cu emoție și lor le dă- 
ruim întotdeauna primele încuia- 
jări și aplauze. Poate în aminti 
rea anilor petrecuți împreună, 
poate și pentru că — de fapt — 

într-o scrisoare conținînd, în 
general, aprecieri favorabile la 
adresa publicației noastre, tova
rășul G. Nlcolescu din București, 
Calea Grivitel 79, ne atrage totuși 
atenția că uneori mai pot fi în- 
tîlnite „fraze stereotipe, în care 
oricine poate descoperi rutina 
sau graba, lipsa de grijă față 
de gustul cititorului, șablonis- 
mul*.  Nu putem decît să-i mul
țumim autorului scrisorii pentru 
observațiile sale și să-1 asigu
răm că în cadrul redacției noas
tre se depun eforturi susținute 
în vederea ridicării nivelului 
calitativ al materialelor pe care 
le publicăm.

★

O altă observație Judicioasă ne-a 
fost făcută de profesorul Constantin 
Săvtnescu din Piatra Neamț. D-sa îșl 
exprimă părerea că ziarul nostru a- 
cordă încă prea puțin spațiu spor
tului școlar. De fapt, o dată cu tre
cerea la formatul nou situația s-a 
îmbunătățit întrucîtva. Sîntem, însă, 
de acord că mal avem mult de făcut 
pentru reflectarea corespunzătoare 
în ziar a sportului din scoli și uni
versități, pe măsura ponderii pe care 
el trebuie să o capete în ansamblul 
mișcării noastre sportive. Pe de altă 
parte, reușita acțiunilor noastre este 
condiționată șl de ceea ce vor între
prinde în această direcție organiza
țiile U.T.C. din școli, direcțiunile a- 
cestora șl însuși Ministerul Invăță- 
mtntului, căruia ii revin importante 
sarcini în acest domeniu.

★

Tovarășul Florentin Burciu, strun
gar la uzinele „Autobuzul" din Ca
pitală, ne solicită un răspuns per
sonal în cadrul acestei rubrici la 
întrebarea dacă vreo echipă româ
nească a reușit să se califice pînă 
acum în turul UI (sferturi de finală) 
ai „Cupei campionilor europeni". 
Repettnd ceea ce am mai scris, îi 
răspundem cititorului nostru că nici 
o echipă românească (deci nici Di
namo, despre care dînsul are o con

FOTBALUL RĂMÎNE ÎN ACTUALITATE
După ultima restanță de campio

nat, Rapid—Universitatea Craiova, se 
va putea spune că sezonul fotbalistic 
Intern se încheie oficial. Dar, de
parte de a intra în totală hibernare, 
fotbaliștilor 11 s-a asigurat pentru 
lama aceasta un bogat program in
ternațional. cu Jocuri în țările cu 
climă caldă. Pe lîngă o serie de 
echipe de club care au perfectat tur
nee peste hotare, un însemnat lot de 
Jucători, cuprinzînd pe majoritatea 
celor ce au făcut parte din prima 
garnitură a țării, ca și un număr de 
speranțe, vor Juca — sub denumirea 
de Selecționata divizionară — în Eu
ropa, Africa și America de Sud.

Unele amănunte în legătură cu tur
neul selecționatei divizionare, care 
începe peste cîteva zile, ni le-a fur
nizat antrenorul Angelo Nicuiescu.

— Cînd va avea loc primul med 
al fotbaliștilor români ?

— Foarte, foarte curînd; miercuri 
20 decembrie în R.F. a Germaniei, 
la Aachen, cu echipa Allemanta.

— Cînd plecați și cu ce lot 7
— Vom face deplasarea în cursul 

zilei de luni. în ce privește echipa 
bare va evolua la Aachen, ea va fl 
alcătuită din următorii Jucători: Co- 
man, Adamacbe (portari), Barbu, D. 
Nicolae, C. Dan, Mocanu, Deleanu 
(fundași), Ghergheli, Dumitriu ții 
(mijlocași), Pîrcăiab, Constantin, I. 
Ionescu, Kailo și Sasu (înaintași). 
După acest meci vom reveni în țară.

— Cînd începe turneul în Africa 
șl America de Sud 7

— imediat. Adică, poposim la 
București, completăm lotul șl ple
căm în Congo (Kinshasa) și Congo 
(BrazavlUe) unde avem angajate în 
perioada 24 decembrie—5 ianuarie 
patru partide cu echipele naționale 
șl formațiile campioane ale acestor 
țări.

— Anul trecut, în aceeași perioadă, 
o selecționată de tineret a făcut un 
turneu în aceste țări. Am avut plă
cerea să o însoțesc. Să știți, fotba
liștii congolezi, „Leoparzll” cum sînt 
denumiți cel din Congo-Kinshasa sînt

participăm și noi la întrecerea 
sportivă a elevilor cărora le-am 
îndrumat primii pași spre măies
trie. Și, desigur, nu poți rămîne 
simplu spectator...

Nu este însă vorba doar de 
cîteva nume, pe care de altfel 
le-am amintit fără a ne opri de
cît la cîteva sporturi. O statistică 
a rezultatelor obținute — în do
meniul activității de performan
tă — în ultimii cinci ani este, 
credem, de natură să pună în 
lumină aportul pe care școala 
noastră s-a străduit și se stră
duiește să îl aducă necontenit 
Ia creșterea numărului tinerelor 
elemente valoroase ale mișcării 
sportive. Fără îndoială, bilanțul 
anului 1967 este cel mai boqat. 
exprimînd sprijinul permanent al 
organelor de resort, condițiile 
materiale îmbunătățite, creșterea 
experienței cadrelor, aplicarea 
unor noi mijloace și metode de 
selecție și pregătire

După cum se știe, Școala spor
tivă nr. 2 este reprezentată cu 
mult succes la principalele com
petiții într-un mare număr de 
discipline și — în cel opt ani de 
la înființare — ea a cîștigat un 
lor fruntaș printre cele peste 50 
de unități de învățămînt cu pro
fil asemănător, existente astăzi 
în țara noastră. Este pentru toate 
cadrele școlii un prilej de mare 
bucurie să privim frumosul bi

• 1967 : reprezentanții Școlii sportive nr. 2 cuceresc 38 de titluri repu
blicane (juniori) și stabilesc 66 de recorduri ale țârii. 86 de sportivi se 
clasează pe locurile 2—6.

• O prezență excelentă și la concursurile republicane — 121 de vic
torii realizate de 79 de sportivi.

