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PRO RECCO?
Ducurcștcnli au posibilitatea

dc a reface handicapul
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N. R. Aflăm cu indignare că unii călăreți 
din lotul român prezent la concursul de 
echitație de la Istanbul, și-au negociat tro
feele în bazarul din localitate I

și 
de 
iar 
de 

pentru
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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

CINE VOR FI NOII CAMPIONI?

Maeștrii paletei 
înaintea ultimului asalt
BRAȘOV 16 (prin tele

fon, de Ia trimisul nostru). 
Conform programului cam
pionatului național de te
nis de masă, ultimele zile 
ale acestei săptămînl (vi
neri, sîmbătă și duminică) 
au fost rezervate desfășu
rării probelor Individuale,

și acest program a fost 
respectat’ întocmai. S-a in- 
tîmplat totuși un lucru 
mai aparte: începutul me
ciurilor individuale a fost 
precedat de un prolog ne
dorit. Adalbert Reti (C.S.M. 
Cluj) și Marius Demian 
(Voința București) nu fi-

gurează pe listele de în
scriere ale celor 5 probe 
individuale. Această absen
ță este urmarea unor 
comportări necorespunză
toare avute de Reti 
Demian. Primul față 
antrenor,ul său Paneth, 
cel de al doilea față 
Maria Alexandru, 
„culpa* acesteia de a-1 fi 
învins (campioana noastră 
jucînd în cadrul echipei

(2 goluri) $i de a-și asigura 
calificarea fn finala „CCI.

Pirtia înzăpezită a Girbovei, sub 
perdeaua ceții care se ridică, unul 
din locurile preferate ale iubitorilor 

schiului și ai săniuței

Foto! O. Cabane

la polo
Pentru a doua oară, Ia un inter

val de opt zile, DINAMO BUCU
REȘTI și PRO RECCO, două dintre 
cele mai bune echipe de polo din 
lume, se vor afla față în față într-o 
întrecere cu o miză extrem de ten
tantă : dreptul de a juca finala 
„Cupei campionilor europeni", com
petiție care, după turneul olimpio și 
campionatul european, reprezintă

... medalia care ornează pieptul bom- 
Ibat de mîndrie, cununa care aureolează 

fruntea învingătorului, cupa care strînge în 
potirul ei tot nectarul victoriilor, centura 
care încinge brîul celui voinic între voi
nici, diploma care atestă viitorimii vitejiile 
de- ieri, statueta de artă care-ți aduceI aminte de Melbourne, Rio de Janeiro sau 
de Aachen, feluritele obiecte cu valoare 
strict ocazională, care adaugă biruinței 

‘ j un pandant moral — toate aces- 
și încă multe altele, formează gale

ria splendidă, de neuitat, a trofeelor 
sportive.

în cariera unui sportiv, nimic nu poate 
egala în perenitate trofeul obținut. Victo
ria sa — oricît de strălucită — se poate 
uita într-o zi. Rezultatul său, performanța 
sau recordul — oricît de excepționale azi 
— pot pieri mîine în vălmășagul amorf 
al palmareselor sau al statisticilor. Singu
rul lucru care rămîne, palpabil, viu ca 
memoria și inoxidabil ca aurul, este 
TROFEUL.

Decorația sau ordinul, eșarfa sau bareta, 
se poartă la uniformă, la frac sau la haina 
neagră. Trofeul sportiv se ține în vitrină, 
simbol, mărturie și răspic®. Șînt merite 
în viață care nu pot fi convertite în bani. 
Meritele sportive fac parte dintre acestea. 
Iar trofeele reprezintă consacrarea lor.

Ce poate fi mai înălțător pentru un 
sportiv decît să se întoarcă de la com
petiție — așa cum spune poetul — „oste
nit de victorii și încărcat de trofee ?“ Ce 
bucurie mai mare pentru semenii și apro- 
piații săi decît să vadă etalate semnele 
prețuirii pentru virtuțile izbînzii ? Ce amin
tire mai caldă și mai înduioșătoare pentru 
zilele bătrînetii decît gloria de o clipă, 
de o zi, de un an, eternizată într-un 
trofeu ?

IDeși în aparență obiect de orgoliu per
sonal, trofeul sportiv este neîndoios și 
motiv de mîndrie obștească. Colegii, echi- 

Ipa, clubul, tara pot găsi într-o distincție 
sportivă prilej de fală și de admirație. 
Nu-i de mirare, deci, că majoritatea tro
feelor sportive, în lume, sînt expuse în 
muzee.

TROFEUL (pentru a cărui accepție spor- 
- “ Dicționarul limbii române* nu gă- 

seșie, din puiule, nici o semnificație) re
prezintă încununarea unui efort, bilanțul 
materializat al unei reușite, premiul dedi
cat unei victorii, ca o odă de Pindar, ca o 
statuie de Miron. Valoarea trofeelor spor
tive nu trebuie demonstrată.

Victor BANCIULESCU

I practice 
tea, și
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Âstă-seară, In piscina olimpică

Itivo „Dicționarul 
sește, din păcate,
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La cîteva minute după sosire, Eraldo Pizzo
— căpitanul și antrenorul echipei Pro Recco, = 
a fost asaltat de ziariști pentru impresiile | 
sale asupra partidei de la Genova și un pro- : 
nostic în vederea meciului de la Cluj. 5

„Vom juca al treilea meci !“ — a declarat = 
animatorul biancocelestilor. |

LA HANDBAL

SCHI «NUD

LA

Romeo VILARA

(Continuare în pag. a 3-a)

mai 
(gol- 
mon- 
selec- 
țării,

handbal ale 
F. a Germa-

PREDEAL?

R. F. G
Ieri, la prînz, în sala Fio- 

reasca. O întîlnlre, să zicem 
așa, indirectă între formațiile 
masculine de 
României și R.

ROMÂNIA
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MĂIESTRIEGRAȚIE Șl

CT. M.

avut loo 
aprinde-

scorul 
(18-8).

ECHIPA DE HAND
BAL DINAMO BA- 
CAU DIN NOU 
ÎNVINGĂTOARE

Azi, la Bîrlad 
RULMENTUL — 
MINIOR PERNIK

arde in

redaoM «sta una 
din celt tnpl 
căutata tocalități 
da munte, 9 sta
țiune fără. se
zon, tare primeș
te, la fiecare 12 
zile, mii ti mH de 
oameni al muncii 
și care devine, In. 
timpul vacanțelor, o 
adevărată ,Mecca'

pentru elevii și studenții iu
bitori ai muntelui,

Am făcut zilele trecute a 
vizită la Predeal. Zăpada a- 
bundentă a acoperit cu un 
strat gros toate amintirile 
verii. Adevărate imagini de 
ilustrata 1 Totul te îmbie să 
părăsești căldura camerei și 
într-o pornire tinerească să 
încerci, ca în urmi cu ani,

marea plăcere a alunecării, 
pe schiuri sau măcar pe să
niuță. Unitatea 40 a Coope
rativei Tehnica, aflată în 
centrul orașului, închiriază 
echipamente, bocanci, schiuri 
și săniuțe, ba chiar și apa
rate de fotografiat pentru 
amintiri de la fața locului.

Mulți, foarte mulți dintre 
cei veniți la odihnă, tineri și 
virstnici, urcă spre Cioplea 
și Clăbucet, spre pirtiile din 
apropierea cabanei „Trei 
brazi'’, oriunde există un loc 
de unde te poți da... la vale.

Unul din obiectivele ur
mărite in această deplasare 
a fost tocmai cel al activi
tății sportive desfășurate de 
oamenii muncii veniți la 
odihnă in Predeal. Numărul 
celor care doresc să facă 
schi, să se avinte pe pîrtii 
intr-o „temerară* coborîre 
cu.„ săniuța este destul de 
mare. Dacă pentru amatorii

ÎN ZIARUL 
DE AZI
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0 nouă victorie a boxerilor români

la Floreasca
S-A APRINS 
LACARA 
LIMPICA !
Ieri, în străvechea 

localitate greacă O- 
limpia, a ---- *
ceremonia — __
rli flăcării olimpice 
care va 
timpul J.O. de iarnă 
de la Grenoble. 
„Focul sacru", luat 
din soare, prin in
termediul unor lupe 
speciale, este purtat 
de ștafete atletice. 
Apoi, pe calea ae
rului el va ajunge 
in Franța.

Arbitru
NILSSON (Norvegia).

ROMÂNIA (tricouri 
albastre, chiloți gal
beni) : Penu Ci), Din- 
câ (1) - lacob (2), 
Gruia (11), Oțelea
(8) , Costache II (7), 
Goran (13), Lieu (4), 
Popescu (6), Guneș
(9) , Nica fl 5), Mari
nescu (5), Speck (12).

R.F. a GERMANIEI 
(echipament complet 
alb): Bode (1), Rath- 
jen (11) - Bartels (2), 
Feldhoff (3), Glom- 
beck (4), Groning (5), 
Heger (6), Honniqe 
(7), Leggemann (8), 
Lubking (9), Muller
(10) , Munck (12), 
Neuhaus (13), Wolf 
(14).

niel. Prima Iși încheiase pre
gătirile în vederea meciului 
de azi, avînd ca spectatori 
pe handbaliștii oaspeți, iar 
cealaltă își efectuase acomo
darea în prezența sportivilor 
români. Așadar, adversarii de 
azi s-au studiat încă o dată.

Deci, studierea nu a avut 
un caracter formal. Atît Wer
ner Vick, antrenorul oaspeți
lor, cît și cei doi tehnicieni 
români, Nicolae Nedef și Eu
gen Trofin, pun mare preț pe 
jocul de azi și, mai ales, ps 
rezultatul Pentru

înainte de toate, această par
tidă, poate să le confirme sau 
să le infirme justețea selec- , 
ției și a pregătirilor în vede
rea viitoarei ediții a C.M.

în acest sens, semnalăm 
că în lotul nostru au fost 
titularizați cîțiva jucători noi, 
cum sînt Guneș, Popescu, Go
ran, Marinescu și Dincă. 
(Gațu n-a fost inclus în lot, 
deoarece este reținut de exa
mene. Oaspeții au mai puține 
modificări în formație.

cei 14 jucători deplasați 
București, 8 au evoluat la 
ultima ediție a C.M. din Sue
dia. Dintre aceștia cei 
cunoscuți sînt Liibklng 
geterul campionatului 
dial) de 67 de ori 
ționat în reprezentativa 
Bartels (56 selecționări), 
Munck (37), Heger (28), Hon- 
nige (23) șl portarul Bode 
(17).
tn fotografie, aspect de la an

trenamentul oaspeților.
Foto : V. Bageac

Politehnica
București

în luptă
pentru
locul I

© Viorica Vîlcu
„șefă de
promoție41 
la cat. I

Profesoare-
eleve

Nu greșim de loc intitu- 
lînd astfel concursul repu
blican de gimnastică artisti
că. Pentru că, realmente, 
timp de două zile am ur
mărit un spectacol de gra
ție și mare măiestrie. Gra
ție — deoarece aceasta e 
nota specifică a gimnasticii 
artistice; măiestrie pentru 
că în echipele participante 
(și e îmbucurătoare aria lar
gă, în continuă extindere a 
acestei discipline) am văzut 
multe sportive de mare ta
lent, cu certe perspective. 
Trecîndu-se peste unele 
reale dificultăți (mai mari 
sau mai mici de la un oraș 
la altul), pe întreg cuprin
sul țării gimnastica artisti
că a cunoscut în ultimii ani 
o vizibilă dezvoltare, de bun 
augur tn preajma reluării 
campionatului republican ți

BERLIN 16 (prin 
telefon). — Conti- 
nuîndu-și turneul 
pe care H între
prind în R. D. Ger
mană, handbaliștii 
de la Dinamo Ba
cău au realizat o 
noua victorie, între- 
cînd echipa Dynamo 
Berlin cu

20—17

Echipa de rugby 
Rulmentul din Bir- 
lad susține azi di
mineață o partidă 
internațională in 
compania formației 
bulgare Mlnlor Per- 
nik. Acest joc este 
revanșa intîlnlrll de 
la începutul acestei 
luni, cînd la Per- 
nlk bîrlădenll au 
cîștigat cu scorul 
de 15—8.

a participărilor în concursu
rile internaționale.

Spațiul redus nu ne îngă
duie să ne referim la toate 
aspectele pozitive ale acestui 
concurs. Și ele au fost nu
meroase. Ne-am bucurat cu 
adevărat văzîndu-le pe Iu- 
lia Zaharia și Ana Moțet 
premiate ele însele, dar și 
culegînd deja laurii muncii 
de creștere a schimbului de 
mîine; un „schimb" căruia 
îi întrezărim frumoase po
sibilități de viitor, pentru că 
atit la Șc. sp. nr. 2 Buc., 
cit și la Viitorul se mun
cește cu pasiune, cu compe
tență ; ne-am bucurat că 
echipele I.C.F. (antrenoare 
Mihaela Solomonov și Lucia

(Continuare in pag. a 3-a)
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\GOLURI
MARCATE 

DE
ARBITRI

Nu o dată, lui Ion Poșta- 
ȘU i s-a pus întrebarea: qe 
se întâmplă dacă mingea x 
lovește de arbitru și... intri 
în poartă ? Iar răspunsul a 

’ fost: e gol valabilI Fiecare 
ț dintre noi s-a gindit însă, 
I că n-ar vrea să fie în pielea 
I acelui arbitru care a prii»- 
I juit un astfel de gol, mai 
\ ales în poarta... gazdelor. 
i Dar s-a petrecut vreodată 

o asemenea fază, sau lucru
rile au ramas numai în do
meniul teoriei ?

