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VOLEIBALISTELE JAPONEZE
LA BUCUREȘTI

Recitaluri voleibalistice în perspectivă, la Bucu
rești. Ele vor fi date în fata spectatorilor noștri de 
către autenticele „mașini de volei", jucătoarele din 
echipa Japoniei, campioana mondială și olimpică, 
neînvinsă din 1962, care va susține cîteva partide 
între 16 și 22 februarie 1968 în Capitală.

LA UN PAS

In cinste 
aniversar 
Republicii

Sportivii patriei noastre 
întâmpină ziua de 30 De
cembrie, aniversarea a 20 
de ani de Republică, parti- 
cipînd la competiții festive 
și Ia alte acțiuni organizate 
cu acest prilej.

★
TG. Jiu —- Orașul nostru 

găzduiește în aceste zile o se
rie de întilniri sportive din ca
drul „Cupei 30 Decembrie*, or
ganizată de Consiliul orășenesc 
pentru educație fizică și sport 
în cinstea celei de a 20-a ani
versări a proclamării Republi
cii. La aceste întreceri parti
cipă fotbaliști, handbaliști, vo- 
leibaiiști și jucători de tenis 
de masă. La fotbal, s-au întâl
nit două echipe divizionare 
(C, seria vest): Victoria? Igi. 
Jiu și Progresul Strehaia'Gaz-1 
dele, net superioare, și-au ad
judecat partida cu scorul de 
6—1.

La handbal, s-au înregistrat 
pînă acum următoarele rezul
tate : Școala sportivă Tg. Jiu
— Grupul școlar ciment 46—19,
Liceul Tudor Vladimirescu — 
Liceul nr. 2 23—12, Școala
sportivă — Grupul școlar C.I.L. 
21—11, la băieți, șl Liceul nr. 2
— Școala sportivă Ta. Jiu 
3—3, la fete.

M. Bălol — coresp.

LAȘI — Consiliul orășenesc 
E.F.S., in colaborare cu Consi
liul local al sindicatelor, a 
inițiat numeroase întreceri do
tate cu „Cupa 80 Decembrie*, 
în competiția rezervată jucă
torilor de popice, la care au 
participat 8 formații de cite 
doi concurenți, au ieșit clștlgă- 
tori P. Feodoroyici și V. Buzea, 
de la U. M. Nlcolina, care au 
obținut 267 p.d. din 40+40 lo
vituri mixte. în finala pe oraș 
la tenis de masă s-au aliniat 
la start 23 de concurenți din 
12 asociații sportive. Trofeul a 
revenit lui M. Șumulea, de la 
Iprofil Mobila. Sînt în plină 
desfășurare concursurile de 
tir, șah, lupte și haltere.

D. Diaconescu 
coresp. principal

VACANTĂ

BAROMETRUL PREGĂTIRILOR

de 
care

răzlețite, 
de pildă, 
pe lingă

Una dintre ele se 
tocmai în Maramu- 
Complexul turistic

prezenți mai bine de 
elevi și eleve, prin- 
atleți, baschetbaliști, 

voleibaliști 
schiori. Pentru

• Gazde principale — stațiunile de pe valea Prahovei • ...dar nu 
numai ele ! • Tabere speciale pentru peste 2500 de elevi ai școlilor 
profesionale • Pe toate agendele : sport și activități cultural- 

educative

...De fapt, vacanța se află la trei pași. Adică, au mai rămas trei 
zile. Dar cum tinerețea și nerăbdarea reușesc să comprime timpul, am 
găsit titlul de mai sus.

Ultimele file de calendar vor zbura mai repede, în vîrtejul gîndu- 
rilor și al pregătirilor. Acum, printre preocupările dictate de ultimele 
răspunsuri la tablă, de extemporale și acea fatidică încheiere a medii
lor,' și-au făcut loc multe altele. Bocancii și hanoracul, schiurile, alchi
mia cerurilor (pentru coborîri cît mai rapide), acordeonul sau chitara, 
noul repertoriu de versuri...

Vacanța se anunță ca totdeauna veselă, îmbujorată și — în mod 
tradițional — sportivă 1

Taberele de munte-in așteptarea celor

[incomoditatea]
[PERFORMANȚEI]

I
I
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CRAIOVA — Opt formații 
de fotbal din regiunea Oltenia 
s-au înscris în .Cupa 80 De
cembrie", competiție organiza
tă de Consiliul regional E.F.S. 
La acest turneu participă toa
te echipele regiunii care acti
vează în diviziile A, B și C — 
Universitatea Craiova, Electro- 
putere Craiova, Progresul Stre- 
haia, Metalul Tr. Severin, Pro
gresul Corabia, Victoria Tg. 
Jiu — precum |și cele două 
fruntașe ale clasamentului re
gional, Progresul Balș și 
Autorapid Craiova. Iată și 
primele rezultate : Metalul Tr. 
Severin — Universitatea 2—3, 
Progresul Balș — Electropu- 
tere 6—1.

C. Marica — coresp.

In vocabularul fiecărui elev 
termenul de vacanță are o 
rezonanță deosebită. Este și 

firesc. El înseamnă, în primul 
rînd, o perioadă de binemeritată 
odihnă, după un trimestru de mun
că perseverentă, rodnică. Dar, o- 
dihna nu are drept corespondent o 
stare de totală nemișcare. Ea tre 
bui* înțeleasă în accepțiunea sa 
modernă, ca un mijloc de destin
dere activă, în cadrul căreia miș
carea și sportul sînt elemente de 
bază.

Ce li se vor oferi, de pildă, ele
vilor care urmează cursurile licee
lor cu program de educație fizică 
sau ale școlilor sportive ? Pentru 
acești viitori performeri și record
mani, Ministerul Invățămîntului a 
inițiat pe durata vacanței de iar
nă o serie de tabere speciale. E- 
vident, tabere amplasate în re
giunii* de munte, în cele mai pi
torești stațiuni de pe valea Pra
hovei, ca și în alte puncte de 
interes turistic.

Unul dintre cele mai importan
te sedii ale vacanței de iarnă va 
fi — ca de obicei — Sinaia, această 
perlă a Bucegilor care și-a cîști- 
gat de-a lungul anilor un bineme
ritat renume de gazdă ospitalieră 
a vacanțelor școlărești. La Sinaia, 
mai exact la Vîrfu cu Dor, o 
parte dintre reprezentanții cei mal 
autorizați ai sportului școlar vor 
fac* popas pentru aproape două 
săptămîni. Pîrtiile de schi din îm
prejurimi nu vor cunoaște o clipă 
de odihnă. Zăpada căzută din a- 
bundență în Bucegi reprezintă o 
invitație irezistibilă.

în vecinătatea Sinaiei, la Posada, 
va ființa o altă tabără sportivă 
destinată acelorași categorii de 
școli. Și tot pe valea Prahovei 
semnalăm un alt loc de popas pen
tru elevii sportivi, tradiționalul 
Predeal. Găzduiți chiar în localul 
liceului din stațiune, partlcipanțil 
la tabără vor avea latitudinea de 
a alege, după preferințe, diferite 
trasee spre Clăbucet, Gîrbova, 
Diham sau Trei Brazi.

Părăsind traseul prahovean, tre
buie să marcăm pe harta noastră 
încă un obiectiv important — Po
iana Brașov. Și aci, o precizare. 
Efectiv nu Poiana, ci Postăvarul 
— cu cabana purtînd același 
me — va adăposti aproape o 
de tineri și tinere.