• In campionatele școlilor sportive 30 de locuri I.
• 68 de titluri cîștigate de 111 tineri reprezentanți ai Școlii sportive 

nr. 2 la campionatele de juniori ale orașului București.
• Aproape 1 200 de tineri (din 3 470) au diferite clasificări sportive ; 

peste 1 900 sînt sportivi legitimați
A Din LOTURILE REPUBLICANE AU FĂCUT rARTE ÎN ACEST AN 

UN NUMĂR DE 87 DE ELEVI SPORTIVI AI ȘCOLII NOASTRE.

lanț a) muticii noastre, al re
zultatelor deosebite obținute de 
zeci și sute de elevi care, acum 
— în școală, sau contimiîndu-și 
activitatea sportivă în diterite 

trazicere cu colegii de muncă) n-a 
reușit încă performanța amintită. Era 
foarte aproape de ea Rapid, însă...

★

Sub numele Polixenia — Deva, 
am primit zilele trecute la re
dacție o scrisoare foarte intere
santă. Autoarea acestei epistole 
pare a fi mare amatoare de fot
bal din moment ce, așa cum 
mărturisește, s-a încumetat să 
vină pînă la București doar pen
tru a urmări „pe viu*  macîul 
dintre reprezentativele României 
și R. D. Germane. Cu o surprin
zătoare competență, cititoarea 
din Deva face o seamă de re
flecții pe marginea comportării 
jucătorilor noștri în acest meci 
și schițează unele propuneri pri
vind componenta și modul de 
pregătire a echipei naționale în 
sezonul viitor. Felicitînd-o pen
tru pasiunea sa mărturisită, li 
adresăm totodată Invitația de a 
reveni în scris, tratînd eventual 
și unele probleme ale activității 
sportive locale.

★
O altă reprezentantă a „sexului 

slab", Mariana Ban din Tg. Mureș, 
ne împărtășește marea sa pasiune 
pentru Jocul cu balonul rotund șl 
simpatia deosebită ce-o are față de 
echipa bucureșteană Dinamo, căreia 
îl transmite calde urări de succes 
în returul campionatului. Cititoarea 
noastră ne roagă, totodată, să o 
punem în legătură cu alți amatori 
de fotbal pentru a coresponda cu ei 
pe această temă. Ceea ce șl facem, 
publicînd adresa la care 1 se poate 
scrie: str. Argeșului nr. 16 et. T, 
ap. 6.

★

Doi foarte înflăcărați suporteri 
ai clubului Steaua, tovarășii 
Theodor Bacargiu din Urziceni,

• La 20 decembrie, un meci in R.F.G.
® Din nou în Congo
® 45 de zile în Brazilia

foarte incomozi, au o tehnicitate in
dividuală bună, sînt posesori ai unei 
viteze debordante și excepționali 
șuteri. La fel și cel din Congo-Bra- 
zavilie, unde - selecționata noastră a 
fost învinsă, tn general, în aceste 
țări se Joacă un fotbal de calitate, 
în echipe activează o serie de Jucă
tori profesioniști reveniți din Portu
galia, Spania șl Belgia. Cred că 
meciurile trebuie privite cu seriozi
tate, cu atît mai mult cu cit anul 
trecut jucătorii noștri au lăsat o bună 
impresie publicului șl oficialităților 
de pa aceste meleaguri. Dar. te rog 
să continui, să-i informăm pe citi
torii noștri și despre celelalte me
ciuri ale turneului, din Brazilia.

— în Brazilia vom poposi o vreme 
mai îndelungată. Pe lîngă o serie de 
Jocuri (aproximativ 10—12). fotbaliștii 
noștri au programate și unele antre
namente în comun cu fotbaliștii ma
rilor cluburi braziliene, iar tehnicie
nii care vor însoți formația vor face 
și el un schimb de experiență în 
problemele care ne interesează.

— Cu cine veți juca ?
— Adversarii vor fl stabiliți In 

funcție de sosirea noastră acolo. Me
ciurile le vom disputa între 6 ianua
rie șl 15 februarie. După cîte știm, 
vom întUni echipe din elita fotbalu
lui brazilian șl reprezentative de 
state. Aș dori să menționați că pe 
lingă posibilitatea ce se oferă unui 
număr de jucători de a avea conti
nuitate în pregătiri în această pe

înotătorii Școlii sportive nr. 2, la una din tradiționalele întreceri cu școlarii din Praga
cluburi — se simt la fel de pu
ternic legați sufletește de noi ca 
în ziua cînd am făcut împreună 
primul antrenament. îi privim în 
diferite întreceri sportive, le ci
tim numele în ziare, le urmărim 

pașii pe drumul performanțelor și 
— foarte adesea — îi zărim pe 
podiumul învingătorilor De fie
care dată încercăm plăcutul sen
timent al datoriei împlinite Școa

str. 16 Februarie 21, și Năs- 
tase Grozavu, din ©rașul Gh. 
Gheorghîu-Dej, str. 30 Decem
brie 19, ap. 8 ne spun că ar 
fi foarte bucuroși să obțină fo
tografia echipei lor preferate. La 
rîndul său, foarte tînărul „mi
crobist*  (după propria-i mărturl 
sire) Nicu Matei din Galați, 
bd. G. Coșbuc, blocul M 0 
ap. 7 (elev în clasa a IV-a) 
roagă să 1 se trimită fotogra
fiile însoțite de autografe ale 
jucătorilor Sătmăreanu, D. Ni- 
colae și Tătaru II. Aducînd, pe 
această cale, la cunoștința clu
bului bucureștean dorințele ex
primate de cei doi simpatizant 
ai săi, sperăm că ele vor fi cît 
mai curînd împlinite.

★
tneercînd a da curs invitației a- 

dresate cititorilor ziarului nostru de 
a veni cu propuneri șt sugestii în 
sprijinul îmbunătățirii activități! 
sportive, tovarășul VasUe Georgescu 
din București, str. Fluierului 21, ex
primă de fapt un deziderat personal 
greu de împlinit. Nemulțumit de fap
tul că uneori nu-1 poate deosebi Ia 
televizor pe Jucătorii unei echipe de 
adversarii lor (din cauza apropierii 
culorilor echipamentului), cititorul 
sus amintit pronune ca federațiile na
ționale de fotbal, ba chiar și cea 
internațională, să hotărască o dată 
cu programarea fiecărui meci și în 
ce culori vor apare echipele pe teren 
(bineînțeles, acestea să fie cît mai 
contrastante, pentru a fl btne dis
tinse de către telespectatori). Chesti
unea nu este. însă, atît de simplă 
cum îi pare tovarășului Georgescu. 
Fiecare club are propriile sale culori 
si este greu de crezut, de pildă, că 
federația italiană l-ar putea obliga 
ne Jucătorii de la Internazionale să 
îmbrace alte tricouri decît cele tra
diționale, în dungi negre. De altfel, 
credem că nici o federație națională 
n-ar fi amatoare să-și asume ase
menea obligații. De la caz la caz, se 
pot totuși găsi unele soluții, dar a- 
ceasta depinde mai mult de Inter
venția reprezentanților televiziunii.