Aflați că au fost destule 
cazuri de acest fel. Nu mai 
departe decît acum două 
săptâmîni, în cadrul „Cupei 
orașelor târguri", singurul 
gol al întâlnirii dintre F. C.

, Zilrich și Nottingham, care 
avea să aducă victoria echi
pei elvețiene, a fost înscris 
de... arbitrul meciului, bel
gianul Geluclc, o centrare ri- 
coșînd din spatele lui în 
plasă.

Engleza au rămas perplecși, 
dar n-au avut altceva de fă
cut decît să se consoleze cu 
gîndul că vine jocul retur 

'Și că se va gdsi, poate, un 
arbitru care să înscrie și 
pentru ei...

Isprava belgianului Geluclc 
tvu înseamnă însă nimic 
pe lingă performanța spani
olului Tavarro. El a fost 
autorul.. ambelor goluri 
care au făcut ca partida din
tre echipele Rione și la Că
tină să se încheie la egali
tate : 1—1. in min. 14, min
gea s-a lovit de piciorul său 
și a intrat în poarta echlnei 
locale, ceea ce a provocat 
un vacarm de nedeșcris. 
Pînă la urmă însă, arbitrul 
avea să fie purtat pe brațe, 
căci, în min. 87, o minge l-a 
lovit în cap și a deviat în 
poarta formației la Cătină, 
nimeni nemaiavînd astfel 

Ice să-i reproșeze. A fost, cu 
adevărat, un arbitru impar
țial ..

CEI MAI BUNI 
FOTBALIȘTI 
AI ANULUI...

...din Ungariași Cehoslovacia
In urma unei anchete la care au 

participat 40 de comentatori de 
sport din Ungaria, titlul de cel mal 
bun fotbalist maghiar al anului 
1967 a fost acordat cunoscutului in
ternațional Florian Albert, de la 
echipa Ferencvaros Budapesta. Al
bert a totalizat 38 de voturi. Cele
lalte 2 voturi au fost acordate Iul 
Varga (Ferencvaros) și SzUcs (Fe
rencvaros).

Ziariștii sportivi au alcătuit, de 
asemenea, și cea mai bună formație 
maghiară a anului 1967, în următoa
rea componență : Tamas (Diosgyor), 
Kaposzta (Ujpest), Meszdly . (Vasas), 
Szucs (Ferencvaros), Pancsisc (Fe
rencvaros), Gorocs (Ujpest), Rakosi 
(Ferencvaros). Bene (Ujpest), Varga 
(Ferencvaros), Albert (Ferencvaros), 
Farkas (Vasas).

O anche ă similară a desemnat ca 
cel mai bun fotbalist cehoslovac al 
anului pe Jan Geleta de la formația 
Dukla Praga.

|MINUTUL J 
| DE TĂCERE |

Ecourile triumfalului tur- g 
neu al echipei de rugby All § 
Blacks în Anglia și Franța jâ 

g (încheiat numai cu victorii) 3 
stăruie in presa de speciali- 

| tate, comentatorii subliniind Ș 
valoarea deosebită a forma- 5; 
țlei neozeelandeze. Recent, ă 
un «iar a menționat o în- 

g: timplare nostimă petrecută î; 
in momentul in care trenul 

| care transporta echipa AU’ 
Blacks s-a oprit în gara ora- 

Șj șuiul Newport. Jucătorii 
neozeelandezi au părăsit cu

Ș? toții trenul, s-au aliniat pe g: 
peron șl au păstrat-.. un 

ț; minut de tăcere.
j? Explicația acestei neobiș- 

nuite scene ? Aici, în acest 
oraș, neozeelandezii au su- -s 
ferit în anul... 1934 singura 
lor înfrîngere în cadrul tur- î? 

sS neelor desfășurate în An- g: 
| glia I... |

&\\\\\\\\\\^^^^

Cu 60 de ani 
în urmă...

Primele manifestări în sportu
rile de iarnă au fost organizate 
la noi în anul 1909, la Sinaia, 
cu trei discipline 1 sănioara, bo
bul și «chiul. Despre acest prim 
concurs aflăm din ziarele tim
pului, care menționează și nu
mele eroului zilei : automobi- 
liatul Ion Cămărașescu, ieșit în- 
tîiul la alergarea pe sănioară.

In anii următori, Clubul spor
tiv român a dat avînt acestor 
manifestări, organizînd, în fie
care sezon, concursuri de bob,

Sportivi sub cupola Academiei

...„FOTBALUL MI-A1NCÎNTAT ADOLESCENȚA 
§1 MI-A ÎNARIPAI TINEREȚEA"

Cu matematicianul-academician NICOLAE TEODORESCU, 
în lumea amintirilor

Nicolae Teodorescu, academician, doctor-docent in 
științele fizico-matematice, șef de secție la Institutul 
de matematică al Academiei, decan șl profesor la 
Facultatea de matematică și mecanică a Universității 
din București. membru In biroul executiv al Consi
liului Național al Cercetării Științifice, e laureat al 
Premiului de Stat atribuit pentru lucrări în speciali
tate fi o vastă activitate de creație în domeniul spe
cialității sale : ecuații cu derivate parțiale.

★
— ... ca elev al liceului „Splru Haret" din Bucu

rești, care pe atunci funcționa pe strada Nicolae Fili
pe seu, aveam privilegiul „marelui maidan", care se coin- 
runda cu însăși curtea liceului.

Călăuziți sufletește de profesorul nostru de gimnas
tica, faimosul Boian, care exprima, deși neoficial, În
demnul școlii în favoarea sporturilor, iar pe de altă 
parte atrași de farmecul maidanului, — căci eu socot 
că maidanul rămîne abecedarul sportivului, leagănul 
în care începătorul se substituie sportivului care l-a 
înlesnit relevația din stadion, din filme, dlntr-o sim
plă fotografie din vreo publicație, — aproape flecare 
elev, de toate vîrstele, practicam cîte un sport ; ba, 

. ne șl înregimentasem în vreun club din puținele ce 
existau, pe atunci, în București.

Așa am Îmbrăcat tricoul galben-vișlniu al echipei de 
ț fotbal a clubului „Val Vîrtej" — numele atestă ela- 
i nui și spiritul de luptă ce ne era insuflat. Șl, in- 
I cet, încet, cu ce treceau anii, devenisem o aripă car» 
i stăpînea două dintre atributele esențiale în fotbal : 
\ viteză și șut ; de mal adaug că aveam spontaneitate, 

raționament în acțiunile mele și curaj, — jucam doar 
la „Val Vîrtej" ! — puteți reconstitui contururile acelui 

■ jucător ce-1 reprezentam, mereu solicitat, căci aveam 
o meteahnă, ce în fotbal, mal ales in acele Începuturi, 
era o mare calitate : eram «Ungari, fără insă să co
mit stîngăcii...

In anii 1924/25. la vîrsta de ÎS ani, am jucat în echi- 
1 pa de juniori a Capitalei, înscriind chiar golul care 
i a statornicit scorul (1—1) in meciul cu selecționata de 

juniori a orașului Timișoara. Se juca pe „Federație", 
i — azi parcul sportiv al Tineretului, — unde exista 
I o tribună din lemn, acoperită, care n-avea numai sta

luri ci și loji și chiar un anume loc amenajat pentru 
muzica militară a garnizoanei bucureștene, care de-

I lecta publicul în pauză Și către 
sfîrșitul reprizelor, cînd ritmul jo-

I cului se mal domolea...
' Am jucat astfel cîțiva ani în cam-
1 pionat, în care concurau echipe cu 

tradiție In fotbalul începuturilor, — 
VENUS cu Postescu, Burger — nu 

I ripensistul, ci un roșcovan masiv, 
importat —, Onorlcă Nlcolau, Si-

I reacu. Teclu, Stanciu, Tănăsică Tă- 
I năsescu, conduși de Mitty Nicules- 

cu, TRICOLORUL, cu Baclnschl, 
portar, cu italianul Fizotti, fran
cezul Charles Kohler. Oaje, Tase 
Protopopescu, Emil Mehedinți, Tlky 
Deleanu. Tică Iliescu, devenit ar
bitru internațional, COLȚEA. cu 
Puiu Stroescu, cu Nae Secăreanu, 
fundaș peste care nu se putea tre

ȘTEFAN ONOFREI, BIRLAD. 
— „Sînt tatăl unui băiat, pe 
care l-am numit Garrincha, în 
semn de admirație pentru ma
rele fotbalist brazilian". Proba

cu cei mai bum fotbaliști ai 
anului ? Credeți că e cel mai 
nimerit moment pentru o astfel 
de anchetă ?...

VASILE NENCIU, COMUNA 
VALEA LARGA. — 1) Foștii 
fotbaliști de la Petrolul, frații 
Anton și Dumitru Munteanu, se 
ocupă în momentul de față de 
pregătirea echipei Voința din 
campionatul orașului București. 
2) Viorel Cacoveanu este antre
nor la Marina Mangalia.

ION A M1U, COMUNA COR- 
NEȘTI. — Dv. vreți să vă ajut 
să întocmiți o documentare cu 
toate formațiile pe care le-am 
aliniat la fotbal în cele peste 
200 de meciuri inter-țări sus
ținute pînă acum, cunoscînd 
una dintre ele dar lipsindu-vă... 
celelalte ! E o treabă cam difi
cilă, chiar dacă ml-aș lua con

ce „nici pe sus și nici pe jos", azi 
unul dintre marii bași interpreți ai 
lui Don Basilio, cu Vaslle Niculescu- 
Solidu, care începea duminica ia 
startul concursurilor atletice, juca 
apoi un meci de rugby șl-o încheia 
ca mijlocaș de aripă la fotbal, O- 
LYMPIA, cu Hans Paullni, cu Bech
told și Ligner, cu acel Ilie Subă- 
șanu, care, practica un fotbal ex
clusiv bazat pe inteligență în ac
țiuni și grație în mișcări, VAL 
VÎRTEJ, cu Mexy, cu Ștefan Ales- 
sandriu, devenit un mare arbitru, 
cu Nlculescu Papercă, Fane An- 
ghelescu, Fânică Crlstodulo, SPOR
TUL STUDENȚESC cu Rudy Eckert, 
un portar înalt cît barele pe care 
le apăra, MACABI, IZVOR-SPOR- 
TUL, cu Făgărășanu, cu Oțeleanu 
și Ion Vornic.

— Ați fost prezent și în alte disci
pline sportive 7

— Firește, înotul, tenisul și oină. 
La prindere ca și la bătaie aveam 
același privilegiu care-mi deruta ad
versarii : jucam cu mina stingă și 
loveam, loveam fără cruțare atunci 
cînd apucam să țintesc. Tenis, la 
fel, jucam tot cu stingă, șl ajunse
sem chiar jucător la Doherty Club.

Amintiri, un volum, atîtea cîte 
poate aduce sportul, cu întlmplărl, 
personaje, emoții, la acea vlrstă de 
aur a omului, un capitol din care 
te întreții apoi și în anii în care 
Începi, parcă, să nu mal semeni la 
chip, la trup, la umblet, în mișcări, 
cu cel ce-al fost cîndva tu însuți...

★
Revenit de la studiile din franța, 

n-am mal putut participa la viața 
sportivă competlțională, dar am ră
mas In sport. Turismul, sportul dis
cret al celor ce vor să facă mișcare 
fără martori, fără exhibiția publică, 
m-a cîștlgat și mă păstrează. Urc șl 
cobor la cel șaizeci da ani de care 
mă despart doar cîteva luni, fără 
ezitare, fără poticniri, fără glfîit. Nu 
>de mult, avtndu-1 partener pe tînă- 
irul fizician atomist Ciulii, alpinist 
■consacrat pe coastele Pamlrului, care 
acum pregătește o ascensiune româ
nească în Himalaia, l-am obosit de-a 
dreptul prin trena ce l-am impus-o.

A fost o dispută tacită, eliptică de 
Provocare, în care fără să fie vorba 
de vreo întrecei e, nici unul nu ți
nea să fie el cel de-al doilea în acel 
traseu îneîntător al Văii Gălbenele
lor, aflrmînd, tacit, o dlrzenle șl un 
spirit competitiv.

★
Mișcarea, efortul fizic continuu, 

lată ce nu trebuie să scape nici unul 
om, mal ales celor ce trăim și mun
cim la oraș.

Astăzi, cind pot privi în trecut, 
îndrept un gînd de recunoștință că
tre cel ce m-au îndrumat șl în sport, 
pentru că o parte din firea mea, din 
caracterul și din capacitatea mea 
«îeuro-pslhlcă se datorește exercițiu
lui fizic, obișnuinței de a lupta, de 
a susține șl de a încheia o disputa. 
Ca profesor și ca decan, pot releva, 
și o fac cu plăcere, chiar cu min- 
drie, la fel cum apreciez aptitudi
nile studenților mei spre studiu, în 
cercetarea științifică, pot releva suc
cesele sportive ale multor studențl- 
matematicieni. Și ceea ce e de reți
nut, șl asta ne bucură și pe noi, pro
fesorii — pe mine, fostul sportiv 
din stadion, — că studenții buni 
la învățătură sînt șl iscusiți în 
sport, convinși și cîștlgați pentru 
sport.