Celelalte tabere speciale ale 
nisterulul Invățămîntului

nu- 
sută

Mi- 
sînt

mal 
află, 
reș, 
de la Borșa. O altă asemenea așe
zare o vom afla în frumoasa sta
țiune care se înscrie la ieșirea din 
defileul Bicazului, Lacu Roșu. Și, 
să 
re 
cu 
de

nu uităm o altă solitară așeza- 
montană, Păltinișul, frate bun 
Sibiul, unde zăpezile stabilesc 
obicei cote record.

In total, în aceste tabere spe
ciale vor fi 
1.300 
tre 
gimnaști, handbaliști, 
și — normal 
toți, tabăra de iarnă va însemna 
odihnă activă, în cadrul unui pro
gram complex de pregătire fizică 
generală, asigurat mai ales prin 
lecții și concursuri de schi. In 
funcție de condiții (și sperăm că 
ele vor exista pretutindeni) se va 
putea face și o pregătire specifică.

De semnalat faptul că Ministe
rul Invățămîntului asigură în a- 
această „vacanță albă" și pesta

Tiberiu STAMA 
Neagoe MARDAN

(Continuare in pag. a 2-a)

CITIȚI IN 
CORPUL 
ZIARULUI:

Baia Mare
dePitoreasca așezare străjuită 

Gutin și-a deschis larg brațele 
pentru a întîmpina vacanța spor
tivă. Băimărenii 
febrilitate pentru 
program sportiv- 
atrăgător. Prima 
sens am primit-o
iar al orașului Baia Mare, unde 
tov. Laurențiu Cristea, șeful sec
ției gospodărie, ne-a și oferit un 
„aconto" promițător :
gătit din timp, 
avem amenajate 
tru elevi , dintre
concursuri Iar altul prevăzut cu 
instalație de nocturnă. Ne rezer
văm dreptul și la alte surprize !“...

Un plan interesant ne-a expus

se pregătesc cu 
realizarea unui 
bogat, variat și 
dovadă în acest 
la Sfatul popu-

„Ne-am pre- 
La ora actuală 

3 patinoare pen- 
care unul pentru

Pentru calificarea în finala „C.C.E.”

DINAMOVIȘTII AU LUPTAT 
PÎNĂ LA EPUIZARE

și directorul-adjunct al Liceului 
nr. 1, prof. B. Sine. El he-a ară
tat că tovarășii din conducerea 
școlii vor oferi elevilor nu numai 
posibilitatea de a se recrea, dar 
și pe aceea de a acumula noi cu
noștințe 
preferate, 
de elevi 
tabăra de 
Timp de 
drul școlii vor funcționa cursuri 
de inițiere pentru patinaj și schi. 
Sînt prevăzute, de asemenea, or
ganizarea unor drumeții de 3 zile 
la cabana Izvoarele și în alte 
locuri pitorești. Paralel, la școală 
va funcționa un club unde se va 
putea juca șah, tenis de masă iar 
în sala de gimnastică sînt prevă
zute mici turnee de volei, bas
chet și handbal, între reprezenta
tive de clasă.

Date prețioase am 
la prof. I. Sălăjan, 
Consiliului orășenesc 
ției de pionieri: „De 
ne-am orientat spre o 
gă diversificare a activităților dn 
vacanță. Colaborind cu C.S.O., am 
stabilit o serie de măsuri de pro
pagare a unor sporturi mai puțin 
practicate la noi. In ziua de 7 ia
nuarie, de pildă, va avea loc o de
monstrație de scrimă, susținută

din ramurile sportiva 
Astfel, aproximativ 40 

au fost înscriși pentru 
schi de la Baia Sprie. 

două săptămîni, în ca-

șt 
scrimă 
echipa 
c.s.o. 
„artis- 

Satu

CLASAMENTELE 
OFICIALE 
ALE JUCĂTORI
LOR SI JUCĂ
TOARELOR 
DE ---------
PE

TENIS,
1967

(Pag. a 2-a)

primit și de 
președintele 

al organiza- 
această dată 
cit mai lar-

de elevi șl profesori de la Școala 
spftrtivă din Satiî Mate. Prin a- 
ccastă demonstrație urmărim 
înființarea unei secții de 
pentru copii. In replică, 
feminină de gimnastică a 
Va face o demonstrație de 
tică" în fața copiilor din
Mare. Mai trebuie să vă spun că 
Vom organiza, pentru prima oară, 
un campionat orășenesc de șah 
pentru elevi din clasele III—VIII. 
In scopul angrenării unui număr 
cit mai mare de 
carea schiului și 
programai mai 
pe dealurile cu 
jurul orașului. In sfirșit, vrem să 
batem recordul la patinoare. Ele 
vor ființa la Liceul nr. 3, precum 
și la școlile generale nr. 1, 2. 4, 
5 și 11. Aici vor funcționa nume
roși instructori sportivi. Iar pen
tru cei care vor să deprindă al
fabetul 
tru de
2“.

Fără
tiv „supraaglomerat". Prin realiza
rea lui sportul școlar băimărean 
va

școlari în practi- 
a săniușului, ani 
multe concursuri 
pante ușoare din

schiului, am fixat un cen- 
inițiere pe lingă Liceul nr.

discuție, un program spor-

prinde cu adevărat aripi 1

T. Tohătan, coresp. principal

(Continuare în pag. a 2-a)

■
SURSAO

MAI PUȚIN 
ÎN IROSIREA 
TIMPULUI DE JOC 
LA FOTBAL

Un comentariu 
pe marginea ul
timelor modifi
cări ale regu
lamentului de 
joc

(Pag. a 3-a)

BENT LARSEN 
LA AL TREILEA 
MARE SUCCES 
AL ANULUI

(Pag. a 4-a)

NUMEROASE 
SURPRIZE 
ÎN CAMPIONA
TELE EUROPENE 
DE FOTBAL

(Pag. a 4-a)

PLOIEȘTI — De citeva zile, 
orașul nostru are un nou • te
ren de sport amenajat prin 
muncă patriotică de tinerii iu
bitori de sport, de la între
prinderile I.T.A.U. și Carotaj. 
Noua bază sportivă, situată in
tr-un cartier al Ploieștiului 
unde n-au existat pînă acum 
amenajări sportive, cuprinde un 
teren de fotbal (gazonarea se 
va face la primăvară), tere
nuri pentru baschet și volei, 
sectoare de atletism, precum și 
o pistă de 110 m.

A. Cristea — coresp.

ORADEA — Ciubul sportiv 
Crișul din localitate a pus în 
joc trofeul „Cupa*30 Decem
brie' la numeroase discipline 
sportive. întrecerile se organi
zează la handbal, trîntă (cu 
participarea elevilor ,din școli
le profesionale, licee, și școli 
generale), gimnastică, volei 
(pentru echipele din licee), înot 
(pentru sportivii din ^’asociați
ile din întreprinderi și institu
ții) și șah. La aceste concursuri 
s-au înscris un număr de a- 
proape 500 de tineri.