C. F1RÂNESCU

rioadă, turneul îl facem în condî- 
țluni financiare foarte avantajoase 
pentru noi.

— Ați fixat lotul definitiv pentru 
această lungă deplasare 7

— In linii mari. da. S-ar putea, 
însă, să survină șl unele modificări 
de ultim moment, în funcție de jo
cul din R.F.G., de starea sănătății 
unor jucători șl de unele discuții 
care se mal poartă asupra altora. 
Cred însă că vom efectua acest tur-

DUMINICA, LA CRAIOVA,

Ultima restanță a turului diviziei A
• UNIVERSITATEA - RAPID, 

UN MECI DE ATRACȚIE
Gata I A venit Iarna șl o dată cu 

sosirea ei sintem pregătiți să punem 
punct activității oficiale interne la 
fotbal. Duminică, la Craiova, se va 
consuma ultima restanță. Ca întot
deauna, un meci Universitatea Cra
iova—Rapid se anunță atractiv.

La Craiova și București pregătirile 
au continuat. Oltenii au Jucat 
miercuri cu Victoria Tg. Jiu (scor : 
3—0) iar Joi și vineri au efectuat 
ușoare antrenamente. R. Cosmoc i-a 
comunicat corespondentului nostru, 
Șt. Gurgui, următoarea formație pro
babilă : Pilcă — Mihăilescu, Bîtlan,

la sportivă nr. 2 a devenit, în- 
tr-adevăr, un laborator al per
formanțelor, o pepinieră de cadre 
pentru mișcarea noastră sportivă.

Avem, așadar, multe motive de 
mulțumire. Dar, nici unul de a 
admite, măcar pentru e clipă, 
scăderi de ritm și relaxări în 
munca noastră. Mai ales pentru 
că în școala noastră, la fel ca 
peste tot, elevii vin și... pleacă, 
în fiecare an alți tineri care vi
sează gloria sportivă a lui Ver
nes cil, Baciu, Tripșa sau H. Ni- 
colau așteaptă de la noi prospe
țimea, competenta șl pasiunea 
muncii de îndrumare pe drumul 
perf ot mantelor. Facem și acum 
acest lucru cu un mare număr de 
elevi talentati. nu mulțumindu-ne 
să le arătăm acest drum, ci în- 
soțindu-i, pas cu pas, trăind lao

Unde mergem?
CAMPIONATE REPUBLICANE

BASCHET — Sala Floreasca, 
de la ora 17 ; meciurile Uni 
versitatea București — I.C.F. II 
(f. B), I.C.F. II — Progresul 
București (m. B), Construcții
București — Voința București 
(m. B), Academia militară —
I.C.H.F. (m. B).

ALTE COMPETIȚII

VOLEI — Sala Giulești, ora 
17: meciul Rapid — Unirea 
(junioare) în cadrul Cupei ,30 
Decembrie*.

SCRIMĂ — Sala Facultății 
de drept, de la ora 17 s 
„Cupa Capitalei' (etapa a 
ll-a).

SPORT LA

Ora 20,03, pe programul 1 — 
Radiomagazin sportiv.

Ora 22, pe programul I —■ 
Emisiune sportivâ. Din cuprins : 
ultimele noutâți din țarâ și de 
peste hotare.

Șl LA

Ora 23,15 — Telesport. Din 
cuprins : reportaje filmate de 
la întîlnirea internajională de 
box România — Anglia și con
cursul republican de gimnas
tica artistica, precum și știri din 
actualitatea internă și interna
țională.

neu cu următorul lot: Coman, Ada
mache, Barbu, Xvăncescu. D. Nicolae, 
C. Dan, Mocanu, Deleanu, Hălmă- 
geanu, Măndoiu, Ghergheli, Dumi
triu ui, Dinu (Dinamo București), 
Pîrcăiab, Lucescu, Grozea. I. lones- 
ou, Sasu, Oblemenco, Kailo, Dincuță.

— Remarc, pe lîngă o serie de 
consacrați, și unii Jucători tineri, de 
perspectivă

— Desigur, dorim ca pe lîngă o 
bună reprezentare a fotbalului nos
tru în țările pe care le vom vizita, 
turneul să constituie un prilej de 
„călire" pentru Grozea, Dinu, Dumi
triu III. Kailo, Oblemenco. Ivănces- 
cu ș.a.

...Așadar, fotbalul rămîne în ac
tualitate. Vom avea, deci, posibilita
tea ca și în timpul iernii să-i ur
mărim pe jucătorii noștri și să-1 
informăm pe cititori despre com
portările lor.

Cristian MANTU

Deliu, M. Marcel — Strîmbeanu, 
Ivan — Niță, M. Popescu, Oblemen
co, Sfîrlogea,

La Rapid, după cum ne-au spus V. 
Stănescu și V. Stănculescu, au avut 
loc două antrenamente șl analiza 
meciului cu Juventus. Echipa care 
va Juca : Râducanu — Lupesc», Mo- 
troc, Dan, Greavu — Dinu. Jamatsclii 
— Năsturescu, Dumitriu 11, Icmescu, 
Codreanu. Poate vor Interveni unele 
modificări. Sîmbăts seara se va ști 
precis.

La Craiova e frig. Meciul se va 
disputa pe noul stadion. întîlnirea 
va începe la ora 13.30 și va fi con
dusă de Al, Toth (Oradea) la centru, 
N. Lazăr (Petroșeni) și M. Ostaficiu 
(Deva), la tușe.

laltă cu ei bucuria primelor sug- 
aese sau tristețea de • «II pă a 
înfrîngerii, năzuind împreună cu 
ei spre victoriile de mîine care 
să cinstească școala noastră și 
pe reprezentanții ei.