...și chiar privind în urmă, des
lușesc că ș! azi continui să iubesc 
fotbalul, nu pentru amintirile ce mi 
le-a înlesnit, cl pentru că mi-a dezvol
tat, ea și oină, spiritul de e- 
chipă, m-a făcut să glndesc și să 
știu acționa într-o colectivitate, 
păstrîndu-ml totuși personalitatea.

Hotărît, sportul desfășoară o în
treagă morală și fotbalul m-a aju
tat, îndeosebi, s-o pătrund, s-o a- 
plic !“.

încă un sportiv care a urcat trep
tele de marmură către înălțimile 
cupolei academice, ne-a destăinuit 
amintiri șl opinii ce se înscriu în 
letopisețul de Început al sportului 
românesc, pe care-1 frunzărim lao
laltă...

V. FIROIU

întii înotul, apoi... mersul

de schi și de săniuțe. Se înfiin
țase pe atunci și o asociație de 
specialitate, denumită Săniuța, 
ai cărei membri erau deținăto
rii mai tuturor cupelor și me
daliilor adjudecate. Printre așii 
sporturilor de iarnă de acum 
56 de ani aflăm și o femeie — 
Mihaela Ghica. învingătoare în 
concursul de bob din 1911 |i 
echioaj se aflau doi ofițeri și 
doi auitomobilisti renumați, iar 
la volan era această primă cam
pioană româncă.

DIN LUMEA 
FOTBALULUI

@ Știați că în Anglia sint 
14 000 de arbitri de fotbal? Cu 
toate perspectivele nu prea plă
cute ce se deschid in fața celor 
care îndeplinesc această funcție, 
destui englezi, asemenea lui Ka
plan, își„. asumă riscul. Mulți din
tre ei au grijă insă să facă asigu
rări pe viață sau împotriva acci
dentelor !

Totodată, avind in vedere difi
cultățile pe care le întîmpină, „ca
valerii fluierului" din Anglia au 
cerut majorarea baremului care 
în prezent este de 10 lire și 10 
șilingi de flecare meci (la finala 
Cupei Angliei, arbitrul primește 
26 de lire).

@ După părerea lui Iașin, cei 
mai buni portari din ultimii 20 de 
ani ar fi, în ordine, următorii : 
Grosics, Beara și Sar ti.

• In Polonia, toate recordurile
de asistență au fost bătute la me
ciul Gornick Zabrze — Dinamo 
Kiev, din cadrul „Cupei campioni
lor europeni": 102.500 spectatori
plătitori.

• O echipă engleză, Nottin
gham, se poate lăuda cu o perfor
manță ieșită din comun : din 1929 
n-a mai avut nici un jucător eli
minat de pe teren ! Și nu este vor
ba de o echipă fără pretenții, ci de 
o formație care, nu mai departe 
de anul trecut, s-a clasat pe locul 
2 in campionat și a fost finalistă 
în Cupa Angliei.

I

i .. ....
cine și-ar fi închipuit, că în 
lumea fotbalului, vreau să.zic 
a fotbalului de performantă 
internațională, domnește o a- 
titudine mal intransigentă.

CONVORBIRI
CU DOMNUL GORE

Ieri — eveniment de sea
mă in viața d-lul G.: specia
liștii de la Federație, plăcut 
impresionați de observările 
prietenului meu pe marginea 
fenomenului fotbalistic, l-au 
poftit să asiste la o consfă
tuire.

— Așteaptă-mă în stradă — 
ml-a telefonat dl. G. Ședința 
se termină pe la șapte și 
jumătate. Ne 
spun totul.

Deși glasul său părea nor
mal, totuși eu, care-1 cunosc 
Îndeajuns de bine'), am des
lușit o umbră de orgoliu, rară 
de altfel la acest om pe care 
participarea la ședințe sau la 
comitete îl lasă, îndeobște, 
rece. Să-i fi luat mințile in
vitația! M-ar fi mirat. ...To
tuși, cind 
din blocul 
Conta, dl. 
figurat.

— Cum
— Cu totul altfel decît mă 

așteptam. Să știi, dragul meu, 
că noi, spectatorii, avem in
evitabil opinii deformate des
pre viața culiselor. Fie că 
ni le închipuim mirifice, cum 
e cazul cu teatrul, fie că 
— dimpotrivă — le atacăm 
mental, considerînd că acolo 
domnește negativul: mă re
fer, ai înțeles prea bine, la 
fotbal, Or, adevărul este, ca 
mai totdeauna, pe la mijloc.

— S-au purtat frumos cu 
dumneata ?

— Da, n-am 
Doar cînd am 
sase o liniște 
membrii mă 
în rest, însă, 
săvîrșită. Să 
tîmplat! Eu, 
mă așteptam 
în cursul analizei, o cantitate 
clasică de 
justificări 
tistic. Or, 
Antrenorii, 
cialistii au examinat situația 
cu severitate mare, ajungtnd 
fără excepție, repet — pen
tru că descifrez uimire pe 
fața ta — fără excepție, la 
concluzia că nu știm destul 
fotbal," că toată lumea tre
buie să se aștearnă vîrtos pe 
carte, să se antreneze sălba
tic, adică, pe scurt, ca să nu 
lungesc vorba, să se renunțe 
la odihnă, comoditate etc. 
(Se pare, am deschis o pa
ranteză, că unii preconizează 
o mică vacanță de iarna, în
chid paranteza). Nu! Nici 
pomeneală de vacantă I Con
cediu. a zis cineva, un an
trenor, un psihotehnician 
sportiv sau chiar un jucător, 
i-am uitat numele, în sfîrșit, 
nu contează, concediu zicea 
să ia cine merită. Dar noi, 
oricît de neplăcut ar suna, 
acest adevăr, nu merităm I

— Frumos, am murmurat eu.
— Mie mi s-a părut de-a 

dreptul impresionant. Unde 
ai mai văzut oameni care să 
renunțe, așa, cu una cu două, 
la cîteva săptămîni de odih
nă, în definitiv legale ?

— E drept. N-am prea vă- 
Totuși, vacanța-i 

Sînul familiei...
Mai vezi un film... E

nu

o ni

vedem și-ți

l-am văzut 
de pe str.

G. era ușor

a fost ?

ieșind 
Vasile 
trans-

pățit nimic, 
intrat, se lă- 
de moarte și 

examinau atent, 
o civilizație de- 
vezi ce s-a în- 
după cum știi, 
să înregistrez,

explicații, scuze și 
fundamentate sta- 
n-a fost așa ceva, 
tehnicienii și spe-

zut. 
canță... 
piii.

va-
Co-

— Asta-1 șl Impresia mea 
Fapt este că măsurile adop
tate în ședință trădează o 
mentalitate aspră, dacă 
chiar dură.

— La adresa tuturora ?
insinuat eu sceptic. Sau, pen
tru unii jnumă, pentru alții 
ciumă ? AI ?

— Nimic. Ciumă pentru 
toată lumea. Și pentru antre
nori, și pentru antrenorii se
cunzi, și pentru maseuri și 
pentru observatorii federali și 
pentru primii adjuncți ai ob
servatorilor federali și pen
tru observatorii adjunct!.

— Da ? Si ce s-a hotărît î
— Un turneu în Africa și 

unul în America de Sud-

P.T.T.

— Cum mai e vremea prin 
Europa ?, 
dl. G.

— Nu 
făcut eu 
iicultate

— Am

m-a Întrebat brusc

știu. Dar de ce? Am 
stăplnindu-ml cu di- 
uimirea2).
auzit că viscolește, 

în Anglia s-a întrerupt circu- 
Germania 
atins doi 

Ca să nu 
inundațiile

lația trenurilor. In 
federală zăpada a 
metri șl jumătate, 
mai pomenesc de 
din Portugalia’).

— Să ascultăm buletinul 
meteorologic la radio.

— Te rog. Tocmai citeam 
că, în sfîrșit, a plecat pe a- 
dresa F.I.F.A. scrisoarea prin 
care selecționata noastră îsi 
anunță participarea la cam 
pionatul mondial 
Or, cu viscolele 
nuri care nu mai 
vioane mereu în 
s-ar putea ca adeziunea să nu 
sosească la timp. îți dai sea
ma ce ghinion am avea ?

de fotbal, 
astea, tre- 
circulă, a- 

întîrziere.

DIN JURNALUL D-LUI GORE

dec. S-a glumit cam 
înaintea revanșei cu Ra

15 
mult 
pid pe seama „bătrinei doam
ne" Juventus. S-a utilizat 
stăruitor în toate ziarele și 
felurile expresia .Vizita bă
trinei doamne", incit am im
presia că, incet-tncet, oamenii 
începuseră a-1 confunda ne 
torine7i cu decrepitudinea. 
Eroare încărcată cu riscuri. 
La urma urmei, de unde o 
țișnit amintita expresie ? De 
la piesa lui Diirenmatt vă
zută mai anii trecuți pe scena 
.Naționalului".

Or, dacă memoria stilouri- 
lor reținea nu numai titlul 
ci și substanfa tragi-comediei 
elvețiene, ea s-ar fi cuvenit 
sa fie adine neliniștită la 
gindul a două elemente :

a) Bătrîna vizitatoare po
sedă mari resurse financiare, 
precum și de altă natură i

b) Fa obține, la sfîrșitul 
piesei ceea ce și-a propus cu 
îndărătnicie și anume: moar
tea partenerului de loc.

MIRODANp. conf. AL.

*) Sper. M-am 
atîtea ori In privința oameni
lor...

3) Adevărul este că dl. Gore 
nu se mărginește să formu
leze răspunsuri stranii ci, din 
cind in cînd, aruncă întrebări 
cu totul și cu totul, la pri
mă vedere, 
țiune.

•) A fost, 
oară cind l-am auzit pe dl. 
G. pasionîndu-se de vreme. 
De obicei, el este preocupat 
numai de vremuri.

înșelat de

dincolo de ra

de altfel, prima

2 metri, 118 kg

URIAȘUL DE LA HAȚEG
Gheorghe Nistor poate deveni un luptător de mare clasă

Povestea ar putea semăna cu aceea a managerului francez Leon 
Săe care, în 1928, a descoperit, la un bilei de tară, la Arcachon, 
pe gigantul ce se numea Primo Camera. Povestea ar putea 

semăna cu aceea a nefericitului Gogea Mitu de pe meleagurile 
noastre. Dar ea nu poate și nu trebuie să semene cu aceste pseudo- 
tragedii. Ar fi inechitabil și lipsti de sens în anii aceștia...

bil că l-ați fi numit... Sasu, 
dacă acesta nu rata lovitura de 
la 11 metri în meciul cu R. D. 
Germană !

N. NEGRU, SLATINA. — 
Pasionații fotbalului din țara 
noastră nu l-au văzut pe Pele 
decît la... televizor. El nu a fă
cut parte din nici una dintre 
formațiile braziliene care au 
evoluat la noi.

NICOLAE CROITORU, PLO
IEȘTI. — Ați pierdut: meciul 
de fotbal România—Ungaria, 
disputat la 26 octombrie 1958 
(scor final: 1—2 după ce fotba
liștii noștri au condus cu 1—0) 
n-a fost arbitrat de Latîșev, ci 
de Saar.

IOAN BOARA, HUNEDOA
RA. — 1. Lucian Popescu avea 
17 ani cînd a cucerit titlul de 
campion al Europei la categoria

muscă. — 2. Universitatea Cra
iova joacă de 3 ani în categoria 
A. In primul an, a avut emoții 
că se întoarce în „B“, după care 
a început să figureze în partea 
de sus a clasamentului. Și eu 
cred că nu se lasă oltenii pînă 
nu ies campioni î

VALENTIN CORNELIU HU- 
ȚANU, SUCEAVA.—Hm! De ce 
nu facem o anchetă în legătură

cediu în acest scop. Și-apoi, ce 
ne-am face dacă toți cititorii 
ne-ar cere același lucru ?

GH. COMAN și ALEXAN
DRU CHIROSCA, BUȘTENI.— 
„Sîntem mai mulți colegi de 
școală și ne place mult fotba
lul : să-l jucăm, să-1 privim și 
să-1 discutăm". Mai ales să-l 
discutați! Altfel, n-ați fi un 
adevărat iubitor al fotbalului. 
Iată și răspunsul cerut: Teodor 
Ion Țarălungă, cel mai bun 
jucător al Progresului în turul 
campionatului, a împlinit la 8 
iunie 22 de ani. El s-a născut 
în comuna Manasia, regiunea 
Ploiești. Primii pași în fotbal 
i-a făcut la Carpați Sinaia. 
De-a lungul anilor, a mai fost 
legitimat la Viitorul București, 
Mureșul Tg. Mureș și Steaua 
București. Din 1965 joacă la 
Progresul.