V. Sere — coresp.

• ARBITRUL BRANDY, DECLARA: „A CÎȘTIGAT ECHIPA CU NERVII 
MAI TARI" • PRO RECCO A CONSTITUIT O MARE SURPRIZA, DAR 
A RATAT 3 PENALTIURI • PRIMUL MECI CU MLADOST — ‘ ‘ “ 

..........— LA ZAGREB
tal cît pentru trei meciuri, 
tind în mai multe rînduri 
defensive ale bucureștenilor. Au 
ratat însă 3 din cele 7 lovituri 
de pedeapsă de care au benefi
ciat I

Comportarea excelentă a forma
ției din Recco nu face decît să 
pună și mai mult în valoare jo
cul prestat de campionii Româ
niei.

Atacînd cu un elan de-a drep
tul debordant, bucureștenii nu 
au permis adversarilor nici un 
moment de respiro. Este adevă
rat că în dorința lor vie de a 
marca cît mai multe goluri, Kro
ner și coechipierii săi și-au des
coperit spațiul din fata propriei 
porți, invitîndu-i parcă pe ita
lieni la contraatac. Așa se și ex
plică de ce a trebuit să așteptăm 
aproape 19 minute (cînd Dinamo

Ad. VASILIU
(Continuare în pag. a 4-a)

IANUARIE,

Ploaie de goluri — ploaie de 
lovituri de la 4 metri, la capătul 
unei partide pe 
loase, pe atît de dramatice. După 
fluierul final din 
nică seara, cînd 
îmbrățișau pentru succesul obți
nut, iar jucătorii lui Pro Recco 
părăseau piscina clujeană epuizați 
și resemnați, arbitrul Jeno 
Brandy declara : „Nicicînd nu mi-a 
fost dat să dictez atîtea penal- 
tiuri. Cele două echipe au luptat 
admirabil și victoria a revenit, pe 
merit, formației care a avut ner
vii mai tari'.

Spusele conducătorului celei de 
a doua întilniri dintre Dinamo și 
Pro Recco nu pot sugera pe de
plin cît de înverșunată a fost dis
puta care avea să decidă pe cea 
de a doua finalistă a „C.C.E.". 
Spre marea surpriză, ,7“-le ita
lian a jucat excelent, a? putea 
spune chiar cum nu l-am văzut 
jucînd de multi ani. Apărarea a 
fost promptă și s-a regrupat cu 
regularitate în fața porții lui Me- 
rello, nelăsîndu-i pe dinamoviști 
nici un moment să acționeze în 
voie. Iar in atac, oaspeții au îno-

cit de spectacu-

meciul de dumi- 
dinamoviștii se

JUDO ÎN ARENA CIRCULUI.
Semnal de tamburină. Apoi un 

altul de trompete șl în eleganta arenă 
a Circului de stat din Capitală șl-a 
făcut apariția un numeros grup de 
sportivi. Erau eomponențli echipelor 
fruntașe de judo din București, an
grenați în întrecerea pentru cuceri
rea „Cupei 20 Decembrie".

Spre marea lor satisfacție, chiar de 
la primele angajări au Izbucnit ro
pote de aplauze. Șl le meritau. Re- 
nunțînd la lupta „din parter" (lipsită 
de spectaculozitate), el au folosit pro
cedee tehnice de adevărată acrobație, 
dinamice șl cu numeroase subtilități 
de atac și apărare. Trebuie să subli
niem îndeosebi partidele realizate de 
M. Furnică (Tinerețea) — V. Florescu 
(Politehnica), M. Petrescu (I.O.R.) —

V. Costea (Politehnica) și A. Vulga
ris (Tinerețea) — T. Popescu (Poli
tehnica).

De un succes remarcabil s-a bucu
rat demonstrația de autoapărare a 
tinerel l’lorica Rotaru (I.O.R.), care 
a înfruntat trei băieți deodată iădn- 
du-1 pe toți k.o. !

In final „Cupa 30 Decembrie" a re
venit echipei Tinerețea (antrenor Gh. 
Donclu). Cîștlgătorii pe categorii : 
58 kg. A. Vulgaris (Tinerețea), 63 kg. 
E. Georgescu (I.O.R.), 70 kg. M. Pe
trescu (I.O.R.) șl H. Lazăr (Tinerețea), 
75 kg C. Rădulescu (I.O.R.), 80 kg. 
I. Marinescu (I.O.R.), +80 kg. V. Ti
miș (Tineroțea).

LA 13

percu- 
liniile

SFERTURILE DE FINALĂ ÎN „C.C.E.” Șl „CUPA

Ieri, la Zurich, au fost programate prin tragere ia sorți, meciurile din sferturile 
lițiilor europene de fotbal.

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"

Eintracht Braunschweig—Juventus Torino ; Vasas Budapesta—Benfica Lisabona, 
Praga și Manchester United—Gornik Zabrze.

„CUPA CUPELOR"

I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I
I
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I

andidatul la doctorat își scrie sin
gur dizerfația. N-o poate copia 
ain manual. Conducătorul științi
fic îi poate indica cel mult docu
mentaro și îndruma cercetările. 

Iîi poate indica metoda, dar cer
cetările trebuie să și le facă singur.

Performanța poate fi asemuită cu o ast
fel de lucrare, pentru că și ea este rezul
tatul unor eforturi originale. Sportivul se 
prezintă ca un veșnic candidat la doctora
tul performanței. Prea puțin îl poate ajuta 
experiența altor campioni. Copierea unor 
planuri de antrenament chiar și verificate 
de practică, sau consultarea unor manuale 
cu renume — nu-l pot duce nemijlocit la 
marele rezultat. Performanța înaltă este o 
chestiune strict individuală care trebuie 
să țină seamă de principiile pre
gătirii, dar care nu poate fi în
vățată în amănuntele ei esențiale de 
la alții. Coordonatele biomecanîce. fiziolo
gice, nervoase, temperamentale ale fiecă
rui sportiv sînt în atare măsură personale, 
incit aplicarea experienței străine nu poate 
aduce creșteri substanțiale la înalt nivel și 
în nici un caz nu poate fi suficientă pen
tru recordurile de mare valoare.

De aceea, fiecare campion este totodată 
și un cercetător.. Un cercetător care se 
avîntă pe cărările neexplorate ale poten
țării capacităților propriei sale personali
tăți în luptă cu secunde, centimetri, ad
versari...

El trebuie să studieze chiar și ceea ce 
au aflat alții înaintea sa în același dome
niu și în cele înrudite, dar numai pentru
a putea aplica în mod original condițiilor I 
sale specifice ceea ce rămîne valabil din ■ 
suma cercetărilor și descoperirilor altora. 1

Copiindu-i pe Nurmi, Zatopek sau Kuț | 

nu poți ajunge niciodată un mare fondist.
Acest lucru este în aceeași măsură ade- I 

vârât și pentru antrenori. Antrenînd după 1 

rețetele lui Sebeș, Herrera, Ramsey, Schăn, 
Maslov sau Stein nu vei făuri o mare 
echipă.

De altfel, înțelepciunea cea mai de preț 
ce se poate împrumuta observînd antrena
mentele marilor sportivi și pe ale marilor 
antrenori este tocmai lipsa unor rețete. 
Fiecare etapă, cu obiectivele sale specifice. 
Pentru fiecare împrejurare, pentru fiecare 
individualitate se adaptează, se inventează 
metodele cele mai potrivite. Cercetare, do
cumentare, experimentare și iar se reia tot 
ciclul de 
ventarea 
Aplicarea 
lor celor 
lor de acord cu observațiile propii și cu 
datele științelor auxiliare.

O vastă muncă de cercetare originală. 
Cine nu crede, să-l întrebe pe Radu Huțan, 
antrenorul caiacîștilor.