Dar, acesta este, un alt capi
tol — cel al speranțelor — despre 
care ar trebui, poate, să vorbim 
mai pe larg.

prof. C. POPESCU 
prof. R. SPIRESCU



IUGOSLAVIA:
începînd cu școlile elementare, 

continuînd cu cele medii șl în
cheind cu facultatea, educația fi
zică ocupă un loc important în 
sistemul de învățămînt din Iugo
slavia. în multe școli precum și 
în instituții de cultură există săli 
de sport șl terenuri sportive. Pe
dagogii iugoslavi acordă cea mai 
mare atenție cunoscutului dicton 
„Mens sana in corpore sano“. In 
școli, activitatea sportivă este or
ganizată pe două planuri; pri
mul — cel al orelor de educație 
fizică ; al doilea — cel al activi
tății ce se desfășoară după termi
narea lecțiilor de clasă.

Elevii încep școala la 7 ani și 
în primele patru clase educația 
fizică este obligatorie. în orar 
este prevăzută zilnic minimum o 
jumătate de oră de activitate 
sportivă, în timp ce elevii din 
clasele 5—8 au în programul săp- 
tămînal trei ore de educație fi
zică. Este adevărat, nu sînt pre
văzute sancțiuni pentru acele 
școli care nu respectă întrutotul

Prin sportul școlar 
spre marile performanțe

această planificare a orelor 
educație fizică. Din această cauză, 
pe alocuri numărul acestora scade 
la două pe săptămînă, iar acolo 
unde nu există profesori de edu
cație fizică calificați activitatea 
sportivă este neglijată șl mal 
mult.

Pentru elevii între 15 șl 18 ani 
sînt prevăzute, de asemenea, trei 
ore de educație fizică pe săptă
mînă. Dar, aici apare un element 
nou: se creează grupe speciale de 
pregătire sportivă» el avînd posi
bilitatea să opteze pentru o anu
mită ramură, căreia îi dedică 
multe ore de antrenament în 
timpul liber.

In afara orelor de educație fi
zică, școlarii participă la o bo
gată activitate organizată în ca
drul asociațiilor sportive, care au 
fost fundamentate în 1958, la pri
mul Congres iugoslav pentru edu
cație fizică, cu scopul de a com
pleta programul specific din pro
grama școlară, considerat ca in
suficient pentru o activitate spor-

tivă la nivelul cerințelor actuale. 
In plus, în școli întîlnim șl o altă 
formă atractivă de practicare a 
spoitului: „Ziua sportului", orga
nizată, de regulă, după-amiază- 
fie în cadrul școlii, fie în timpul 
unei excursii la care participă 
elevii. Să mai adăugăm că dife
ritele festivități sau serbări șco-

Ce loc ocupă 
educația fizică 

in școlile din țara dv.?

Campioana de patina) artistic a 
țării noastre, tînăra Elena Molș, 
se află de mai multe zile la 
Richmond (Anglia), unde urmea
ză un curs de pregătire sub în
drumarea cunoscutului specialist 
Arnold Gerschwiller. In fotogra
fie ; antrenorul dă indicații noii 
sale eleve.

Foto : PRESS ASSOCIATION

Recordul mondial la disc va măsura peste 67 m!
D« cîteva zile se află într-o tabără de pregătire, la Poiana Bra

șov, aruncătorii din lotul olimpic de atletism al R. D. Germane. Cu pri
lejul unei recente vizite la Poiat ......... . - -
rului discobol DETLEF THORITH

38 de țări reprezentate 
la J. 0. de iarnă

GRENOBLE 15 (Agerpres). — 
Secretariatul general al Jocuri
lor Olimpice de iarnă, a anun
țat oficial că 
„Olimpiada albă'
1 483 de sportivi și sportive re- 
prezentînd 38 de țări. Acești 
sportivi vor fi însoțiți de peste
2 500 de oficiali.

pînă ieri la 
s-au înscris

La Ljubljana, echipa iugoslavă 
Zadar a învins cu scorul de 
89—62 (39—29) echipa Panathi- 
naikos Atena. Baschetbaliștii iu
goslavi au jucat foarte bine do- 
minînd majoritatea timpului. Ei 
sau calificat pentru turul urmă
tor datorită unui coș-averaj su
perior. în primul meci, cîștiga- 
seră cu 79—70 baschetbaliștii 
din Atena. în meciul de la Ma
drid, Real Madrid a dispus cu 
112—67 (56-24) de SVU Utrecht. 
Real, deținătoarea trofeului, care 
cîștigase și primul joc (90—66) 
s-a calificat în continuare. în 
partida desfășurată la Giessen 
(R. F. a Germaniei), Maccabi Tel 
Aviv a cîștigat cu 84—72 jocul 
cu M.T.V. din localitate. învin
gători și în primul joc (105—62) 
baschetbaliștii din Izrael au ob
ținut calificarea. în 
Brno, echipa „Zias" 
tate s-a calificat în 
mației A.G.K. Izmir 
care a învins-o 
(49—38).

Competiția feminină a 
a programat întîlnirea 
echipele O.F.K. Zagreb și Gerbe 
Monlceau (Franța). Au cîștigat 
cu scorul de 62-55 (31-28) bas
chetbalistele iugoslave, care vor 
juca în etapa viitoare a com
petiției.

sfîrșit, la 
din locali- 
dauna for- 
(Turcia) pe 

cu 102—69

C.C.E.*  
dintre

Surpriză la Val d’lsere
VAL D'ISERE 15 (Agerpres). 

— Cea de-a 13-a ediție a tra
diționalului concurs internațional 
de schi „Criteriul primei zăpezi" 
a continuat cu desfășurarea pro
bei feminine de slalom special. 
Victoria 
franceze Isabelle Mir, 
realizat

a revenit sportivei 
care a 

în cele două manșe 
timpul total de 73,17. Pe locu
rile următoare s-au clasat Ger
trude Gabl (Austria) — 74,11, 
Karen Budge (S.U.A.) — 75,22, 
Gina Hathorn (Anqlia) — 75.58. 

în ziua a doua a concursului 
Internațional de schi alpin, care 
se deslășoară la Val d'Isere, s-au 
încheiat două probe. Slalomul 
uriaș (femei) care a măsurat un 
traseu lung de 1 300 m (62 de 
porțl), a fost cîștigat de Florence 
Steuerer ' 
locurile 
Olga Pal 
Marielle 
1:29,84. Combinata 
femei s-a încheiat 
toarea victorie a austriecei Olga 
Pal. Ea a fost urmată de Ger
trude Gabl (Austria) și Karen 
Budge (S.U.A.). Concursurile con
tinuă.