Ilustrații N. CLAUDIU

Aceasta este metoda prof. H. Bauermeister, care a inițiat la Milnchen 
un centru de înot pentru sugari. Cei mai mici dintre „elevii" săi au 
trei luni, „veteranii" nu depășesc nouă. Este de prevăzut, deci, în 
viitor o nouă și vertiginoasă scădere a mediei de vlrstă a campioni

lor olimpici și recordmanilor mondiali de înot

Povestea noastră începe cu 
un tînăr profesor de edu
cate fizică, din familia ves

titului luptător de la începutul 
secolului, Mitică Dona (cel ce 
participa cu succes la „cham- 
pionaiele lumei" și publica, cu 
60 de ani în urmă, revista săp- 
tămînală „Din lumea sporturi
lor" I). Așadar, cu pasiunea și 
tradiția familială, profesorul Vic
tor Dona, antrenor de lupte la 
clubul „Dinamo"-București, și-a 
pus în gînd să colinde țara în 
căutarea unor tineri cu gabarit 
impresionant, a unor voinici de 
care avem atîta nevoie în sporturi
le de forță (lupte, haltere, box) și 
în atletism (pentru probele de 
aruncări). Și astfel a ajuns la 
Hațeg, unde nu cresc doar zim
brii în pădurea Slivufului. Aci l-a 
depistat, în vara anului 1965, pe 
copilandrul Gheorghe Nistor, care 
la 13 ani măsura 1,84 m în înăl
țime și cîntărea 130 kg I Un mic 
uriaș în fața căruia descoperito
rul a rămas la început descum
pănit. L-a măsurat din ochi și 
a decis că viitorul atletic al tî- 
nărului colos din Hațeg poate fi 
asigurat. Cu învoirea părinților 
săi, morari de prin partea locu
lui, Ghiță a fost adus în vara 
anului 1966 la București. Astăzi, 
el este elev — și încă foarte 
bun — în clasa a IX-a a liceului 
„Matei Basarab".

Cum a evoluat însă adoles
centul nostru în limitele mă
surătorilor ontropometrice ? 

Acum, la sfîrșitul anului 1967, 
cînd are 15 ani împliniți, Gheor
ghe Nistor a devenit înalt de 
2 metri și a slăbit la 118 kg. O 
cură de slăbire pe care orice 
obez și-ar dori-o : în locul gră
simii inutile, și-a împlinit trupul 
cu musculatură. Comparați cele 
două fotografii alăturate și veți 
vedea diferența de la o „mula" 
(cum spun transilvănenii) la un 
atlet bine legat, în conformația 
căruia defectele de gigantism 
dispar.

Minunea a putut fi realizată 
nu la Maglavit, ci în sălile de

sport bucureștene. Antrenorul 
Victor Dona și medicul primar 
dr. Alexandra Popovici nu s-au 
mulțumit să-i urmărească evoluția, 
ci au canalizat-o. Exerciții de

nu compromite interesanta per
spectivă. Deocamdată, Gheorghe 
Nistor învață abecedarul tehnicii 
și deprinde cu sîrguintă mișcă
rile de îndemînare, specifică lupte
lor. Lucrează la saltea cu mane
chin și cu parteneri de antrena
ment. în 1968, cînd va ajunge 
probabil la greutatea de 130 kg, 
va încheia gama procedeelor teh
nice și va încerca în sistemul 
competițional combinațiile de lup-

Gh. Nistor la 13 ani ... și la 15

forță, jocuri, alergări, toate în 
volum mare, au făcut parte din 
procesul de pregătire generală. 
Genuflexiunile, pe care înainte 
nici nu le putea executa, acum 
le efectuează cu ușurință. Cu un 
an în urmă, împingea, din pozi
ție culcat, doar 20 kg ; astăzi: 
peste 80 kg. Forța sa crește verti
ginos. Dar prima preocupare este 
îmbunătățirea vitezei sale, sub 
toate aspectele: de reacție, de 
execuție, de repetiție.

In acest fel, răbdătorul său în
drumător nădăjduiește să obțină 
un luptător de categorie grea 
de cea mai bună clasă. Obiec
tivele propuse sînt eșalonate pe 
mai mulți ani, cu paciență și în
țeleaptă intenție de a nu forța 
natura prea devreme, pentru a

tă specifice conformației sale. 
Abia în 1969, la vîrsta de 17 ani, 
va ataca titlul categoriei grea la 
campionatul mondial de juniori 
la lupte greco-romane. Și pe 
urmă i se îngăduie să-și făureas
că visuri pentru anii ce vin, pen
tru 1972, pentru o medalie la 
Miinchen...

Pînă atunci însă Gheorghe 
Nistor învață, la școală și în 
sala de sport, cu aceeași silință, 
spre bucuria părinților și peda
gogilor săi. Acest tînăr uriaș, în 
plin proces de creștere, cu fi
rești pofte pantagruelice raportate 
la marele volum de muncă pe 
care-1 desfășoară, are nevoie și 
de o alimentație corespunzătoare. 
Cine ar putea să i-o refuze ?

Victor BANCIULESCU
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„JUCĂTORI TALENTAȚI SINT
SI IN CATEGORIILE INFERIOARE. DAR...

Așa cum am informat la timp, sâptâmîna tre
cută s-a încheiat prima acțiune a F.R. Fotbal de de
pistare a elementelor tinere (sub 23 ani), de pers
pectivă care activează, în prezent, în echipele de 
categoria B și C. Vreme de 10 zile, un colectiv de 
antrenori, alcătuit din Traian lonescu, prof. Dumitru 
Teodorescu și Nicolae Gorgorin, a lucrat pe „ate
liere" cu cei 60 de jucători (50 din provincie, 10 din 
București) prezenți în cantonamentul de la „23 
August".

La sfîrșitul trialului am solicitat antrenorului 
coordonator DINCĂ SCHILERU următorul interviu :

— Care a fost scopul princi
pal al acțiunii ?
— Selecționarea elementelor ta

lentate sub 23 ani în vederea 
promovării lor în echipele de ca
tegorie superioară, cit și în lo
tul reprezentativ de tineret. Din 
totalul de 60 de jucători, convo- 
cați la București, au fost reținuți 
30 de fotbaliști.

— Pe ce bază s-a efectuat se
lecția inițială ?
— Pe informațiile făcute de că

tre observatorii federali, pe baza 
foilor de arbitraj, care, la o anu
mită rubrică, au cuprins jucătorii 
evidentiați în cadrul meciurilor 
oficiale, precum și pe cunoașterea 
personală a unor elemente.

— Ce jucători s-au evidențiat 
în mod deosebit ?
— în primul rînd, Vasile lanul 

și Viorel Sălceanu, ambii de la 
C.S.M.S. Iași (primul, fundaș cen
tral, în vîrstă de 22 ani, cel de-al 
doilea, mijlocaș, în vîrstă de 21 
ani) pe care i-arn și inclus în 
lotul de tineret. Apoi au reținut 
atenția noastră, ca fiind elemente 
de reală perspectivă, Emeric Mo
ritz (în vîrstă de 20 ani, portar 
la Minerul Baia Mare), Remus

OAMENI, FAPTE Șl IDEI
„Al doilea val“ al fotbalului românesc

Costel Radulescu — 
primul portar al 
echipei „Tricolor". 
Arbitru internatio
nal și manager al 
echipei României. O 
enciclopedie vie 
și un veritabil 
„Muzeu al spor
tului românesc'1

Anii 1905—1906...
Vn copil din clasele primare 

vede, pentru prima oară, cițiva 
bărbați in cămăși sau in tricouri 

i bălțate, cu pantaloni scurți, dar și 
lungi, cum aleargă și lovesc vlrtos 
cu piciorul o minge mai mare de- 
cit cea de oină — singura pe care 
o cunoscuse pină atunci-.. Era pe 
locul viran de la începutul Șoselei 
Kiseleff, unde s-a clădit, apoi, In
stitutul Geologic. Dar, terenul fu
sese „afectat" Jocului de oină — 
sport național, introdus în școli. 
De aceea, „oinarii" s-au supărat foc 
fi au încercat să-i oprească pe ne- 
poftiții balonului rotund să joace 
pe maidanul rezervat celor dinții...

„A trebuit — își arrtintește co
pilul de atunci, astăzi vioiul și 
încă sprintenul septuagenar Costel 
Rădulescu — să intervină profeso
rii de gimnastică Velescu și Bădes- 
cu, promotorii jocului de oină, care 
au argumentat că pe lingă mingea 
dirijată cu mina, are dreptul la via-

Știri • Știri • Știri • Știri

Ultima restantă:

„U" CRAIOVA-
RAPID

Ultima partidă oficială a 
diviziei naționale A se dis
pută astăzi, la Craiova, in
tre formațiile Universitatea 
din localitate și Rapid Bucu
rești. Partida este progra
mată pe noul stadion și va 
începe Ia ora 13,30-

Iubitorii de fotbal din în
treaga țară vor putea urmări 
la radio, repriza a doua a a- 
cestei dispute, care va fi 
transmisă in jurul orei 
14,30, de crainicul reporter 
Sebastian Domozină.

Echipe în turneu
Itinerariul Farului

Astăzi, urmează să părăsească țara 
jucătorii clubului Farul, care plea
că intr-un turneu peste hotare pe 
o perioadă mal îndelungată. Itine
rariul constănțenilor este următo

Vlad (21 ani, fundaș central la 
Metalul Hunedoara), Traian Io- 
nescu (21 ani, fundaș lateral la 
Victoria Roman), Ștefan Șerban 
(20 ani, fundaș lateral la Victo
ria Roman), Viorel Haiducu (19 
ani, mijlocaș la Metalul Buzău), 
Iulică Popa (20 ani, fundaș cen
tral la Electroputere Craiova). 
Florin Mioc (20 ani, extremă 
dreaptă ta C.S.M. Reșița), Ionel 
Cotigă (17 ani, înaintaș central Ia 
Progresul Brăila), Doru Popescu 
(18 ani, înaintaș central la Me
talul Turnu Severin), Niculae Ho
rea (18 ani, extremă stingă la 
Rapid Plopeni), Cezar Ardeieanu 
(23 ani, înaintaș central ia Me- 
trom Brașov) și Atilla Kun (18 
ani, extremă stînaă la Crișul Ora
dea).

— Care au fost criteriile 
care au stat Ia baza acestei se
lecții ?
— Stabilirea posibilităților, la 

jucătorii citati, s-a făcut prin mij
loace pe cît de multiple pe atît 
de variate. Așa de pildă, s-au 
efectuat antrenamente cu caracter 
tehnic, jocuri-școală, jocuri de ve
rificare. Apoi, toți jucătorii au 
fost supuși unor norme de con
trol (de ordin fizic) și controiu 

COSTEL. RADULESCU

ță și „bășica rotundă", lovită cu 
piciorul...

DE LA „MARATHON" 
LA „TRICOLORUL" DIN TEI

Mai mulți școlari din jurul pieții 
Matache Măcelaru, contaminați și 
ei de fotbal, pun bazele clubului 
Marathon. Frații Schmettau (Ru
dy, Valo și Robert), Costel Rădu
lescu, Ioniță Vasile, Huer etc. își 
aleg alt loc de joc, în fața postului 
de pompieri Bonaparte. Mingea era, 
de obicei, confecționată din cîrpe...

rul : Liban, Siria, Kuweit și Tur
cia. într-o convorbire telefonică 
avută ieri dimineață, secretarul 
clubului, Foti D. Foti, ne-a dat cîte- 
va amănunte în legătură cu aceas
tă deplasare care va dura pînă la 
17 ianuarie.

în program sînt prevăzute 4 
jocuri în Liban, 2 în Siria, 2 in 
Kuweit și 1 în Turcia. Va face de
plasarea următorul lot de jucă
tori : Uțu, Șarpe, Georgescu, Til- 
vescu, Mareș, Dumbravă, Pleșa, 
Antonescu, Koszka, Manolache, 
Zamfir, Tufan, Iancu, Ologu, Un- 
guroiu, Acliim, Echipa este înso
țită de antrenorii V. MĂRDARĂS- 
CU și P. COMANIȚA.

Astăzi, pe stadionul Dinamo
Spectatorii bucureșteni au ocazia 

să asiste astăzi, pe stadionul Di
namo din șos. Ștefan cel Mare, 
la un joc amical internațional. 
Este vorba de partida Dinamo 
Obor — Dynamo Berlin care va 
începe la ora 10,30.

Suspendări
La meciul Dinamo București — 

„U“ Cluj, jucătorii Dumitrache și 
Neșu au fost eliminați de pe teren 
pentru lovire reciprocă.

Comisia de disciplină a F.R.F. 
a hotărît sancționarea lor cu sus
pendare pe două etape. 

lui medical, menit să stabilească 
gradul de sănătate și de adantare 
la efort.

— Ce concluzii v-a prilejuit 
acest prim contact cu jucăto
rii de categorie inferioară ?
— Mai multe, firește, dar pe 

una dintre ele o socot esențială : 
în cateqoriile B și C activează 
numeroase elemente tinere cu 
reale posibilități de progres, care 
pot satisface necesitățile fotbalu
lui nostru. Bineînțeles, cu condi
ția ca procesul de instruire să fie 
îndreptat în următoarele direcții :
a) dezvoltarea fizică generală, 
insistîndu-se pe exerciții pentru 
trenul superior, rare la majori
tatea (urătorilor este deficitar:
b) dezvoltarea capacității de adap
tare la efort; el însușirea si 
perfecționarea tuturor «demente
lor de tehnică individuală, întru- 
cît s-a constatat fart’d că jucă
torii și-au însușit numai proce
deul pentru care au manifestat Dre- 
dilectie r dl pregătirea fotbaliști
lor în condiții de efort continuu 
si de ioc, adică în lupta directă 
cu adversarul, e) oroanizarea 
atentă a controalelor medicale în 
cadrul fiecărei echipe, deoarece a 
serie de jucători prezintă afec
țiuni acute sau cronice care Im
pietează asupra unui randament 
superior.