Dacă am vrea să sintetizăm, în forma 
unor maxime, esența acestei înțelepciuni, 
am putea scrie totul în numai cîteva fraze : 
cel mai bun antrenor este acela care reu
șește să-l învețe pe sportiv că trebuie să 
învețe singur. Secretul performanței trebuie 
să-l descopere fiecare. Cînd regele Rudolf 
al ll-lea l-a întrebat pe marele astronom 
Keppler cum ar putea să pătrundă tainele 
științei, acesta i-a răspuns cu demnitate: • 
„Sire, în știință nu există o cale pentru I 
regi'.

Nici în performantă nu există.

la început. Apoi găsirea și in- 
exercițiilor celor mai eficiente, 
dozelor, intensităților și volume- 

mai adecvate dintre ele, punerea

N. BRAȘOVEANU

■ * - .

CUPELOR”

de finală ale compe-

Real Madrid—Sparta

Standard Liege—Milan, Valencia—Bayern Mîinchen; S.V. Hamburg—Lyon, Cardiff City—Torpedo Mos
cova.

Echipele de
Grivița Roșie și

invitate in

rugby
Dinamo
Franța

Rugbyștli români sînt chemați să 
susțină noi Întreceri internaționale. 
Este vorba de două echipe de club

romănesc,
pe

fruntașe ale rugby-ulul
Grivița Roșie, campioana țării 
anul 1967, și Dinamo.

Grivița Roșie va susține un turneu 
In Franța. Ea va juca, printre altele, 
la la Voulte șl Toulon. Dinamo, Invita
ta tot în Franța, va avea drept adver
sare formațiile S.U. Agen, Drives și 
La Rochelle.

In vederea acestor turnee, ambele 
echipe roimâneștl vor părăsi Bucu- 
reștiul in cursul zilei de vineri.

Sportivii Craiovei
in întrecere

Consiliul orășenesc Craiova pen
tru educație fizică și sport, în co
laborare cu comisia pentru acti
vitatea sportivă de la Consiliul lo
cal al sindicatelor, a organizat o 
competiție dotată cu „Cupa 30 De-

I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

cembrie" la 4 sporturi : șah, popice, 
tir și tenis de masă. în prima eta
pă (10 noiembrie — 10 decembrie), 
au fost desemnați campionii aso
ciațiilor sportive iar în etapa ur
mătoare (10—30 decembrie), inter- 
asociații, vor fi cunoscuți campio
nii orașului. Printre asociațiile 
sportive fruntașe în această com
petiție se numără Chimia, I.R.A. 8, 
Termocentrala și C.F.R.

T. Costin, coresp.

Formația
de masă C.F.R. Brașov 

evoluează in Iugoslavia
Săptămîna aceasta, formația bra- 

șoveană de tenis de masă G.F.R. 
întreprinde un turneu în Iugosla
via, la Zrenjanin, Subotita, Novl 
Sad și Zenta. Au făcut deplasarea 
surorile Maria și Hajnal Corodi, 
Monica Hariga, L. Bucs precum șl 
juniorii S. Doboși. A. Lazăr de la 
C.S.M. Cluj. Lotul de sportivi este 
însotit și de antrenorul Vaslle 
Zamfir.

de tenis

C. Ch. -

după-amiază, a părăsit 
Capitala Selecționata divizionară 
de fotbal care mtine seară, Ia 
Aachen, va susține un meci 
amical in compania echipei Ale
mannia. Pentru această partidă 
au făcut deplasarea 14 jucători; 
Coman, Adamache, Deleanu, 
Ivăncescu, Hălmăgeanu, C. Dan, 
Mocanii, Ghergheli, Dumitriu III, 
Pircălab, Constantin, Ionescu, 
Kallo și Sasu. Formafia este con
dusă de antrenorii A. Niculescu 
șl Șt. Onisie.
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LA UN PAS DE VACANTĂ „ESTE DE LA NOT,

Barometrul
(Urmare din pag. 1)

și b&trln» estate * Moldovei 
trăiegte emoțiile primului „inter
mezzo" al actualului an școlar. 
Grija cadrelor didactice ieșene 
este de a nu înregistra nici o ab
sență în catalogul vacanței spor
tive. Dar, pentru că bilanțul pro
iectelor ar ocupa — poate — pa
gini întregi, le ilustrăm da data 
aceasta prin planul da acțiune 
consemnat la Liceul nr. 8. Aci, 
după cum ne-a pus în temă direc
toarea, Camelia Nicolau, scopul 
principal este de a fi angajat în 
«cțiuni sportive tot efectivul șco
lii. De aceea, la dispoziția elevi
lor șl elevelor de la „Dimitrie 
Cantemlr" va st* un autentic „ca
rusel" al concursurilor. Săniuțele 
și-au stabilit cîmpul de... manevre 
pe dealul Galata, iar iubitorii evo
luțiilor pe gheață, la patinoarul 
natural de la „Voința". Sălile 
C.S.M.S. vor găzdui — de 
două ori pe săptămînă —
pe atleți șl pe atlete, care, In 
final, vor da probe de control. 
Pentru voleibaliști slnt proiectate 
două întiiniri cu formațiile Liceu
lui nr. 1 „Mihail Sadoveanu".

D. Diaconescu, coresp. principal

Brasov
La poalele Tîmpei, apropiatul 

start al vacanței se resimte din 
plin. O lucrare de control, ad- 
hoc, ne-a edificat asupra stadiului 
pregătirilor. Cei,., examinați 1 Li
ceul ar. 2 și vecinul său, Școala 
sportivă. De la primul, pe scurt; 
un lot de 38 de sportivi din sec
țiile de atletism, gimnastică și 
handbal vor fi prezențl în tabăra 
Ministerului Invățămîntului de la

pe ClăbucetLumină nouă

PREDEAL 18 (prin telefon, de 
la trimisul nostru}. De la finele 
săptămînii trecute, nopțile Pre
dealului sînt luminate de o nouă 
fconstelație. Două șiruri de aștri 
sclipitori urcă spre înălțimi, prin
tre brazii albiți de nea, formînd 
parcă o a doua cale lactee. De 
fapt, nu sînt stele adevărate, ci 
Cele 122 de reflectoare, de cite 
500 de wați fiecare, ce proiec
tează o lumină „a giorno” pe 
pîrtia de la Clăbucet.

Vineri s-a făcut proba noii in
stalații, iar sîmbătă sutele de 
schiori și turiști, veniți să-și pe 
treacă sfîrșitul de săptămînă în 
frumoasa stațiune de sporturi de 
iarnă, au avut plăcuta surpriză 
de a-|și vedea prelungită pînă 
tirziu în noapte posibilitatea de 
a aluneca pe pîrtie cu schiuri 
sau cu săniuțe. O .premieră” 
care s-a bucurat de un imens 
succes.