(Franța) cu 1:28,75. Pe 
următoare
(Austria) 

Goitschel

s-au clasat 
cu 1:29,04 și 
(Franța) cu 

alpină pentru 
cu surprinză-

unei recenjejuzite_la_ Poiana, am solicitat un scurt interviu tină- 
campion european la Budapesta, 
îi arată limpede uriașele-i posibi
lități. Dacă Matson va reuși să 
îmbine antrenamentul de disc cu cel 
de la greutate, care, oricum, ră- 
mine proba sa nr. 1, și dacă își va 
elimina cîteva mici lipsuri de or
din tehnic, nu văd ce-1 va putea 
împiedica să devină recordman al 
lumii și la disc !

— Dar dv ?
— îmi este foarte greu să fac 

un... auto-pronostic. Tot ce vă pot 
spune e că mă pregătesc cu maxi
mum de seriozitate și că 
ambiția să arunc cît mai 
cit mai departe. Cît ? Nu 
de pe acum, in orice caz 
trec și eu de 65 de metri.

— Ce va fi la J. O. ?
— Răspunsul este identic ca 

în privința recordului mondial, 
dat fiind faptul că la Ciudad de 
Mexico se vor prezenta, cu șanse 
destul de apropiate, i 
mare de candidați. La 
gală, să zicem și la 
egală, pe podium vor 
atleți care vor ști să-și stăpînească 
perfect nervii, care se vor putea 
acomoda rapid condițiilor con
cursului. Dintre toți, chiar în ciu
da emotivității sale manifestată în 
atîtea alte rînduri, apreciez că 
Danek va putea cîștiga o medalie, 
dar care anume nu pot ști.

— Ultima întrebare se referă la

apreciați dezvoltarea 
probei de aruncare a

dintre probele atletice

— Cum 
actuală a 
discului ?

— Una
la care, în ultimii ani, a fost în
registrat un progres cu totul de
osebit este și aruncarea discului. 
Performanțele care se obțin astăzi, 
în mod obișnuit, depășesc pînă și 
cele mai optimiste pronosticuri for
mulate nu cu prea multă vreme 
în urmă. Pe drumul deschis în 
1961 de Jay Silvester, primul care 
a reușit să treacă granița celor 60 
de metri, au pășit, an de an, tot 
mai mulți discoboli.

Am convingerea fermă că foarte 
curînd, poate chiar in anul ce vine, 
actualul record mondial să fie se
rios îmbunătățit.

DETLEF THORITH
• S-a născut la Berlin la 27.9. 

1942 • Absolvent al Institutului 
de cultură fizică • Face parte 
din clubul Dynamo Berlin • 
Campion european la aruncarea 
discului în 1966 cu 57,42 m * Evo
luția rezultatelor sale: 1959 (17 ani)
44.54 m; 1960 45,96 m; 1961 49,15 m; 
1962 54,17 m; 1963 55,05 m; 1964 
57,43 m; 1965 58,35 m; 1966 61,30 
m: 1967 62,26 m • Sare în lun
gime aproape 7 m șl aruncă 
greutatea aproape la m.

BILANȚ MONDIAL 1967
65,15 Randy Matson (S.U.A.)
64.77 Ludvik Danek (Cehoslovacia)/
63.55 Rink Babka (S.U.A.)
62,99 Dawe Weill (S.U.A.)
62.79 Gary Carlsen (S.U.A.) 
62,58 Jay Silvester (S.U.A.)
62.38 Jon Cole (S.U.A.)
62.26 Detlef Thorith (R.D.G.) 
62.02 Alfred Oerter (S.U.A.)
61.80 ---- “ ■” ----- -- ‘
61,72 
61,64 
61,51
61.38 
61,12
60.78 
60,60 
60,46 
60,42 
60,28 
60,14 
60,12 
59,50 
59,49

Bill Neville (S.U.A.) 
Silvano Simeon (Italia) 
Dîrk Wippermann (R.F.G.) 
Dirk Neu (R.F.G.) 
Jens Reimers (R.F.G.) 
Edmund Piatkowski (Pol.) 
Curt Harper (S.U.A.) 
George Puce (Canada) 
Vladimir Trușenev (U.R.S.S.) 
Hartmut Losch (R.D.G.) 
Lothar Milde (R.D.G.) 
Vltautas Jaras (U.R.S.S.) 
Zenon Begler (Polonia) 
Vladimir Liașov (U.R.S.S.) 
Iosif Naghl (România)

Peste
60 metri 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967

— Apropo, cu cit credeți că va 
putea fi întrecut recordul mon
dial ?

Cred că în 1968 acest record va 
fi corectat cu aproape 2 metri, a- 
dică se va arunca peste 67 m. Este 
un salt de calitate foarte posibil 
pentru mai mulți specialiști al a- 
cestei clasice probe a atletismu
lui.

— Și cine are, după părerea 
d-vaastră, cele mai multe șanse ?

Vor fi capabili de un asemenea 
rezultat mai mulți aruncători... Mă 
gîndesc, de pildă, la Danek, atle
tul care are cele mai multe per
formanțe de peste 63 și 64 de me
tri, la italianul Simeon, în mare 
progres față de precedentul sezon, 
la Babka, constant de cîțiva ani 
la 63 de metri și la Randy Matson. 
Anul acesta Matson deține șefia 
mondială a probei cu un rezultat 
excelent, de peste 65 de metri, care I

telexradiotelefonk)
I
i

nutresc 
bine 
pot 
sper

Și 
Ști 
să

Și

un număr 
valoare e- 

i pregătire 
urma acei

== In deschiderea rubricii noas- 
==|tre de astăzi, ne îndreptăm a- 
=== tenția către două capitale euro- 

pene care vor fi, duminică, tea- 
= trul de desfășurare a unor în- 
== tîlniri internaționale de fotbal 
== ce pun capăt luptei in — pro- 

babil — cele mai disputate 
= grupe preliminare ale competi- 
— ției continentale inter-țări, edi- 
= tia a III-a.

Aci, echipa 
mondială ur- 
un galop deMai întii, Tirana, 

vicecampioană 
mează să facă 

sănătate în compania reprezen
tativei albaneze. Intr-adevăr, pe ta
belul grupei a IV-a a campionatu
lui european de fotbal situația pare 
limpede :

1. Iugoslavia
2. R.F.G.
3. Albania

4 3 0 1 8-3
3 2 0 1 9-2

3 0 0 3 0—12

6
4
0

In Palatul sporturilor din Fraga 
s-a disputat întîlnirea internațională 
feminină de handbal dintre echipele 
reprezentative ale Cehoslovaciei șl 
Poloniei. Handbalistele cehoslovace 
au obținut victoria cu scorul de 10—5 
(4-3).