— Astfel de acțiuni vor mai 
avea loc ?
— Acesta a fost doar un în

ceput. Pe viitor ne-am gîndit și 
am hotărît să organizăm două 
trialnrl pe an: unul primăvara, 
celălalt toamna. Pe cei mai talen- 
tațl dintre Jucători îi vom Include 
în Iotul speranțelor (între 18—21 
de ani) care, asemenea celui de 
tineret, va fi supus unui proces 
de pregătire (antrenamente si 
jocuri) bine organizat.

G. NICOLAESCU

Mai tîrziu, le-a parvenit și cit» o 
minge rebutată de la „Olimpia" 
sau de la „Colentina", cu zeci de 
petice fi mai totdeauna dezumflată. 
Dar, după „primul val" al impro
vizării echipelor și al jocului la 
întîmplare, fotbalul bucureștean a 
intrat și el pe făgașul organizării: 
s-au creat cluburi cu statute, s-au 
amenajat terenuri, iar jucătorii au 
început să se specializeze pe pos
turi.

Elevul Rădulescu Constantin nu 
mai joacă „de toate". Rămîne de
finitiv ca apărător al porții. Prin 
1911, împreună cu alți colegi din 
Tei, el pune bazele clubului „Tri
colorul". Cu un asemenea organi
zator și goolkeeper Tricolorul in
tră în categoria a Il-a, pentru ca 
în 1915 să cîștige campionatul.

La terminarea războiului (în 
toamna anului 1918), Tricolor intră 
în categoria I, alături de Venus, 
Coltea sl Prahova. Portarul echipei 
apără, însă, acum, numai cu mina 
stingă, cea dreaptă fiind străpunsă 
de un glonte, tn luptele de la Mă- 
răsești... (Și Costel Rădulescu. emo
ționat desface etu-ul decorației 
„Victoria ostășească" decernată de 
Consiliul de Stat, cu prilejul semi
centenarului epopeii din Valea Și
retului).

..întrucît echipele din Ardeal șl 
Banat încă disputau un campionat 
separat, am început să luăm con
tacte „amicale" din ce în ce mai 
des cu ele, pînă s-a realizat su
dura completă a Întregului fotbal 
românesc. Făceam cite 48 de ore cu 
trenul plnă la Timișoara, în vagoa
ne de clasa a IlI-a, fără geamuri, 
cu „hrana rece” în traistă.

în anul 1919, s-a organizat la 
Vincennes, tn Franța, o mare între
cere sportivă, la toate disciplinele, 
între echipele armatelor aliate. Noi 
am participat la atletism, fotbal, 
rugby, călărie, natatie și box. (Un 
mare și minunat album, cu sute de 
imagini, atestă prezența sportivilor 
români la această memorabilă întîl- 
nire). Echipa de fotbal avea în com
ponența el pe: Costel Rădulescu, 
Savu Mareș, Nae Secăreanu, Mity 
Niculescu, Rudy Schmettau, Tudor 
Florian, Ernest Hillard. Țane Săvu- 
lescu, Butu, Mețcanu, Dinicu, Geor
gescu, H. Roman, Alvirescu și La- 
Wș.

PREDAREA ȘTAFETEI...

în anul 1923, Costel Rădulescu a 
cedat echipamentul de portar lui 
Dumitru Bacinski, care face parte 
din „al treilea val* al fotbalului 
bucureștean. A îmbrăcat, în schimb, 
costumul de arbitru, pe care nu l-a 
părăsit decît în 1943. A arbitrat, 
timp de 20 de ani, 200 de meciuri 
interne, 100 internaționale (inter- 
cluburi) și 11 interțări. El a fost și 
manager al echipei naționale (a 
condus-o pînă la Montevideo, tn 
primul campionat mondial), preșe
dinte al Comisiei de fotbal, fonda
tor al F.R.F. tn 1930.

...Și alte sute de fotografii cu 
echipele și evenimentele sportive 
dintre anii 1913—1943, ne trec prin 
fața ochilor, ea un film mut, de la 
„Cinemateca*.,. Treizeci de ani, re
flectați tn albume, tn ecusoane în 
fanioane și în grămezile de insigne 
ale tuturor echipelor mari de pe 
glob.

Cît de bine le-ar sta acestor „pie
se rare" tn vitrinele și pe panourile 
unui viitor „Muzeu al sportului ro
mânesc I

Virgil ECONOMI)

Echipa I.C.F., alcătuită din Livia Grama (maestră), Mihaela Moldoveanu, Voinea Niculina, Mariana 
Jinga, Ioana Năstăsoiu (cat. I) și Jozefina Moldoveanu (cat. II) — cîștigătoare a Concursului republican 
de gimnastici artistică Foto : V. Bageac

Grafie și măiestrie
(Urmare din pag. 1)

Călateanu) și Politehnica Buc. 
(antrenoare Gineta Stoienescu) au 
r'ilat o mare măiestrie, clasîndu- 
se pe primele locuri ale întrece
rii ; ne-am bucurat, de asemenea, 
pentru multe talente prezente în 
concurs...

Despre alte Japte care ne-au 
bucurat și despre unele care nu 
ne-au bucurat cu alt prilej.

REZULTATE TEHNICE : CAT. 
MAESTRE, individual compus : 
1—2. Ana Moțet (Univ. Buc.) și 
Livia Grama (I.C.F.) 33,499 p. 3. 
lulia Zaharia (I.C.F), 33,833 p; 
CAT. I. : individual compus : Vic
toria Vîlcu (Univ. Buc.) 32,333 p. 
Mariana Jinga (I.C.F.) 32,066 p, Mi

CINE VOR FI NOII CAMPIONI?
(Urmare din pag. 1)

sale și la întrecerile masculine). 
Asupra acestor situații vom re
veni.

tn ceea ce privește întrece
rile individuale, pînă acum ni
mic deosebit. Toată lumea aș- 
teaptă cu nerăbdare ziua finale
lor — duminică — cînd două 
partide, dacă nu va interveni 
vreun fapt neprevăzut, M. Ale
xandru — E. Mihalca și R. Ne- 
qulescu — D. Giurgiucă, trezesc 
rol mai mare Interes. Dar să nu 
ne qrăbim cu pronosticurile

REZULTATE : simplu femei, 
optimi: Mihalca — M. Corodi 
3—1, Ivan — Veiss 3—0, Sălă- 
geanu — Toma 3—1. Crișan — 
Fuiorea 3—0, Crejec — Dgrne-

Etapă plină în București
IA IAȘI, DERBIUL PEHKIUNA - DINAMO (I)

O atractivă etapă — din multe 
privințe — azi — în Divizia A 
la volei.

Program dens la București, 
unde. în sălile din șoseaua Ște
fan cel Mare și din Giulești, vor 
putea fi văzute la lucru toate 
cele trei echipe masculine mai 
mari ale Capitalei: Steaua, Di
namo și Rapid. în fața adversa
relor lor de astăzi — respectiv, 
Petrolul Ploiești, Alumina Oradea 
si Celuloza Brăila — ele au desi
gur, datorită indiscutabilei superio
rități tehnico-tactice și avantaju
lui de-a juca acasă — prima 
șansă. Materializarea acesteia o 
dorim... așa cum sîntem convinși 
că poate fi printr-un nezăgăzuit 
spirit de luptă al oaspeților, adică 
îngreuiată cît mai mult. Spre 
binele spectacolului, al valorii 
campionatului în general, dar în 
special spre beneficiul rodării 
tn vederea apropiatelor confrun
tări din „C.C.E.* ale formațiilor 
Steaua și Dinamo. Celelalte 
întîlnirl masculine ale etapei 
a III-a din Divizia A: la Galați 
se anticipează, normal, o victorie 
ușoară a Politehnicii în dauna 
Farului Constanța ; la Bacău, una 
ceva mai puțin comodă a Viito
rului asupra I.C.F.-ului, iar Ia 
Bala Mare — între Minerul și 
Tractorul Brașov — un meci des
chis oricărui rezultat.

Derbiul săptămînii se desfășoară 
în grupa feminină a primei divi

Tragerea concursului excepțional 
Pronoexprcs de azi

Tragerea concursului excepțio
nal Pronoexpres de azi va avea 
loc în București, la ora 18, în 
sala clubului 7 Noiembrie din Ca
lea Dudești Nr. 169.

Duplicatele buletinelor conside
rate cîștigătoare la acest concurs, 
trebuie depuse la oricare agen
ție Lolo-Pronosport pînă în ziua 
de joi 21 decembrie 1967 Ia ora 13 
în orașele de reședință regională 
Iar în celelalte localități pînă 
miercuri 20 decembrie 1967 la 
ora 13.

ProgramHl concursului 
Pronosport Nr. 51

(etapa din 24 decembrie 1967)

I. Catania — Modena 
(pronostic pauză) 

haela Moldoveanu (I.C.F.) 31,899 
p; PE PROBE: Liber ales: Victoria 
Vilcu 9,500 p, Valentina Blănaru 
(Polit. Buc.) 9,400 p, Niculina Voi
nea (T.C.F.) 9,400; liber ales cu 
obiect impus : Victoria Vîlcu 9,500 
p, Mariana Jinga 9,500, Mihaela 
Moldoveanu 9,366 p ; impus fără 
obiect : Victoria Vîlcu 9,333 p, Ma
riana Pegulescu (Polit. Buc.) 9,300, 
Mariana Jinga 9.233 p ; CAT. II :
Individual compus: Jozefina Moldo

veanu (I.C.F.) 30,666 p, 2. Peri Da- 
vidshon (Șc. sp. 2 Buc.) 30,333 p, 
Elena Nicolae (Univ. Buc.) 30.233 
p ; PE APARATE : liber ales : 
Elena Nicolae 9,500 p, Peri David
shon 9,200 p, Jozefina Moldoveanu 
9,200 p ; impus cu coardă : I. Mol

trovici 3—0, Zaharia — Baraș 
3—1. Lesai — Hariga 3- 0. 
Alexandru — H. Corodi 3—0: 
simplu bărbați, turul I: Stelian
— Podgoreanu 3—1. Ovanez — 
Cernescu 3—2 : turul II : Nequ- 
lescu _ Gavris 3—0, Sîndeanu
— Sentivani 3—0. Giurqiucă — 
Covaci 3—0. Dumitriu — 1. An
tonescu 3—0, Șimandan — Hid- 
veghi 3—2, Doboși — Ovanez 
3—0. dublu bărbați, semifinale: 
Negulescu, Giurgiucă — Rodea. 
Sentivani 3—0. Sîndeanu. Covaci
— Dumitriu, Luchian 3—2: du
blu femei, semifinale: Alexan
dru. Mihalca — Crișan. M. Co
rodi 3—1, Lesai. Sălăgeann -
H. Corodi. Ivan 3—0

Consiantin COMARNISCHI

zii și îl găzduiește orașul Iași, 
unde echipa locală Penicilina pri
mește replica formației campioa
ne, Dinamo București.

în restul programului feminin : 
la București, C.P.B.—C.S.M. Sibiu, 
un joc interesant mai ales prin 
ocazia oferită de a aprecia cum 
progresează tinerele sibience, și 
Rapid—Medicina București, un 
facil cîștiq de cauză, după toate 
probabilitățile, al feroviarelor; în 
fine, la Constanța, Farul—Univer
sitatea Craiova si, Ia Cluj, Uni
versitatea—Drapelul roșu Sibiu, 
două meciuri al căror echilibru 
este într-o oarecare măsură pre
vizibil- avînd în vedere faptul că 
atît constănțencele cît și clujen- 
cele în etapele anterioare n-au 
arătat întreaga capacitate cerută. 
Poate o vor reuși acum, ceea ce 
ar fi desigur foarte bine. E un 
capitol Ia care surprizele de acest 
gen ne bucură și ne place ori- 
cînd să fim infirmați I

C. F,

După

30 de ani
Vineri 22 decembrie a.c., 

orele 11, la Institutul de 
cultură fizică va avea loc 
o întâlnire a absolvenților 
fostei Academii naționale 
de educație fizică (A.N.E.F.), 
promoția 1937. Toți cei ce 
au absolvit Academia jn 
acest an sînt invitați la în
tâlnirea colegială.

n. Catania — Modena 
(pronostic final)

nr. Lazio — Pisa (pronostic pauză)
IV. Lazlo — Pisa (pronostic final)
V. Padova — Venezia

(pronostic pauză)
VI. Padova — Venezia 

(pronostic final)
VII. Lecco — Foggia

VIII. Livorno — Novara
IX. Messina — Verona
X. Monza — Bari

XI. Perugia — Catanzaro 
Xn. Potenza — Genoa 

Xin. Reggiana — Palermo.

La acest concurs, în afara pre
miilor obișnuite, în cadrul premiu
lui excepțional de 75.000 lei se 
atribuie un autoturism Moskvicf 
408 cu patru faruri și radio si 
diferența în numerar. 

doveanu 9,200 p, P. Davidshon 
9,100 p, Camelia Stan 8,533 p; impus 
fără obiect: I. Moldoveanu 9,266 
p, E. Nicolae 9,233 p, P. Davidshon 
9,033 p; pe echipe: I.C.F. 160,662 
p, Politehnica Buc. 155,430 p, Uni
versitatea Buc. 151,597 p.