întreaga porțiune de 750 m de 
pîrtie de Ia Clăbucet-sosire este 
acum iluminată și poate fi fo
losită seară de seară pînă la 
ora 23. Cei 61 de stîlpi meta
lici, purtători al reflectoarelor, 
străjuiesc pista, asigurînd o am
bianță modernă acestui loc de 
întîlnire, tradițional, al amatori
lor de schi și al celor ce se 
întrec în competiții oficiale. Lu
crările de amenajare a instala
ției au fost asigurate de între
prinderea I.R.E. Brașov, care me
rită felicitări pentru promptitudi-

CONCURSURILE DE BOB 
DIN ACEST SEZON

Federația română de schi-bob a 
stabilit ca toate competițiile repu
blicane de bob să se desfășoare în 
a treia decadă a lunii februarie. 
Campionatele naționale sînt pro
gramate pentru zilele de 24 și 25, 
iar între 20—28 vor avea loc între
cerile pentru „Cupa Federației" și 
„Cupa României". în plus, se vor 
mal desfășura șl alte concursuri 
ce vor fi organizate de comisiile 
regiunilor Ploiești șl Brașov, de 
unele cluburi și asociații sportive.

Toate întrecerile se vor disputa 
la proba de bob 2 persoane, pj 

«pîrtia de la Sinaia.
La 18 februarie, se vor ține și 

campionatele naționale de săniuțe, 
pe aceeași pîrtie.

pregătirilor
Lacul Roșu. Pentru cei din clasele 
V—VIII: inițiere sau concursuri 
la schi, patinaj, ca șl excursii în 
colectiv. Pentru toți elevii care 
rămin în oraș : un patinoar natu
ral, amenajat în curtea școlii. La 
Școala sportivă, din vastul pro
gram prezentat de prof. Elena Că
rare, directoare, reținem: 25 de 
baschetbaliste — In tabăra de la 
Posada; 12 atleți — la Păltiniș ; 12 
handbaliste — la Borșa; 33 de 
schiori — în Postăvar. Restului de 
sportivi din secții le-a fost sta
bilit un orar tehnico-tactic, com
binat cu activități turistice. In 
plus, fotbaliștii își vor apăra șan
sele (cu două reprezentative) în 
„Cupa 30 Decembrie" inițiată chiar 
de școală, la mini-fotbal. Pe lista 
Înscrierilor : echipele Steagul roșu, 
Tractorul, Metrom, Flacăra și Școa
la sportivă din Sibiu.

C, Gruia, coresp. principal

rPIloieoltii
în „orașul aurului negru" spor

tului 1 se va d* eredit larg în 
zilele vacanței de iarnă. Acest lu
cru se poate constata făcind un 
scurt raid pe la principalele școli 
ploieștene. lată-ne, de pildă, la 
Liceul nr. 2, instituție de învăță- 
mînt care numără peste 2 500 de 
elevi. „Ghid" pe traseul apropia
tei vacanțe ne-a fost chiar direc
torul liceului, prof. Trajan Comă- 
niciu, El ne-a prezentat o suită de 
acțiuni menite să satisfacă toate 
gusturile tinerilor sportivi. Ast
fel, pe Întreaga perioadă a vacan
ței vor ființa centre nermanente 
pentru practicanții voleiului, teni
sului de masă și șahului. Elevii 
mai mici vor avea posibilitatea să 
se Întreacă in concursurile de să
niuțe și de tir, ultimele dotate cu 
distincția „cel mal bun țintaș". A- 
matorilor de drumeție li s-a pus 

Virtul cu Dor, irumoasa cabană din Bucegi, înconjurată de nume
roase pirtii pentru toate categoriile de schiori, va fi asaltată în săp

tămânile următoare de miile de iubitori ai acestui sport

nea cu care și-a îndeplinit mi
siunea.

.Iluminarea pîrtiei noastre — 
ne-a declarat neobositul anima
tor al schiului predelean, Dumi
tru Frățilă, responsabil a) tele
fericului — va da un impuls 
hotărîtor activității sportive pe 
această bază“. Un amănunt im
portant : s-a mărit și numărul 
orelor de antrenament pentru 
schiorii de performanță și aceș

ATENȚIE LA

De cîtva timp s-a înche
iat pe patinoarul artificial prima 
manșă a campionatului de hochei 
al orașului București. în gene
ral, așa cum subliniam, și în 
scurtul nostru comentariu ante
rior, partidele disputate cu acest 
prilej au scos în evidență de
plina maturizare a unor elemente 
tinere, semnalate și la edițiile 
precedente ale acestei compe
tiții. Din păcate, însă, numărul 
tinerilor hocheiști evidențiat! 
este mult prea mic față de efor
turile care se fac, față de pre
gătirile ce se efectuează în cele 
patru secții de juniori bucureș- 
tene. Dacă avem în vedere fap
tul că și așa numărul echipelor 
da juniori în orașul București, 

la dispoziție o listă copioasă de 
excursii, unele dintre ele depășind 
„granițele" regiunii, Pe de altă 
parte, vîrfurile sportive ale liceu
lui vor lua drumul taberelor or
ganizate, fie de federațiile de 
specialitate, fie de școala sportivă. 
Elevii care vor rămine în oraș 
vor avea prilejul să vizioneze gale 
de filme cu tematică sportivă. în 
fine, să nu uităm „ambiția" con
ducerii și a cadrelor da speciali
tate din acest liceu de a oferi ele
vilor, chiar din prima zi ds va
canță, un patinoar, „cum nu • al
tul in tot Ploleștiul I"

Dorim succes deplin tuturor a- 
cestor proiecte l

A. Vlăsceanu, coresp.

Desfășurătorul sportiv al vacan
ței de iarnă din Bîrlad, oraș care a 
devenit, în ultimii ani, un puter
nic centru școlar, este foarte pro
mițător, Am dat cuvîntul pentru 
exemplificare directorului Liceului 
nr. 3, prof, Vasile Țugulea. „Pen
tru amatorii întrecerilor de sală, 
am organizat „Cupa claselor IX-

Taberele de munte-in așteptarea celor 
, peste 1300 de elevi sportivi!
(Urinare din pag. 1)

2500 locuri pentru recrearea ele
vilor din școlile profesionale. Ta
berele vor funcționa la Curtea de 
Argeș, Piatra Neamț, Brașov, Blaj, 
Sibiu, Năsăud, Suceava, Sighișoa
ra, Cîmpeni, Lupeni etc. Paralel, 
din inițiativa C.C, al U.T.C., vor fi 
organizate două tabere centrale 
pentru președinții comisiilor spor
tive din școli, la Brașov șl 
Miercurea Ciuc.

Așa cum spuneam, din vastul 
program al vacanței nu vor lipsi 

tia se pot pregăti în condiții 
Optime chiar și atunci cînd în 
timpul zilei, zăpada este muiată 
de soare.

Acum, oaspeții Clăbucetului 
sînt în preajma unei alte pre
miere. Peste puține zile urmează 
să-și înceapă activitatea noul 
schi-lift, actualmente în rodaj. 
Vom reveni cu amănunte.

Radu VOIA

SELECȚIE!
loc să crească de la un 
altul, scade, este lesne

an 
de

dintre 
la vîrsta 

seniori- 
calitățile 
hocheist.

în 
la 
înțeles că, în pregătirea elemen
telor de perspectivă, Capitala a 
rămas datoare hocheiului nostru.

Curios este faptul că, din cons
tatările noastre, în secțiile de 
juniori bucureștene se lucrează 
intens. Atunsi î Principala la
cună este, credem, neglijenta pe 
care o manifestă antrenorii in 
selecționarea tinerilor, 
care, imensa majoritate, 
promovării în rîndurile 
lor dovedesc că n-au 
necesare unui bun 
Deci, atenție la selecție I

Iată, acum, ultimele rezultate 
înregistrate în această competi
ție i Dinamo — Olimpia 9—5 
(3—2, 3—2, 3—1}, Constructorul 
— Olimpia 4—2 (2—1, 1—1, 1—0) 
și, în derbiul întrecerii, Dinamo 
a Învins Steaua ciupii un joc fru
mos, cu 7—3 (0—1, 3—2, 4—0).