A început turneul internațional 
masculin de handbal de la Barce
lona. In prima zi, au fost înregis
trate următoarele rezultate tehnice : 
Finlanda—Portugalia 
Franța 19—15 (7—5).

28—16; Spania—

I
I

Pe patinoarul artificial din Berlin 
au început Întrecerile de patinaj vi
teză dintre echipele U.R.S.S. și R.D. 
Germane. In proba masculină de 
500 m un timp remarcabil a realizat 
sportivul sovietic Anatolie Lepeoscin, 
cronometrat în 40,8. Valentin Muratov 
(U.R.S.S.) s-a clasat pe locul doi cu 
41,2. La feminin cel mai bun rezultat 
a fost înregistrat de Tatiana Sidoro
va (U.R.S.S.) cu 45,5. Anna Sablina 
(U.R.S.S.) a cîștigat proba de 3 000 m 
în 5:11,2 iar Viktor Ciurskln (U.R.S.S.) 
s-a clasat pe primul loc la 1 500 m 
cu 2:12,0.

Federația spaniola 
mnnicat echipa care 
tralia în finala

în sferturile de finală ale turneului 
internațional de tenis de la Adelaida, 
John Newcombe l-a învins cu 6—3, 
6—2, 3—6, 6—3 pe Ray Ruffels. Roy 
Emerson a cîștigat cu 6—3, 7—5, 6—2 
în fața lui D. Crealy. Tony Roche, 
cel mai în formă jucător australian 
la ora aceasta, l-a eliminat cu 6—2, 
6—4, 6—4 pe Allan Stone. La femi
nin. marea favorită Bille Jean King 
(S.U.A.) este calificată în semifinale. 
O victorie aplaudată a realizat Judy 
Tegart, învingătoare cu 6—3, 9—11. 
6—2 în fața tinerel jucătoare ame
ricane Rosemary Casals.

de tenis a co- 
va întîlni Aus- 

Cupei Davls", pro
gramată la Brisbane în zilele de 26, 
27 și 28 decembrie. Din echipă fac 
parte: Manuel Santana, ’
Orantes, Juan Gisbert și Jose 
Ari.Ua. Tenismanii spanioli vor 
la Brisbane la 16 decembrie.

■
Pugilistul japonez Hiroshi Koba

yashi este noul campion mondial la 
categoria ușoară (clasa juniori). In 
meciul desfășurat la Tokio, în pre
zența a peste 15 000 de spectatori, el 
l-a învins prin k o în repriza a 12-a 
pe fostul campion mondial, compa
triotul său, Yoshiaki Numata. In de
cursul celor 12 reprize, Numata a 
fost numărat de trei ort. Kobayashi 
urmează, la rîndul său, să-și pună 
titlul în joc în fața fillpinezulul Rene 
Barrientos.

Manuel 
Luis 
sosi

Campionatul unional de hochei pe 
gheață a programat două noi întîl- 
niri. Torpedo Gorki a învins cu 
scorul de 6—2 pe Avtomobllist Sverd
lovsk iar Metalurg Novosibirsk, a 
întrecut cu 4—1 pe Dinamo kiev. 
In clasament conduce Spartak Mos
cova cu 45 de puncte urmată de 
T.S.K.A. Moscova cu 42 de puncte.

Orice victorie 
germane, chiar la un gol 
ță, îi asigură calificarea 
neul final. Deci, totul e 
totuși».. Fără a mai 
mult uzata formulă 
rotund, putem avea 
pra unui pronostic 
nu uităm : în ultimul său meci de 
verificare, echipa R.F. a Germa
niei a suportat la București un 
asalt continuu asupra porții sale 
și a scăpat 
vinsă doar 
noastră.

Desigur, 
să-și prevină băieții ca în meciul 
de mîine să nu lase totul pe seama 
aritmeticii... Firește, ei au prima 
șansă. Dar așa spuneam și despre 
cehoslovaci în ajunul meciului lor 
de la 22 noiembrie, 
cînd, pe teren pro
priu, ei au fost 
eliminați din gru
pa I de modesta 
echipă a Irlandei 
de nord : 1—2 1

O istorie a marilor ratări în 
fotbal ar face un excelent subiect 
de carte. Aviz amatorilor. S-ar 
putea scrie pe larg despre drama
tica eliminare a Italiei, la Lugano 
în 1854, cînd a lăsat loc elveție
nilor în optimile de finală ale 
campionatului mondial. La fel ca 
și despre senzaționalul eșec al 
Angliei, învinsă de fantomatica 

echipă a S-U.A. în ediția 1950. 
sud-americană, a Cupei 
Rimet". Sau despre 
nală R.F.G.—Ungaria 
fotbaliștilor maghiari 
printre degete „zeița 
care o și acontaseră

Argumente pentru o surpriză la 
Tirana ? Sînt și acestea. Forma 
slabă a lui Beckenbauer, nodul de 
legătură între compartimentele 
formației vest-germane, s-a confir
mat șl după București. Echipa sa, 
Bayern Miinchen, a fost învinsă 
succesiv de F.C. Niirnberg (7—3) și 
Duisburg (4—0) in ultimele etape 
ale campionatului R.F.G. în 
a fost chemat Miiller, pentru 
suplini slăbiciunile atacului.

a echipei vest-
. diferen-
i în tur- 

clar. Și
■ apel la 
balonului

face 
a ) 
rezerve asu- 
categoric. Să

norocos, s-a spus, în- 
cu 1—0 de naționala

Helmut Schân va ști

recordmanul nostru, Iosif Naghi. 
Ce părere aveți despre ei ?

— Ioșca, un băiat admirabil ! 
Este un aruncător rapid și foarte 
puternic. Am concurat împreună 
de două sau de trei ori. O dată 
l-am văzut aruncînd chiar peste 
60 de metri, dar discul n-a căzut 
în sector ! Cred că anul viitor se 
va putea număra și el printre a- 
runcătorii cu rezultate de peste 62 
și, de ce nu, chiar 63 de metri. Vă 
repet, Ioșca are toate calitățile ce 
se cer unui bun aruncător și știu 
cum se pregătește !

lăreștl se încheie întotdeauna cu 
întreceri sportive.