(Urmate din pag. 1) 

de săniuțe, o coborire nu ridică 
prea multe probleme, hai să le 
zicem tehnice, in schimb, pentru 
schiori pretențiile sînt cu totul al
tele. Ce măsuri s-au luat pentru 
a li se răspunde ?

Asociația sportivă Predeal (preșe
dinte tov. Gh. Degeratu) nu și-a 
înscris, în preocupările sale, o ase
menea problemă. „Noi nu avem 
cadre de tehnicieni care să se ocu
pe de instruirea sportivă a celor 
veniți la odihnă și lucrul acesta 
nici nu intră în atribuțiunile noas
tre. în ceea ce ne privește, ne-am 
ocupat de pîrtii și de materialele 
necesare diferitelor competiții (fa
nioane pentru porți, numere de 
concurs etc.). La Casa de cultură 
ve*i putea primi un răspuns mai 
concret pentru ceea ce vă intere
sează.”

Așadar, următorul popas la Casa 
de cultură, interlocutor ne-a fost 
tov. director Dumitru Lupașcu. „Tn 
preocupările noastre intră, desigur, 
și organizarea diferitelor activități 
sportive. în primul rînd, excursiile 
organizate aproape in fiecare zi Ia 
cabanele din jurul Predealului sau 
in alte centre din împrejurimi (Azu- 
ga, Sinaia, Cîmpina și Doftana, 
Brașov și Poiana, Sibiu etc.). Evi
dent. pe dv. vă interesează insă ex
cursiile pe.. • picioare, cele spor
tive. Pe avizierul din hol veți pu
tea vedea acțiunile ce se vor desfă
șura in zilele următoare : Gîrbova. 
Susai. C’ăbucet ș.a. Organizăm, de 
asemenea, turnee și simultane de 
șah, uneori și de tenis de masă. 
Activitatea la schi și săniuș nu 
intră, insă, în atribuțiunile noastre. 
Este drept, cu cițiva ani în urmă, 
la Casa de cultură a existat un 
post de instructor sportiv, dar prin 
plecarea celui care-1 ocupa și care 
nici nu-și Îndeplinea sarcinile cum 
trebuie, postul a fost restructurat!”

Deci, nimeni nu se ocupă, în mod 
concret, de o problemă atît de im
portantă, mai ales în aceste luni 
de iarnă.

Ce este de făcut ? După părerea 
noastră, problema nu va putea fi 
rezolvată decît de un comandament, 
o comisie, un colectiv, cum se va

UNDE MERGEM?
COMPETIȚII 

INTERNAȚIONALE
HANDBAL. — Sala Flo- 

reasca, ora 19: meciul amical 
România — R. F. a Germa
niei.

CAMPIONATE 
REPUBLICANE

BASCHET. — Sala Floreas- 
ca. de la ora 8, meciurile Ar
hitectura — Pedaqogic Bacău 
(f. B), I.C.F, — Universitatea 
Timișoara (m. A), Dinamo — 
Politehnica Iași (m. A), Raptd
— Farul Constanța (m. A), 
Școlarul — Școala sportivă 
nr. 1 București țî. B).

RUGBY — Teren Ghencea, 
<țe Ia ora 10, Steaua — Po
litehnica Iași; teren Parcul 
Copilului, de la ora 12, Gri- 
vița Roșie — Agronomia Cluj 
(meciuri în cadrul diviziei 
naționale A).

VOLEI. — Sala Dinamo, d« 
Ia ora 8,30, meciurile Dinamo
— Alumina Oradea (m. Aț. 
Steaua — Petrolul Ploiești 
(m. A), Medicina — Rapid 
București (f. A); sala Giulești, 
de la ora 9, meciurile Rapid
— Celuloza Brăila (m. A) și 
C.P.B. — C.SM. Sibiu (f. A).

ALTE COMPETIȚII
VOLEI. — Sala Dinamo, de 

Ia ora 8, Palatul Pionierilor
— Școala sportivă nr. 1; sala 
Giulești, de la ora 8, Școala 
sportivă nr. 1 — Viitorul și 
Rapid — Școala sportivă nr. 2 
(meciuri de juniori tn cadrul 
„Cupei 30 Decembrie'ț.

ATLETISM. — Sala Viito- 
nil, de la ora 9, .Cupa Vi
itorul".

SCRIMĂ. — Sala Facultății 
de Drept, de Ia ora 8,30, eta
pa a Il-a a .Cupei Capitalei".

Pag. a 3-a

j Campionatul 
juniorilor mici 

la hochei
Inițiată cu scopul de a asi

gura celor mai tineri jucători 
de hochei șl o activitate com- 
petițtonală, întrecerea .rezer
vată juniorilor mici a debutat 
săptămîna această cu citeva 
jocuri interesante. Firește, nu 
avem intenția de a comenta 
fiecare partidă în parte, pentru 
că un joc de hochei între două 
echipe de copii nu are o des
fășurare asemănătoare cu o 
tntilnlre de seniori sau chiar 
de juniori. ___

Sînt totuși citeva lucruri 
demne de reținut. Primul ar 
fi acela că deși au o accep
tabilă tehnică în mînuirea cro- 
sei și a patinajului (făcînd a- 
eeastă apreciere ținem seama 
de vîrstă jucătorilor), totuși 
calitatea iociilui prestat de cele 
5 formații înscrise în compe
tiție este încă inferioară. Șl 
aceasta pentru că la majori
tatea tinerilor hocheiști se ob
servă lipsuri serioase In ceea, 
ce privește calitățile fizice de 
bază în acest joc: forța și vi
teza. Și aici am ținut desigur 
seama de faptul că pe gheață 
evoluau eebine compuse din 
jucători de 12 pînă 
la 16 ani. Dar, chiar 
și la aceste vîrste se poate Im
prima partidelor un ritm mai 
vioi, o accelerare a acțiunilor 
și o angajare fizică mai mare, 
în așa fel îneît trecerea spre 
echipele de juniori mari sau 
spre cele de seniori să nu gă
sească acești hocheiști de per
spectivă neadaptați. Pentru că* 
să nu uităm, hocheiul modern 
cere înainte de toate viteză <0 
forță, fără de care astăz.l nu 
se mai pot obține rezultate 
mulțumitoare pe plan intern si 
internațional.

Rezultatele obținute pînă în 
prezent au fost următoarele : 
Sc. sportivă nr. 2 — Olimpia 
3—2 (1—0, 1—0, 1—2), Steaua — 
Șc. sportivă nr. 2 3—2 (0—0, 
1—1. 2—1), Olimpia — Dinamo 
3—2 (0—1, 1—1, 2—0).

numi, din care să facă parte repre
zentanți ai Consiliului orășenesc 
Brașov pentru educație ftzică și 
sport, ai asociației sportive, ai Ca
sei de cultură, ai Sfatului popu
lar orășenesc și ai O.NT.-ului, fi
liala Predeal. Această comisie nr fi 
trebuit să elaboreze, din timp, un 
plan concret de acțiuni: prin 
O.N.T. să fie angajați doi, trei in
structori de schi (ei pot fi. in ace
lași timp, și ghizi), și care să lu
creze pe pîrtia de la Clăbucet sau 
de la Cioplea; Casa de cultură, sau 
asociația sportivă, să aibă o ma
gazie cu diferite materiale de se
zon (echipamente, schiuri, săniuțe) 
pe care să le închirieze (așa cum se 
procedează acum cu biliardul). Spre 
sfîrșitul unei serii de odihnă (cea.
12 zile) să se organizeze concursuri 
de schi și săniuțe, dotate cu premii 
simbolice, întreceri care, sîntem 
convinși, vor ajunge să le concureze 
pe cele de dans sau de muzici 
ușoară, care cunosc acum un fru
mos succes.

Dar cîte alte lucruri nu s-ar mai 
putea face la Predeal, ca șl în atitea 
alte stațiuni montane. Trebuie însă, 
in orice caz, inițiativă, inițiativă și 
iarăși inițiativă. Familia sportului 
se va putea lărgi, atunci, cu noi și 
noi practicanțl (nu ne gîndifn. ne
apărat, la performanță), ca să nu 
mai vorbim de celelalte aspecte de 
ordin fiziologic, psihologtc etc. al 
unei activități desfășurate in aerul 
curat al munților și, care, in cele 
din urmă, poate răspunde șl unei 
chestiuni de natură pur. .. comer
cială ?

— Unde-ți faci concediul anul 
acesta ?

- Cum, unde ? La Predeal! Am 
mai fost și în alți ani. Se mănîncă 
bine, vilele sînt foarte bune, e aer 
curat și acolo am învățat să schiez. 
Nu veniți și voi ?

Gindiți-vă, tovarăși, la aceste câ
teva aspecte ale aceleiași probleme. 
Credeți, cumva, că nu avem drep
tate ?

P.S. Așteptăm, cu multă nerăb
dare, să vedem un anunț, tn ziar 
sau la televiziune: „Vizitați Pre
dealul ! Confort, odihni, aer curat, 
LECȚII DE SCHI PENTRU ÎNCE
PĂTORI »

SPORT LA

Ora 14,30 — pe progra
mul I — transmisie de la Cra
iova, meciul de fotbal (res
tanță din divizia națională A) 
dintre Universitatea și Rapid 
București — repriza a ll-a ;

Ora 19,45 — pe progra
mul I — transmisie de la sala 
Floreasca, meciul de handbal 
România — R. F. a Germaniei 
— repriza a ll-a.

...ȘI LA

Ora 19 — Transmisie de la 
sala Floreasca, întâlnirea inter
națională amicală de handbal 
masculin dintre echipele Româ
niei și R. F. a Germaniei;

Ora 23,15 — Telesport. Din 
cuprins: reportaje filmate de 
la competiții de judo, volei și 
rugby; rubrica de fotbal cu 
aspecte din întâlnirile : Anglia 
— U.R.S.S., Tottenham — Lyon 
(„Cupa cupelor") și Manches
ter City — Tottenham (campio
natul englez); alte reportaje 
externe: concurs de alpinism 
la lalta, turneul de tenis de la 
Londra și motocrosul de la 
Moscova.



Ce ne spune statistica despre:CORESPONDENȚA SPECIALA PENTRU „SPORTUL

0 NOUĂ VICTORIE

6-3, cu echipa Angliei

VERA CEASLAVSKA CEI
telefon, 
în sala

NU ARE SECRETE DE FOTBAL
declară antrenoarea ei, laroslava Matlochova

Vera Ceastavska 
semnată cea mai 
tivă cehoslovacă a 
Ea domina astfel

a fost de- 
bună spor- 
anului 1967. 

__  ____  lista elitei 
sportive din Cehoslovacia la 
fel cum domină do cițiva ani 
marile concursuri Internațio
nale. In felul acesta, Vera 
Ceaslavska, fenomen al gim
nasticii, confirmă clasa sa in
ternațională, fapt despre care 
vorbesc elogvesnt medaliile de 
aur cucerite la Jocurile Olim. 
Pice de la Tokio, la C.M. de 
la Dortmund, la C.E. de la 
Amsterdam.

Corespondența primită din 
Praga de la colaboratorul 
nostru Jan Sokol vrea să ne 
convingă că Vera nu este un 
fenomen, ci un om cu totul 
obișnuit. Cum se explică a- 
tunci marile ei performanțe ? 
Citiți rîndurile de mai jos și 
veți vedea și dv.

Nimeni nu se îndoiește că la ora 
actuală cea mai bună gimnastă a 
lumii este Vera Ceaslavska. Specta
torii și specialiștii care au urmărit 
evoluția campioanei mondiale și olim
pice. sînt în unanimitate de acord că 
l eră este, intr-adevăr, un fenomen 
al gimnasticii. Nota 10 obținută 
la bîrnă la „europenele" de la 
Amsterdam vorbește de la sine des
pre măiestria acestei sportive.

Care sînt secretele acestor succese, 
care este drumul pe care l-a parcurs 
această gimnastă, cine este antre
noarea ei — iată întrebări la care 
voi încerca să răspund în rîndurile 
de mai jos, la solicitarea cotidianu
lui buciireștean „Sportul". Să răs
pund eu la toate aceste întrebări, 
este un fel de a spune, pentru că, 
de 
cel 
pre 
rea

fapt, am considerat că omul 
mai indicat să vorbească des- 
Vera Ceaslavska este antrenoa- 
ei. laroslava Matlochova,

Dar, înainte de a intra în subiect, 
o scurtă prezentare o acestei emi
nente antrenoare nu este lipsită de 
interes. laroslava Matlochova, azi in 
vîrstâ de 37 de ani, a fost o gim
nastă talentată, cu perspective. Din 
păcate, ea a trebuit să abandoneze 
activitatea competițioitală la numai 
21 de ani, din cauza unui accident. 
Din 1956, după ce și-a încheiat stu
diile superioare de educație fizică (cu 
specializare în gimnastică, firește), 
laroslava Matlochova a devenit una 
dintre antrenoarele principale ale lotu
lui feminin cehoslovac.