Clasament i
3 3 0 0 
3 2 0 1 
3 10 2 
10 0 2

6
*
2
i

1. Dlnamo
2. Steaua
3. Construotorul
4. Olimpia

XI" la volei (s-au și înscris 10 e- 
chipe, 6 masculine și 4 feminine) 
și un campionat de șah p* două 
categorii de virată (clasele V—'VIII 
și IX—XI). Bineînțeles că ne-am 
concentrat atenția pe sporturile 
specifice sezonului de iarnă, la eare 
am inițiat o duzină de concursuri, 
Cu acest prilej se vor decerna 
titluri de „campioni ai clasei", ai 
grupei de clase și ai școlii. In 
același timp, elevii noștri sînt an
grenați și in campionate Ia nivel 
orășenesc, alături de ceilalți elevi 
birlădeni. Aceste confruntări spor
tive școlare sint organizate de Co
mitetul orășenesc U.T.C. împreună 
cu Consiliul pionierilor. întrecerile 
sint dotate cu „Cupa 30 Decem
brie". Ele sint deschise la volei, 
șah. patinaj, trintă și tenis de 
masă. Dintre celelalte acțiuni pe 
care ni ie-am propus, menționez: 
amenajarea a două patinoare na
turale, la stadionul Tineretului și 
baza sportivă Voința, ca și crea
rea unor pirtii pentru schi și să
niuș, pe dealul Țuguiatul, pe eare 
să angajăm zilnic zeci de compe
titori".

Așteptăm cu nerăbdare primele 
rezultate..,

S. Eliade, coresp. principal 

și acțiunile cultural-educative. 
Pentru a ne menține în domeniul 
concretului vom arăta de exemplu 
că directorul taborei de la Pălti
niș, prof. Mihai Pivariu, și-a în
semnat în agenda sa datele con
cursurilor de proză șl poezie în
chinate aniversării Republicii, sau 
că un alt responsabil de tabără, 
prof. I. Smîdu, care va răspunde 
de Posada, intenționează să reali
zeze un concurs „Cine știe sport, 
răspundevizînd succeșe «le 
sportului românesc în cei 20 de 
«ni de la proclamarea Republicii. 
Și asemenea Inițiative figurează în 
toate localitățile amintite mai sus.

Am trecut în revistă doar ta
berele cu caracter centralizat, 
care nu vor putea cuprinde decît 
vîrfurile sportive și o parte din
tre școlari. Cum vor beneficia de 
avantajele sportului ceilalți elevi. 
Intre 22 decembrie și 10 ianuarie ? 
N-au fost uitați nici aceștia. Prin 
catedrele de specialitate s-au pus 
la punct multiple acțiuni în 
cadrul cărora întîlnim cel mai 
frecvent amenajarea de patinoare 
și de pîrtii pentru schi șl săniuș, 
competiții de tip turneu „fulger" 
pentru disciplinele de sală, ex
cursii în împrejurimile localități
lor respective și multe altele.

Majoritatea covîrșițoare a con
ducerilor de școli șl a cadrelor di
dactice manifestă dorința arzătoa
re de a crea condiții optime pen
tru ca toți elevii să se bucure din 
plin de atuurile vacanței și de 
acest adevărat elixir care este 
exercițiul fizic, cu corolarul său, 
sportul, în măsura în care ne va 
fl posibil, vom urmări la fața lo
cului modul în care școlarii noștri 
își completează „jurnalul de zi“ 
al mult așteptatei vacanțe ! Pînă 
atunci, le urăm petrecere frumoa
să 1

Clasamentele F.R.T. pe anul 1967
Din partea Federației române de tenis primim clasamentele oficiale 

ale celor mai buni jucători și celor mai bune jucătoare din tară, la 
încheierea sezonului competlțional 1967. Le facem loc, publicîndu-le 
integral.

CATEGORIA ONOARE. Bărbați l 1. 
Gheorghe Vizlru. maestru emerit al 
sportului, 2. Tudorel Bădin, 3. Criș- 
tea Caralulis, 4. Gheorghe Cobzue, 5. 
Arnulf Sohmldt, maeștri al sportului; 
Femei : 1. Eva Stăneescu, maestră a 
(portului.

CATEGORIA I. Bărbați: 1—2. Ihe, 
Năstase, maestru al sportului, Ion 
Țiriac, maestru emerit al sportului, 
3, petre Mărmureanu, maestru al

ION ȚIRIAC IUDIT DIBAR

DIN SCOALĂ• ••

Punindu-ne, din nou; la dis
poziție coloanele sale, 
„SPORTUL” adresează, cre

dem, o invitație căreia ar trebui 
să-i răspundă cit mai mulți pro
fesori de educație fizică sau an
trenori pentru a lega o discuție 
cit mai largi privind activitatea 
desfășurată nu numai in Școala 
sportivi nr. 2 din București, ei in 
majoritatea instituțiilor de învăță
mânt școlăresc de la noi.

Spuneam în Încheierea primeloi 
noastre însemnări că principala în
datorire care ne revine este aceea 
de a privi necontenit înainte, să 
nu ne lăsăm cuprinși de amețeala 
unor succese obținute mai demult. 
Numai a?a, desigur, vom trăi de
plin sentimentul datoriei Împli
nite.

Ne uităm adesea la graficele și 
statisticile care exprimă realizările 
celor opt ani de activitate ai șco
lii noastre, dar zăbovim mai mult 
asupra cifrelor care dimensionea
ză perspectiva. Aceasta pentru ca 
și miine să putem spune — așa 
cum facem astăzi cu bucurie — 
despre un tinăr campion: „Este 
de la noi din școală...”, sau măcar 
nostalgic: „A fost...".

Ne obligi la acest fel de a gindi 
și de a munci tradiția performante
lor care a fost creată in școala 
noastră, răspunderea față de în
crederea ce ni se acordă, cerin
țele actuale ale sportului românesc.

Se apropie un nou an pe care 
ni-l dorim, firește, mai darnic ca 
ceilalți. Un an In cară ne vom du
bla eforturile și căutările pentru 
ca tinerii noștri elevi — sau ci* 
mai multi dintre ei — sd pășească 
pe poarta afirmării, să Îmbrace 
tricourile campionilor sau să-și 
Înscrie numele pe tabelul record
manilor.

Nu pornim în acest drum de la 
km zero. Am avut grijă de schim
bul de miine și acum va trebui 
doar să ne continuăm munca cu 
răbdare, cu pasiune. Sperăm ca 
elevii de azi să-i Întreacă pe cei 
de ieri.

„Cupa Capitalei"
în «ala de sport a Facultății 

de drept s-au desfășurat întrece
rile etapei a doua a „Cupei Capi
talei". O frumoasă impresie ne-au 
lăsat componenții echipei Viitorul. 
Elevii profesorului Tănase Mure- 
șan au demonstrat că posedă fru
moase calități tehnice și tactice. 
Sabterul Gheorghe Mocanu și 
spadasinul Ghoorghe Ionașcu au 
înregistrat victorii prețioase în 

meciurile cu Progresul și Combi
nata școlară nr. 2, De' la Progre
sul s-a evidențiat floretista Ana 
Gîrbea care, în formă excelentă, 
a eîștigat la zero asalturile cu E- 
lisabeta Doară șl cu Elisabeta Pă- 
cureț (Combinata școlară nr, 1).