încă din perioada cursului ele
mentar, elevii fac cunoștință și 
cu sportul de performanță, mai 
întii prin concursurile dintre clase 
(în cadrul aceleiași școli) și apoi, 
începînd din clasa a VIII-a, prin 
concursuri sportive inter-școli. 
Deosebit de populară este între
cerea școlilor de același tip, din 
diferite localități. Amintesc, de 
exemplu, „Textiliada", destinată 
elevilor din școlile textile. După 
același model se desfășoară com
petiții pentru elevii din școlile 
ce pregătesc muncitori și tehni
cieni pielari etc.

Cluburile școlare, care se con
stituie pentru elevii peste 15 ani, 
se întrec pe localități. Există ligi 
orășenești școlare de baschet, de 
handbal etc. Dar, la nici o ramură 
sportivă nu se organizează între
ceri sportive cu caracter republi
can, cu excepția atletismului, 
care, pentru întiia oară anul tre
cut, a dat primii campioni națio
nali școlari.

Desigur, nu se poate face sport 
fără a avea asigurată o bază ma
terială. în acest sens, este pre
văzută în țara noastră obligativi
tatea ca orice școală nouă ce se 
construiește să fie dotată cu sală 
de sport, precum șl cu acceso
riile necesare practicării sportu
lui și desfășurării programului de 
educație fizică. Dar, din păcate, 
construirea sălilor de sport este 
prevăzută pentru etapa a treia de 
construcție, din care cauză se 
mai intîmplă ca apariția sălii de 
sport să... întîrzie uneori. în 
timul timp, însă, situația s-a 
bunătățit simțitor în această 
recție.

Clubul sportiv școlar nu
mește nici un fel de subvenții de 
la stat. Baza sa materială și echi
pamentul se asigură din cotiza-

uJ-
îm-
di-

pri-

țiile elevilor precum și din mij
loacele materiale puse la dispo
ziție de întreprinderile-patron.

Activitatea sportivă școlară 
continuă cu intensitate și în pe
rioadele de vacanță : fie prin fo
losirea bazelor sportive și a echi
pamentului școlilor, fie prin par
ticiparea la tabere sportive, orga
nizate în localități de pe litoral 
sau de la munte, în care se pune 
accentul pe îmbunătățirea pregă
tirii -sau — în unele cazuri — 
pe învățarea unor sporturi (îno
tul — la mare, de pildă).

Succesele Internaționale ale 
unor ramuri sportive, ca și dez
voltarea sportului de performan
ță influențează în mod direct asu
pra interesului elevilor pentru 
activitatea sportivă. De aceea, 
este lesne de înțeles că în școli 
cele mai răspîndite ramuri spor
tive sînt acelea în care sportivii 
iugoslavi obțin rezultate bune. 
Este caracteristic, de asemenea, 
faptul că în centrul interesului 
elevilor stau jocurile sportive și 
anume acelea care se caracteri
zează prin dinamism și care asi
gură o rapidă afirmare pe tărî- 
mul performanței: handbalul, fot
balul și baschetul. Sporturile in
dividuale își fac destul de greu 
loc atît în școli cît și în asocia
țiile sportive școlare.

Că practicarea sportului încă 
din perioada școlară duce la ob
ținerea, Ia o vîrstă iragedă, a 
unor performanțe bune o dove
desc, între altele, și marile suc
cese repurtate de cîțiva elevi 
iugoslavi, care au parcurs drumul 
măiestriei destul de repede, fiind 
selecționați în echipele naționale 
și contribuind astfel la afirmarea 
sportului nostru. Să amintesc, de 
pildă, pe eleva Iașenka țtot (Za
greb), membră a clubului Mladost, 
care a devenit campioană de ju
nioare a Europei la tenis de masă. 
Elevul școlii textile din Duga 
Resa, Antun Stipancici, a fost 
ani de-a rîndul component al e- 
chipei naționale Iugoslave de te
nis de masă, iar tînărul Boian 
Kuraița (Split) era elev al școlii 
medii cînd a cucerit titlul de cam
pion mondial de juniori la șah. 
Iar cea mai populară atletă Iugo
slavă, Vera Nikolici, campioană 
a Europei la 800 m senioare, este 
de asemenea elevă.

Sportul iugoslav așteaptă suc
cese și mai mari de la sportivii 
elevi. Desigur, acest lucru va fi 
posibil atunci cînd fiecare școală 
va avea sală de sport și asocia
ție sportivă școlară puternică, 
deoarece acesta este drumul care 
duce sigur spre rezultate supe
rioare in această direcție.

interviu consemnat de 
Romeo VILARA

Drago MAROVICI
redactor la ziarul 
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„C. C. E." LA POLO

Mare interes 
in jurul partidei 

de la Cluj
O Dinamoviștii își reglează 
tirul de la 4 metri • Pizzo 
declară :. „La Cluj ne vom 
vinde pielea foarte scump.- 
© J. Brandy (Ungaria)—- arbi
trul jocului de duminică • As
tăzi, returul meciului Mladost 
Zagreb — T.V.S.K. Moscova

Meciul revanșă dintre Dina
mo București și Pro Recco, 
contînd pentru semifinalele 
„Cupei campionilor europeni" 
la polo deține capul de afiș în 
activitatea sportivă clujeană la 
sfîrșitul acestei săptămîni 
După cum am fost informați de 
către organizatori, cererile de 
bilete depășesc numărul celor 
1000 de locuri (cît cuprinde 
piscina), și mai mult ca siqui 
că duminică vom avea spec
tacol cu casa închisă.

Campionii noștri au conți 
nuat pregătirile cu multă con
știinciozitate, punînd zilnic ac
cent pe executarea lovituri Io: 
de la 4 metri. Și în programul 
special alcătuit pentru cei doi 
portari, Ciszer și Frățilă, antre
norul C. Corcec a avut în ve 
dere penaltiurile. La Genova, 
Ciszer a primit 4 goluri de la 
4 metri, dar nici unul nu i se 
poate imputa. Pizzo are un șui 
necruțător și rar 1 se înlîm 
plă să rateze o asemenea oca 
zie. Dar, cine știe, poate că de 
data aceasta...

© Conducerea partidei de 
duminică a fost atribuită dr 
către biroul L.E.N. reputatului 
arbitru maghiar Jeno Brandy. 
El este așteptat la Cluj în 
cursul zilei de sîmbătă.