Și iară acum ce spune Matlochova 
despre eleva ei, Vera Ceaslavska: 
„l era a fost din copilărie un adevă
rat „fenomen". In 79-/5, cind nu a- 
vea decît 3 ani, ea executa cu o deo
sebită măiestrie „sfoara" la sol. E- 
xistă și mărturii în această direcție :

o serie de fotografii care sînt și azi 
admirate de specialiști. Apoi, părinții 
ei au îndrumat-o spre patinajul ar
tistic. Pe luciul ghelii, micuța Vera 
arăta o dexteritate remarcabilă. Mulți 
antrenori de patinaj îi prevedeau o 
carieră strălucită în „baletul pe 
gheată". La 6 ani, paralel cu patina
jul, Vera învață cu multă conștiincio
zitate baletul, sub îndrumarea renu
mitei maestre Aubrechtova. Dacă 
Vera n-ar fi pășit în sala de balet 
și dacă maestru Aubrechtova n-ar 
fi recunoscut în mica ei elevă un au
tentic talent în gimnastica acrobatică, 
poate că numele Verei Ceaslavska 
ar fi rămas In domeniul patinajului 
artistic sau al baletului.

Și iat-o pe mica Vera într-una din 
sălile de gimnastică din Praga. De 
la primele exerciții, retine atenția an
trenorilor prin grafia și siguranța ei. 
Cunoscuta gimnastă Eva Bosakova, 
care o vede lucrînd, îi recomandă un 
antrenor priceput. Apoi, sub îndru
marea antrenorului Prorok, Vera se 
evidențiază de la concurs la concurs, 
fn 1958, la C.M. de la Moscova, 
cind Ceaslavska avea doar 16 ani, 
specialiștii și concurenții sînt uimiți 
de talentul ei. Din 1956, Vera Ceas
lavska este eleva mea și performan
tele obfinute în această perioadă sînt 
bine cunoscute de iubitorii de sport 
din întreaga lume.

Există oare secrete în antrenamen
tele Verei Ceaslavska ? Eu cred că 
nu sînt. După cum ați remarcat din 
cele relatate mai sus, Ceaslavska a 
avut din cea mai fragedă copilărie 
o pregătire sportivă multilaterală. 
Care ar fi, totuși, proporția dintre ta
lentul, pe de o parte și puterea de 
muncă, pregătirea psihologică, pe 
de altă parte, ale acestei campioane ? 
N-aș putea afirma că 20 la sută 
din succesele ei se datoresc talentului 
și 30 la sută, muncii. Dar nici o 
proporție inversă nu este reală. Cred 
că la Ceaslavska se poate vorbi, mai 
curînd, despre îmbinarea armonioasă 
între talent și conștiinciozitatea cu 
care ea învață un exercițiu. Este 
formula cea mai apropiată de reali
tate , care explică succesele multiplei 
campioane. Intre mine și Vera există 
o colaborare perfectă. Nu avem ve
deri diferite despre pregătire, nu am 
văzut niciodată în munca ei o ten
dință spre chiul sau comoditate. 
Dimpotrivă, ea este un exemplu de 
conștiinciozitate și de putere de
muncă. Cind Vera învață un exerci- 

, fiu ea se antrenează zilnic cel puțin 
5 ore, iar cind toate elementele și 
legările sînt însușite peifect, ea re
duce durata antrenamentului la... 3
ore zilnic.! Chiar înainte de marile

Iașin „cel mal bun 
tuturor timpurilor ?“

ex-

ab-
ca-

Cind deții atîtea medalii este 
foarte ușor să surîzi obiectivului 

aparatului de fotografiat...

concursuri, la citeva zile înaintea 
startului, pe Vera o găsești zilnic, 
timp de cel puțin 2 ore, în sala de 
antrenament. Munca, conștiinciozita
tea, dăruirea totală, renunțarea la 
unele distracții sînt trăsături carac
teristice ale elevei mele. De altfel, 
problema aceasta este valabilă nu 
numai în gimnastică, ci și — în ge
neral —- în toate ramurile de sport 
cînd marea performanță constituie 
primul obiectiv al unui sportiv frun
taș.

Și acum, despre un... „secret". Cu 
cîtva timp in urmă, Vera Ceaslavska 
avea o adevărată teamă de a lucra 
la bîrnă. Am sesizat această defi
cientă și am obligat-o să lucreze un 
anumit timp numai la bîrnă. Ei bine, 
după luni și luni de muncă asiduă, 
Vera s-a „împrietenit" cu aparatid 
și azi este imbatabilă la bîrnă. Este, 
poate, singurul „secret" al multiplei 
noastre campioane mondiale.

Eu nu sînt o adeptă a șablonizării 
antrenamentelor. Ceea ce îi reco
mand Verei Ceaslavska nu este po
trivit unei alte gimnaste. Metoda de 
pregătire trebuie să aibă în vedere 
calitățile și defectele fiecărui individ 
în parte și în funcție de acestea să 
ne axăm recomandările. De exemplu, 
cu Krajcirova, de a cărei pregătire 
mă ocup, de asemenea, nu lucrez la 
fel ca și cu Vera Ceaslavska. Au 
temperamente diferite, calități care 
le deosebesc, iar antrenorul, în munca 
sa, trebuie să aibă întotdeauna în 
vedere acest lucru".

Este Lev 
portar al 
Sau acest titlu simbolic revine u- 
nuia din cei doi „bătrîni”, Ricar
do Zamora (Spania) și Frantisek 
Planicka (Cehoslovacia), care în 
perioada dintre anii 1920—1930 au 
îneîntat cu evoluțiile lor atîția a- 
matori ai sportului cu balonul ro
tund ? Ca de obicei, răspunsul la 
aceste întrebări au fost chemați 
să-l dea statisticienii sportului. Iar 
statistica publicată privind pe cei 
mai buni portari din lume a scos 
la lumină o serie de concluzii 
trem de interesante.

Astfel, „recordul mondial" 
solut al meciurilor susținute în
drul unei echipe naționale aparține 
brazilianului Gilmar dos San
tos care, între anii 1953 și 1966, 
a apărat de 88 de ori buturile re
prezentativei Braziliei. El este 
urmat de Gyula Grosics (Unga
ria) cu 84 meciuri susținute 
în echipa națională, Lev Iașin 
(U.R.S.S.) — 78 meciuri internațio
nale, Planicka (Cehoslovacia) — 
74 meciuri. Ricardo Zamora a îm
brăcat tricoul de internațional de 
numai 47 de ori, dar, după cum 
subliniază specialiștii, trebuie să 
se țină seama de faptul că el și-a 
desfășurat activitatea fotbalistică 
într-o perioadă relativ săracă în 
meciuri inter-țări. Zamora este 
însă unicul portar de fotbal care, 
alături de Iașin, a primit mai pu-

Jan SOKOL

al Asociațiilor
și Organizațiilor

singura

Sportive din U.R.S.S
Deocamdată, Vera Ceaslavska este și o recordmană: este 
gimnastă din lume care a reușit să obțină la bîrnă nota 10. lat-o 

evoluînd la aparatul ei forte
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DINAMO SAU PRO RECCO?
(Urmare din pag. 1)

cea mai puternică dispută in lumea 
jocului de polo.

Campioana Italiei, sosită la Cluj 
fn cursul zilei de sîmbătă, pornește 
în această întilnire cu un avantaj 
de două goluri, cumulat în partida 
disputată la Genova (5—3). Vor fi 
aceste două puncte suficiente bian- 
coceliștiior in partida programată 
astă-seară (de la ora 18) in piscina 
olimpică din orașul de pe Someș ? 
Părerile sînt împărțite, dar majori
tatea converg spre a atribui forma
ției bucureștene cele mai mari 
șanse. Subscriem la această varian
tă, care necesită o victorie a dina- 
moviștilor la cel puțin trei go
luri diferență. De ce ?

„7“-le bucureștenilor va avea, de 
data aceasta, marele avantaj al te
renului propriu, care, de cele mai 
multe ori, in jocul de polo (vezi 
și edițiile anterioare ale competi
ției), este decisiv. Puternic animată 
(mai mult ca sigur) de redutabila 
galerie clujeană, formația Dinamo 
va avea, in sfirșit, prilejul să se re
vanșeze, nu numai pentru înfrînge- 
rea suferită săptămina trecută la 
Geuova, dar și pentru întimplarea 
(a cărei amintire nu-i este, de loc. 
plăcută), care l-a adus eliminarea

din ediția trecută (în aceeași fază) 
a competiției. Campionii României 
silit extrem de ambițioși și, spe
răm, vor folosi cu multă tenacitate 
armele lor principale ce ii pot duce 
la victoria finală. Cu mult calm, cu 
o deplină dăruire, ei vor putea îm
plini speranțele numeroșilor sus
ținători care — nu ne îndoim — 
regretă că nu-1 pot încuraja in 
această dificilă dispută și așteaptă 
cu sufletul Ia gură rezultatul pe 
care-1 vom transmite astă-seară din 
piscina clujeană.

Pină la această oră, in disputa 
directă a celor două echipe, egalita
tea este deplină : Dinamo a ciștigat 
cu 4—2 ia București și 4—3 la Ge
nova, iar Pro Recco cu 3—2 și 5—3, 
ambele partide pe teren propriu. 
Iată și „actorii" care vor decide, sub 
conducerea arbitrului J. Brandy din 
Ungaria, rezultatul celei de-a 5-a 
partide :

DINAMO: Ciszer (Frățilă) — 
Kroner, Zahan, Grințescu, Novac, 
Mărculescu, Blajec, Zamfirescu, Mi- 
hăilescu; PRO RECCO : Merello 
(Mortola) — Pizzo, Lavoratori, 
Guerrini, Lonzl, Cevasco, Ghibelli- 
ni, Maraschi.

Ad. VASILIU

cială 1 se cuvine semimijlociulul 
de culoare Tottoh.

Iată rezultatele: Grulescu b. p. 
Wenton, Dumitrașcu 
berner, Iliescu p. ab. II Cheshire, 
Deicu b. p. Waller, 
Tottoh, _ 
văr b. p. 
tinescu b. 
Wells.

CONSTANȚA 16 (prin 
de la trimisul nostru). — 
sporturilor a avut loc sîmbătă 
seara revanșa meciului de box 
dintre reprezentativele României 
șl Angliei. Partidele s-au carac
terizat prin dîrzenia deosebită cu 
care s-a luptat, dar ca spectacol 
reuniunea a lăsat de dorit.

Oaspeții s-au străduit din răs
puteri să obțină victoria, dar 
succesul a fost din nou de partea 
puqiiiștilor români, de data a- 
ceasta cu scorul de 6—3. Scorul 
ni se pare totuși exagerat, dato
rită și faptului că arbitrii i-au 
făcut cadou lui Deicu o victorie 
pe care n-o merita. Boxerul i 
tru, este drept, a dominat 
mult, dar acțiunile sale au 
confuze și atacurile sterile.

O foarte bună impresie a 
sat Gruiescu. care a ciștigat 
clar decît o făcuse Ciucă 
București. Chivăr și M. Constan- 
tinescu au evoluat foarte bine, 
acțiunile lor fiind deseori aplau
date cu căldură. Ambii s-au do
vedit oameni de bază ai selec
ționatei noastie. Iliescu, în 
schimb, a dezamăgit profund prin 
comportarea sa. El s-a prezen
tat în ring insuficient pregătit, a 
lovit fără eficiență, recepționînd 
puternice lovituri scurte la față.

Dintre oaspeți o mențiune spe-

Enciu b. p.
Maccann, 
p. Sandy,

b. p. Ta-

Majai b. p. 
Blake, Chi- 

M. Constan-
Alexe b. p.

R. CALARAȘANU

0 NOII A „PERI 4(Ungaria) — 84 
(Brazilia) — 86 
(Iugoslavia)—46 
(Turcia) — 50

(Italia) — 47

Grosics 
Gilmar
Sosklc 

Turgay
Combi

Schroiff (Cehoslovacia)

nos- 
mai 
fost IUN FIN VIIMI ‘

(44) =0,93 ;
(89)—1,05 ;
(96)=l,09 ; 
(56)=1,21 ;
(61)=1,22 ;
(64)=1,36 ;
— 39 (53)=1,36 ; Naidenov (Bulga
ria 50 (70)—1.40 ; Beara (Iugosla- 

(Ce-

im
anul

via) — 60 (85)=1,41 ; Planicka 
hoslovacia) — 74 (125)=1,68.

Recordul lui Iașin, care a 
plinit 38 de ani și a susținut, 
acesta, cel de al 500-lea meci din
cariera sa, pare să fie greu de 
doborît. Activitatea lui fotbalisti
că de performanță a început la 2 
iulie 1950, cînd a intrat în poarta 
echipei Dinamo Moscova în me
ciul cu Spartak Moscova în urma 
accidentării lui Homici, pe atunci 
cel mai bun portar de fotbal din 
U.R.S.S. Partida s-a terminat la 
egalitate : 1—1, dar în meciul ur
mător, susținut de Dinamo Mosco
va cu Dinamo Tbilisi, moscoviții 
care conduceau cu 4—1 au fost 
pînă la urmă egalați. Iașin a fost 
scos, pe timp de trei ani, din pri
ma echipă, dar nu s-a descurajat. 
A muncit extrem de mult la an
trenamente, și-a îmbunătățit în 
permanență detenta, agilitatea, re
flexele, pînă ce, prin propria lui 
muncă, a fost promovat din nou 
în poarta dinamoviștilor din Mos
cova, ajungînd să apere și buturile 
reprezentativei U.R.S.S. Pe lîngă

LEV

meci
jucat.

gol de fiecare

lă
mâi 

la

„SCANDALUL
Nu credem că schiul alpin aus

triac are nevoie de prezentare- 
Mulți dintre așii acestui sport se 
numără printre prezumptivii meda- 
liați ai Jocurilor Olimpice de la 
Grenoble. Dar, de citeva zile însăși 
participarea la J.O. a unora dintre 
corifeii schiului alpin austriac stă 
sub semnul îndoielii. O îndoială 
neliniștitoare, si recunoaștem. 
„Bomba" a fost lansată de Fritz 
Opplicher, directorul sportiv al 
schioarelor austriece, iar schijele ei 
au rănit-o grav pe Erika Schineg
ger, care împarte aproape frățește 
cu Marielle Goitschel, cap de șir al 
„alpinelor" franceze, laurii 
tului mondial pe pantele 
noase. In rindul victimelor 
proiectil sui-generis poate
înglobat întregul schi austriac, ca 
să nu mai vorbim de marile firme 
de schiuri.