Rezultatele înregistrate în etapa 
a doua: Viitorul — Progresul 9-7; 
Combinata școlară nr. 1 — Combi
nata școlară nr, 2 15—1 ; Viitorul 
— Combinata școlară nr. 2 14—2; 
Progresul —- Combinata școlară nr. 
1 10—6; Progresul — Combinata 
șeolară nr. 2 13—3; Viitorul — 
Combinata școlară nr. 1 8—8.
(R. V,),

★
Săptămînă trecută au avut loc 

la Tg. Mureș întreceri în cadrul 
celei de a III-a ediții a „Cupei 
Regiunii Mureș-Autonomă Ma
ghiară".

Clasamentul final al competiției; 
floretă băieți: 1. Medicina I Tg. 
Mureș, 2. Petrolul Ploiești, 3—4. 
Medicina II Tg. Mureș și Scena 
Brașov; floretă fete : 1, Unlo
Satu Mare, 2. Medicina I Tg. Mu
reș, 3, Școala sportivă Oradea; 
sabie : 1. Scena Brașov, 2. Petro
lul Ploiești, 3, Medicina I Tg. 
Mureș. (Const. Albu — coresp.).

sportului, 4. Sever Dron, 5, Gheorghe 
Boaghe, 6, constantin Popovlcj, 7. 
Vlorej Marcu, 8. Giinther Bosch, 9- 
Ion Santel, 10. Constantin Năstase, 
maestru al sportului, 11. Vasil* Se- 
reștor, 12. Dumitru Viziru, 13. Codin 
Dumitrescu, 14. Iosif Kerekeș, 15. Ni- 
oolae Mita, 16. Sever Mureșan, 17. 
Șerban Basarab, 18. Gheorghe Komo- 
roezy, 19. Toma Ovicl, 20. Mihai 
Russu, 21. Andrei Balogh, 22, Ernest 
Takacs, 23. Zoltan Nagy, 24, Lucian

Pentru mulți dintre prietenii 
sportului, citeva din speranțele 
noastre sint incă de pe acum cu
noscute. l7om porni in 1968 cu o 
echipă puternică și cu perspective 
de a obține succese; o echipă de 
tineri elevi despre care, cu sigu
ranță, se va mai vorbi. Ne aîndim 
îndeosebi la atleții Vlad Hodoș. 
Gheorghe Gligor, Cornelia Popes
cu, Cornelia Barto, Victor Radet- 
chi. unii dintre ei campioni sav 
recordmani de juniori, ale căror 
performante vot fi mult îmbună
tățite. Trebuie să muncim, insă, 
mult pentru aceasta. Vom fi pe 
deplin răsplătiți in ziua in care 
vom putea răspunde spectatorului 
din tribună, entuziasmat de evo
luția sau recordul tinărului atlet: 
„Este de la noi, din școala sporti
vă...". Cu aceeași dragoste, cu a- 
celeași speranțe ne îndreptăm gln- 
durile spre toți cei aproape 3 500 
de elevi Înscriși in școala noastră.

Sportul are nevoie de elemente 
valoroase, tinere, de perspectivă, 
In toate ramurile șale, Considerăm 
că este de datoria noastră, a pro
fesorilor, să contribuim la înde
plinirea acestui obiectiv vital pen
tru sportul de performantă din 
tara noastră. De aeeea vom face 
totul pentru ca in anul viitor să 
crească in mai mare măsură va
loarea unor tineri gimnaști (Aurel 
Bunescu, Olga Gheorghe, Clpudia 
Pandelescu, Elena State), a Înotă
torilor (Carmen Cehanzuc, Vladi

prof. C. POPESCU 

prof. R. SPIRESCU

O .secvență11 dlntr-un meci de baschet în cate — în tricouri închise 
— evoluează reprezentantele Școlii sportive nr, 2 din București

Rezultatele diviziei B

Masculin ; Petrolul ploiești — Ar
mata Bacău 100—64 (49—24), Unlo Sațu 
Mare — Politehnica Cluj 42—47 
(21—17), Universitatea Iași — Univer
sitatea București 52—69 (18—31), I.C.F. 
II — Progresul București 65—50 
(29—25), Voința București — Construc
ții București 49-47 (29—20), I.C.H.F. 
— Academia militară 78—62 (26—31), 
Pedagogic Oradea — Medicina Tg. 
Mureș 58—50 (31—30), Medicina Timi
soara — Știința Petroșani 83—30 
(19—21), steagul roșu Brașov — Po
litehnica Brașov 77—54 (40—20), Con
structorul Arad — Universitatea Cra
iova 52—40 (22—23).

Feminin : Arhitectura București — 
pedagogic Bacău 44—38 (21—22), Uni 
versitatea București — I.C.F. Jl 
30—37 (16—24), Universitatea Timișoa
ra — Armata Cluj 63—44 (28—17), Uni

Bolder, 25. Dumitru Hărădău, 26, O- 
llmpiu Negru, 27. Alexandru Siito, 28. 
Marcel Bala, 29—30. Dan Țereanu, 
Ludovic Szabo, 31, Anatolie Na- 
vroțchi, 32—33. Paul Dumitrescu. 
Emil Stan, 34. Arcadie Sayti, 35. So
rin Sopa, 36. Andrei Somogy, 37. 
Paul Hutter, 38—39. Cristian Ștefan, 
Matei Bogdan, 40—41. Viorel sotlriu, 
Mihai Stoleru, 42. Ion Guțu, 43. Au
rei Mltraehe. Femei : 1. iudit Dlbar, 
maestră a sportului, 2. Eeaterina 
Horșa, 3. Eleonora Dumitrescu. 4- 
Manana Ciogolea, 5, Julleta Boboc 
Namlan, maestră a sportului, 6. Ag
neta Kun, 7. Felicia Bucur, 8—9. 
Aneta Ve.rone, Vera Rado, 10. Sanda 
Dron, 11., Letițla Gîju, 12. Flori ca 
Butoi, 13. Valeria Bălaj, 14. Aurelia

ILIE NĂSTASE
Văzuți de NEAGU RĂDULESCU 

mir Belea, Ruxandra Spandonidel 
Emil Manolescu, Anca Pop etc.) ca 
și a altor elevi sportivi.

Ne vom opri aici cu enumeră
rile, făcind insă precizarea că 
multe din speranțele noastre se 
îndreaptă și spre secțiile de bas
chet, handbal, fotbal, hochei pe 
gheață, polo sau tenis în care 
activează o serie de veritabile ta
lente ale sportului de performanță. 
Unii tineri au reușit să abțină re
zultate care le-au deschis porțile 
loturilor republicane de juniori șl 
tineret, alții au îmbrăcat tricourile 
de campioni republicani la copii, 
juniori și chiar de seniori! Nume
roși alții se află foarte aproape de 
primele lor succese sportive, li 
vom ajuta, deopotrivă, pentru a și 
împlini năzuințele lor identice — 
de fapt — eu ale noastre. Pentru 
«r-adevăr, este dorința noas- 

k mai mare si putem răs
punde cit mai des: „Este de la 
noi, din școala sportivă"... ori de 
cite ori în rîndul marilor campioni 
români și chiar in arena interna
țională, își va face intrarea un 
tinăr sportiv, căruia astăzi ii acor
dăm doar calificativul de speranță.

versitatea jașj — Olimpia T, V, Bucu
rești 50—35 (21—13), Pedagogic Con
stanța — Viitorul Dqrohoi 52—44 
(23—47), Școala sportivă nr. 1 Bucu
rești — școlarul București 48—47 
<24—19), Foresta Arad — Voința Tg. 
Mureș 53—34 (17—16), Politehnica Bra
șov — școala sportivă Craiovg 61—43 
(28—10), Școala sportivă Brașov -- 
Medicina Tg. Mureș 38—35 (19—3).