• Aseară a sosit în Capitală 
și delegația sportivilor italieni. 
Prima declarație făcută de 
Eraldo Pizzo, căpitanul și tot
odată antrenorul formației din 
Recco, reprezentanților presei 
a fost î „La Cluj ne vom vinde 
pielea foarte scump. Dinamo a 
jucat foarte bine, neașteptat 
de bine chiar în primul joc, și 
de aceea vom avea o sarcină 
extrem de dificilă. Sper că 
vom face totuși, împreună cu 
campionii României, deplasarea 
la Geneva pentru manșa de
cisivă...*

Lotul deplasat de Pro Recco 
este complet: Merello și Mor- 
tola — portari, Pizzo, Cevasco, 
Lavoratori, Guerrlni, Lonzi, 
Ghibellini, Marchisio și Ma- 
raschl.

'\9' Astăzi, la Zagreb, va a- 
vea loc cel de al doilea meci 
dintre Mladost șl T.V.S.K, 
Moscova. După cum se știe, 
prima partidă desfășurată sîm- 
băta trecută la Moscova (și 
arbitrată de olandezul Goose) 
s-a încheiat cu un surprinză
tor rezultat egal (4—4), jucă 
torii iugoslavi reușind să ega
leze cu cîteva secunde înainte 
de sfîrșit. In meciul retur, i 
cărui conducere a fost încre
dințată arbitrului J. Dirnweber 
(Austria), Mladost pornește cu 
prima șansă, avînd toate 
atuurile de a ajunge pentru 
prima oară în finala acestei 
competiții.

Două placaje cel de sus chiar neregulamentar — nu pot împiedica pe australieni 
partidă de rugbi XIII Franța — Australia, disputată in

să marcheze eseul victorios 
1959 la Paris

intr-o memorabilă

PANORAMIC SPORTIV EXTERN
unei lovituri de 
de la Tirana. Nor- 
vest-germanii...

„Jules 
faimoasa fi- 
(3—2) cînd 
le-a scăpat 

de aur“, pe 
cu 2—0.

Dar să nu fim dinainte convinși 
de posibilitatea 
teatru în meciul 
mal, vor cîștiga

Lisabona este â doua scenă a a- 
cestui sfîrșit de stagiune fot
balistică în campionatul Euro

pei. Aci, intr-adevăr, calculele — 
chiar sentimentale — nu-și mai au 
locul. Echipa Bulgariei, după o im
presionantă suită de victorii, între
ruptă doar de acel 0—0 în fața Nor
vegiei, la Oslo, și-a cîștigat de pe 
acum calificarea. Meciul cu Portu
galia, de mîine, este o pură forma
litate.

Amănunte de ultima oră din ta
băra vecinilor noștri bulgari. Echi
pa nu va beneficia, probabil, de 
serviciile lui Asparuhov, acciden
tat — ne comunică de la Sofia co
respondentul nostru Toma Hristov. 
„Probabilii" bulgari au avut un 
meci de verificare cu Levski Kius- 
tendil, echipă din divizia secundă, 

■ de care au dispus cu 8—0. Cel mai 
productiv : Mitkov — 3 goluri. Au 
completat scorul Kotkov (2), Der- 
mendjiev, Iakimov și Popov.

Evenimente notabile se petrec și 
în jocul mingii ovale, rug- 
byul. După neozeelandezi,

1. Bulgaria
2. Portugalia

Curioasă, totuși, ieșirea aceasta 
din cursă a adulaților fotbaliști por
tughezi. Iată că măiestria unui Eu
sebio și a colegilor săi de echipă 
nu ajunge pentru a putea aspira la 
un loc fruntaș în marea competiție 
continentală. Cupa Henri Delaunay, 
acum în posesia fotbaliștilor Spa
niei (2—1 cu U.R.S.S., în finala din 
1965), nu -va lua drumul Lisabonei.

E- venimente notabil 
in jocul mingii 
byul. După 1

Europa primește noi oaspeți de 
Ia antipozi, pe 
Australiei. Nu
XV cel care face mîine escală la 
Marseille, ci o echipă cu doi ju
cători mai puțin. Se dispută meciul 
Franța—Australia la rugby XIII.

Sciziunea dintre cele două rug- 
byuri, pe care mulți o consideră ca 
nefiind de loc destructive, ci dim
potrivă, durează de la finele seco
lului trecut. Atunci, minerii din 
nordul Angliei, cărora regulile 
claustre ale rugbyului britanic le

reprezentanții 
este însă un

făcea inaccesibil sportul 
oval, au luat inițiativa 
mova un nou joc, similar celui 
practicat în colegiile aristocratice. 
Pentru a face deosebirea, s-a redus 
efectivul echipei, dar nu numai atît. 
O serie de reguli noi menite să 
mărească spectaculozitatea jocului 
i-au întărit caracterul de avangar
dă. Astăzi, rugbyul în XIII își are 
entuziaști susținători în țările bri
tanice, în Franța, Canada, Austra
lia, Noua Zeelandă-

Apariția „cangurilor" pe stadio- 
nul-velodrom de la Marseille, pri
mul pe teritoriul francez după o 
suită de întîlniri victorioase în 
compania echipelor engleze, poate 
da un indiciu în plus pentru a face 
comparație între stadiile de dez
voltare la care au ajuns protago
niștii noului rugby din cele două 
continente.

Avanpremiera olimpică a schiu
lui, la Val d’Isere, a înce
put cu o surpriză și multe 

controverse. Invincibilul Killy a lă
sat înaintea sa nu 3 adversari cum 
consemnează foile de arbitraj ale 
slalomului uriaș din „Criteriul pri-

CU 
de

balonul 
a pro-

mei zăpezi1-'; ci 4 1 Cel mai bun timp 
aparținea elvețianului Edmund 
Bruggmann, dar acesta a fost des
calificat pentru că n-a trecut prin- 
tr-o poartă. De fapt; arbitrii au 
avut de lucru în prima zi a con
cursului. La slalomul special femi
nin ei au descalificat pe Florence 
Steurer, mai rapidă decît câștigă
toarea- oficială, Isabelle Mir. Am
bele schioare franceze fuseseră 
contestate de delegația Austriei...

Încă trei zile durează întrecerile 
artiștilor gheții la Palatul spor
turilor din Moscova. Concursul 

este dominat la fete de vedeta pa
tinajului maghiar Zsuzsa Almassy, 
iar la băieți de cehoslovacul Mar- 
jan File și talentatul reprezentant 
al gazdelor, Serghei Volkov. Foarte 
curioasă este absența primelor pe
rechi sovietice Belousova—Protopo- 
pov și Juk—Gorelik. Espectativa 
marilor stele ale patinajului, care 
continuă antrenamentele cu porțile 
închise, poate fi și o promisiune în 
plus pentru evoluții-surpriză la 
Grenoble. Acolo, absențe nu vor 
fi...

Radu VOIA
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