In fond, despre ce este vorba ? 
înaintea campionatelor de schi ale 
Tirolului, găzduite de piftiile de 
la Innsbruck, competiție care a con
stituit debutul sezonului olimpic in 
Austria (la care au fost prezenți 
și reprezentanți ai schiului din 
S.U.A.) s-a procedat la des uzita
tul control de sex. A doua zi, unele 
ziare austriece, malițioase, au lan
sat titlul: „Poftiți, doamnele 
schiului austriac sînt, intr-adevăr, 
doamne !“ De fapt, insă (iar des
fășurarea evenimentelor confirmă 
supoziția), acest examen superficial

prima- 
vertigi- 
acestui 
insă fi

In curînd celebrul jucător de 
fotbal Eusebio va juca alături de 
un compatriot al său. Este vorba 
de un nou talent din Mozambic, 
descoperit și achiziționat de clu
bul portughez Beniica Lisabona 
pentru suma de 800 000 escudos. 
Conform aprecierilor specialiștilor 
„noua perlă din Mozambic" — 
pe numele Abel — va atinge in 
curînd faima cunoscutului Euse
bio. Cu această ocazie a luat 
sfîrșit și îndelungata dispută de 
culise dintre cluburile Beniica și 
Sporting Lisabona în jurul achi
ziționării lut Abel.

SCHINEGGER
doar pe Erika Schinegger. 
că — lovitură de teatru — 
Opplicher cere, și anunță 
un examen suplimentar al

o viza 
Pentru 
Frantz 
public,
multiplei campioane. La care, in
criminata, șocată, își manifestă re
volta prin anunțarea hotărîrii sale 
de neclintit de a se retrage imediat 
din sport.

Insistența lui Opplicher de a se 
reproceda la examenul cromoso- 
matic a distrus orice speranță și, se 
spune, ti va aduce lui însuși ne
cazuri serioase, dintre care cel mai 
mic va fi aproape sigur demiterea, 
fără menajamente. Vă dați seama 
cam ce ar reprezenta o echipă de 
schi austriacă lipsită de Erika și 
de marele specialist de la poalele 
Tirolului în marea întrecere de la 
Grenoble.

Rănile pricinuite de „explozia” a- 
mintită n-au prea mari șanse de 
vindecare, pentru că Erika Sein- i 
negger și-a manifestat public tris- fi 
tețea, lesne de înțeles, cit și decizia 
ei fermă de a se retrage (între 
altele fie spus, la finele sezonului 
olimpic ea proiectase să se căsăto
rească). Și nu este exclus ca retra
gerea ei din sport să determine și 
pe alte schioare austriece să pro
cedeze la fel. Ca să nu mai vorbim 
că incidentul a angrenat și marile 
firme ce produc schiuri de concurs, 
interesate direct în obținerea 
medalii la marile competiții 
sezonului.

IAȘIN

cele 78 de meciuri susținute în 
echipa U.R.S.S., Iașin a fost che
mat în mai multe rîndurl în echi
pele F.I.F.A. și U.E.F.A.

„Cine mă socotește un om bătrin 
se inșeală amarnic" — a declarat 
recent „leul" Iașin. „Mă simt în cea 
mai bună formă și vreau să mai 
ciștig cu Dinamo Moscova citeva 
titluri de campioni ai U.R.S.S.".

primei zăpezi

arată statisticile 
raportul dintre

în le- 
numă-

VASQUEZ,

(Agerpres). — Proba 
special din cadrul 
internațional de schi

„Criteriul

J. O. din Mexic

cu

*

gătură
rul meciurilor susținute și acela 
al golurilor primite. în fruntea 
listei se află Lev Iașin cu 78 me
ciuri internaționale, 72 goluri pri
mite (0,92 goluri de fiecare meci). 
Urmează Zamora (Spania) — 47

declară Arh. PEDRO RAMIREZ

președintele
CIUDAD DE MEXICO 16 (Ager

pres). — După o vizită de trei săp- 
tămîni în Europa și S.U.A., preșe
dintele Comitetului de organizare a 
Jocurilor Olimpice de vară, arhitec
tul Pedro Ramirez Vasquez, s-a 
înapoiat la Ciudad de Mexico. In 
cadrul unei conferințe de presă, 
el a evidențiat faptul că a XlX-a 
Olimpiadă de vară este întimpina- 
tă cu mari pregătiri în toate țările 
europene. Majoritatea comitetelor 
olimpice arată un interes deosebit

Comitetului de organizare a

Ședința plenară 
a Consiliului Central

MOSCOVA 16. — Cu
prilejul ședinței plenare a 
Consiliului Central al aso
ciațiilor și Organizațiilor 
Sportive 
ședințele 
ții, Iuri 
că în U.R.S.S. există circa 
200 000 de cluburi sporti
ve cu un efectiv de 40— 50 
milioane de persoane, 
dispoziția acestei mase de 
sportivi se află 2 500 de 
stadioane, cu tribune avînd 
o capacitate între 1 500 și 

• 100 000 locuri, mii de te
renuri, săli de gimnastică 
și bazine

în ce privește Jocurile 
Olimpice, 
clarat că 
sovietici se pregătesc pen
tru Jocurile de Iarnă de 
la Grenoble șl 2 000 pen
tru cele de vară de la 
Ciudad de Mexico.

I. Mașin a subliniat că 
țelul principal al organiza
țiilor sportive din U.R.S.S. 
este acela de a transforma 
educația fizică și sportul 
într-un mijloc de întărire 
a sănătății oamenilor, 
popularitzînd-o în asemenea 
măsură ca 40 la sută din 
muncitori, funcționari șl 
țărani să devină practlcanți 
al sportului.

din U.R.S.S., pre- 
acestei organiza- 

Mașin, a declarat

de înot.

La

Iuri Mașin a de-
180 de sportivi

nu numai competițiilor sportive 
propriu zise, dar și programului 
cultural ce va acompania Jocurile 
din octombrie 1968. în acest sens, 
comitetul olimpic al R.F. a Ger
maniei intenționează să urmeze 
exemplul Mexicului în vederea ce
lei de-a XX-a ediții a Jocurilor O- 
linipice de vară, ce va avea loc la 
Miinchen in anul 1972. R. Vasquez 
a declarat ziariștilor că „...Mexicul 
vrea ca viitoarele Jocuri Olimpice 
să fie un adevărat centru de întîl- 
nire a tineretului lumii, un prilej 
de afirmare a dorinței de pace și 
înțelegere a tinerei generații".

Referindu-se la problema Repu
blicii Sud-Africane, R. Vasquez a 
declarat că aceasta va fi studiată 
în luna februarie, cînd Comitetul 
olimpic internațional se va reuni 
la Grenoble. Cit despre poziția atle- 
ților de culoare din S.U.A., aceasta 
este o chestiune a cărei rezolvare 
revine in exclusivitate americani
lor. Președintele Comitetului de or
ganizare a J.O. din Mexic a spus 
că data cînd va fi aprinsă flacăra 
olimpică ce va fi transportată la 
Ciudad de Mexico nu a fost fixată

pentru a stabili ordi- 
sesiunii C.I.O., ce va 
incepere de la 30 ia- 
ia Grenoble. Se vor

COMISIA EXECUTIVA A COMI
TETULUI INTERNAȚIONAL O- 
LIMPIC se întrunește în aceste zile 
la Lausanne 
nea de zi a 
avea loc cu 
nuarie 1968
discuta, de asemenea, relațiile C.I.O. 
cu comitetele olimpice naționale, 
controlul medical Ia J.O. de iarnă 
și de vară, situația Republicii Sud- 
Africane, exclusă din C.I.O. pentru 
politica sa de apartheid.

ÎN CAMPIONATUL UNIONAL 
MASCULIN DE ȘAH (anul acesta 
turneul se desfășoară după siste
mul elvețian) conduce tînărul debu
tant Algimantis Butnoris (candidat 
maestru din R.S.3. Lituaniană) cu 
4 puncte din 5 posibile. El este 
urmat de Vasiukov, Polugaevski, 
Taimanov, Tal și Saharov. în runda 
a 5-a Butnoris a întrerupt cu avan
taj la Jeliandinov.

BOXERUL ITALIAN FERNAN
DO ATZORI și-a păstrat titlul de

încă definitiv, dar că schimbările 
survenite in Grecia nu vor afecta 
probabil participarea tării la Jocu
rile Olimpice de vară.

PARIS 16 
de slalom 
concursului 
de la Val dTsfcre a revenit aus
triacului Karl Schranz, urmat de 
compatriotul său Alfred Matt, 
Billy Kidd (S.U.A.), J. P. Augert 
(Franța), Oile Rohlen (Suedia), 
Guy Perillat (Franța). Intre pri
mii 15 clasați nu figurează nici 
unul dintre concurenții români, 
în clasamentul combinatei alpi
ne, avînd în frunte la egalitate 
pe Schranz, Augert și William, 
schiorul român Dan Crlstea se 
află pe locul 28, iar Kurt Gohu 
pe locul 31.

în foto: Karl Schranz (Austria)

campion european la categoria 
muscă, învingînd prin k.o., în re
priza a 14-a, pe șalangerul său, el
vețianul Fritz Chervet. Mai lucid, 
superior in tehnică șl precis în lo
vituri, fostul campion olimpic de 
la Tokio l-a dominat net pe elve
țian, care, înaintea inevitabilului 
deznodămint, mai fusese numărat 
de trei ori. Meciul s-a disputat la 
Berna, în prezența a 4 000 de spec
tatori.

dar era încă groggy și managerul 
italianului a preferat să arunce 
prosopul în semn de abandon.

ÎNTRECERILE PENTRU 
U.R.S.S. LA GIMNASTICA 
șurată la Kuibîșev, au luat 
cu victoria lui Valeri Kerdemelidi
care a totalizat 111,45 puncte, 
locul 
114,4

CUPA 
desfă- 
sfîrșit

ÎN TURNEUL CE-L ÎNTRE
PRINDE ÎN AFRICA, echipa so
vietică de fotbal, Șahtior Donețk, a 
întrecut cu scorul de 1—0 (1—0) se
lecționata Republicii Ciad. Urmă
torul meci al formației Șahtior va 
avea loc in Congo (Brazzaville).

Pe 
doi s-a situat Anatoli Kozeev 
puncte.

ÎN

CAMPIONUL MONDIAL PRO
FESIONIST DE BOX LA CATE
GORIA MIJLOCIE, NEGRUL A- 
MERICAN EMILLE GRIFFITH. 
I-a întîlnit pe italianul Remo Gol- 
farini, în cadrul unei gale desfășu
rate Ia Roma. Confirmîndu-și clasa, 
Griffith l-a învins pe italian prin 
k.o. tehnic. La începutul reprizei a 
6-a (meciul era prevăzut pentru 10 
reprize), recepționînd un dur cro
șeu de stingă, dublat de dreapta, 
Golfarini a fost trimis la podea. La 
„nouă" el a încercat să reia lupta,

PALATUL SPORTURILOR DIN 
MOSCOVA va găzdui între 19 și 
22 decembrie un mare turneu pre- 
olimpic de box la care vor lua 
parte pugiliști fruntași din opt 
țări: Finlanda, R.D. Germană, Iu
goslavia, Norvegia, Olanda, Româ
nia, Ungaria Și U.R.S.S. Din lotul 
sovietic fac parte printre alții 
„greul" Viktor Barannikov, cîști- 
gător la săptămîna preolimpică de 
la Ciudad de Mexico, campionii 
Spartachiadei popoarelor : Vladimir 
Musalinov, Stasis Strumskis și A- 
lexandr Semenov.

CADRUL UNUI CONCURS 
DE SĂRITURI ÎN APĂ desfășurat 
la Praga, cu participarea sportivi
lor cehoslovaci și italieni, proba de 
săritură de la trambulină (3 m) 
bărbați a fost cîștigată de italianul 
Cagnotto, care a totalizat 442,80 
puncte. Pe locurile următoare s-au 
clasat Dibiasi (Italia) — 416,25 punc
te și Hejl (Cehoslovacia) — 350,50 
puncte. La sărituri din turn (10 m), 
cea mai bine pregătită s-a dovedit 
a fi cehoslovaca Duckhkova clasată 
pe primul loc cu 281,90 puncte. Ea 
a fost urmată 
compatrioata sa 
puncta și Rossi 
puncte.

în clasament de
Bohunova cu 258.15 

(Italia) cu 234.35
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