CLASAMENTUL
DIVIZIEI A (băieți)

1. Steaua 8 8 0 639—521 142. Dlnamo Buc. 7 7 0 593—439 14
3. Politehnica Buc. 8 5 3 581—506 13
4. LC.F. 8 4 4 531—510 12
5. Universitatea Tlm. 8 4 4 561-568 12
6. Politehnica Gl. 8 4 4 539—564 12
7. Universitatea Cluj 8 3 5 544—517 11
8. Farul Constanța 8 3 5 480—540 11
9. Politehnica Iași 8 3 5 519—645 1110. Rapid 8 2 6 543—57-1 10

11. Comerțul Tg. M. 8 2 6 525—616 10
13. Orișul Oradea 7 2 5 432—472 9

Clrnaru, 15—16. Lucia Tănăsuscu, 
Doina Sîrbu, 17—18. Elena C'otuna, 
Marta Sarkadl, 19—20, Llllana Cobzue, 
Heide Negrea, 21, Constanța Turca. 
22. Marja Komoroczy, 23. golea Tu- 
dose, 24. Adriana Călina, 25. Marla 
Sarkflzi.

N.R. Acest clasament — pentru 
a cărei alcătuire comisia de cla
sificări a F.R.T., de sub conduce
rea apreciatului nostru specialist 
A. Schmidt, a făcut desigur se
rioase eforturi — provoacă totuși 
unele nedumeriri. încercarea de 
a adăuga rezultatelor dintre jucă
torii fruntași români și perfor
manțe obținute de aceștia dincolo 
de hotarele țării duce la situația 
echivocă de a avea doi jucători 
clasați la egalitate pe primul loc. 
Ori se iau drept criteriu numai 
rezultatele dintre jucătorii noștri 
Și atunci nr. 1 este IJie Năstase 
(campion național și avînd scor 
favorabil în acest an în fața Iui 
Țiriac), ori se iau în considerare 
clasamentele internaționale și 
tunci Ion Țiriac este clar supe
rior, prin locurile sale obținute în 
marile turnee.

RD. V.
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Cît timp vom mai 
la experiențe și soluții

recurge 
artificiale?

O SURSA MAI PUȚIN DE IROSIRE
A TIMPULUI DE JOC

N

PORTARUL NU POATE TINE 
MINGEA DECÎT PATRU PAȘI...

Una din cele mal Importante pro
bleme pe oare le ridică ultimele mo
dificări de regulament este JOCUL 
PORTARULUI.

în materialele difuzate de Colegiul 
central al arbitrilor, jocul portaru
lui ca soluție șl — mai ales — ca 
argumentare a fost necorespunzător 
fundamentat.

In primul rînd, textul modificat 
al regulamentului, așa cum a fost 
tradus, nu este în concordanță cu 
cel autorizat de International Board. 
Astfel, articolul 12 pct. 5 lit. 2 a fost 
prezentat ca avînd următorul conți
nut : „fiind portar, face mal mult ae 
4 nași finind mingea, bătînd-o de pâ- 
mînt sau aruneînd-o în aer și prin, 
zind-o din non fără a o lăaa pentru 
a putea fi Jucată de un alt Jtcâtor..,“ 
Pentru ca, de fapt, conținutul aces
tei prevederi a regulamentului, după 
originalele englez șl francez, să fie : 
FUND PORTAR, FACE MAI MULT 
DE PATRU PAȘI ȚINÎND MINGEA, 
FACtND-O SĂ SARĂ SAU ARUN- 
CÎND-O IN AER ȘI PRJNZIND-O 
DIN NOU FĂRĂ A-I PA DRUMUL 
ASTFEL INCIT SA POATĂ FI JU
CATĂ DE UN alt JUCĂTOR".

în al doilea find, unele comentarii 
ce s-au făcut pe această temă nu 
concordă cu spiritul și litera modi
ficărilor aduse In iulie anul acesta

regulamentului de joc. Așa, de exem
plu, comentarii de genul : „portarul 
care după ce a prins mingea este 
atacat de adversar, din care cauză 
nu poate degaja și este nevoit astfel 
Sft jogce mingea regulamentar (?) mai 
mult timp tn propriul careu, nu va fi 
penalizat'', anihilează complet Inten
țiile forului suprem internațional, 
restabilind situația anterioară. Sau 
interpretări potrivit cărora „portarul 
poate juca balonul cu piciorul sau 
cu capul etc. (exceptînd mîinile), 
ca orice jucător de cîmp, fără să fie 
pasibil de vreo sancțiune" înseamnă 
încurajarea unor procedee, d? fapt, 
interzise portarului de regulament.

Cert este că jocul portarului nu a 
fost înțeles de legiuitori așa cum au 
făcut-o interprețli săi. Pentru că, pri
vită prin prisma finalității, regula 
Citată urmărește, neîndoielnic, să 
confere celeritate jocului, pe olnd 
soluțiile menționate nu au făcut «i nu 
fac altceva decît să eludeze conținu
tul noilor reguli.

Edificatoare în aplicarea modifică- 
rlloi- recent® ale regulamentului de 
joo sînt și exemplele pe care ni 
le-au oferit în partide nu de mult 
disputate, portarii echipelor Celtic 
Glasgow (Simpson) șl R.f. a Germa
niei (Walter) care, indiferent de 
locul unde se aflau în momentul 
prinderii balonului îl aruncau spre 
coechipierii lor, de mult® ori fără 
a iaca mal mult da a—3 pași.

...SI NU POATE RECURGE 
LA MANEVRE MENITE 
SA ÎNTTRZIE JOCUL

DOUA EXEMPLE

Ultimele modificări ale regulamen
tului de joc au adăugat articolului 
12 pct. 5 un nou aliniat, menit să 
asaneze jocul portarului șt de alte 
aspecte necorespunzătoare. Potrivit 
noului aliniat, arbitrul trebuia să a- 
corde o lovitură liberă indirectă ju
cătorului care „FUND PORTAR, RE 
CURGE LA MIIJLOACE CARE, 
DUPĂ PĂREREA ARBITRULUI, 
N-AU CA SCOP DBCIT SA INTIR- 
ZIE JOCUL ȘI S-A SE PIARDĂ 
TIMP, CREÎND UN AVANTAJ NE
CINSTIT echipei sale-.

Problema care s-a pus în mod acut 
în ultimul timp este dacă portarul 
poate conduce balonul cu ajutorul 
piciorului pentru a-1 degaja. Răspun
sul este pozitiv, însă, este necesar 
ca după ce a lăsat balonul din mină 
șl l-a condus cu piciorul, să nu-1 
mal reia tn brațe. Mai mult, această 
conducere a balonului trebuie făcută 
de așa manieră tneîț să nu constituie 
un mijloc de a „trage de timp--.

In asemenea cazuri se cere arbitru
lui să procedeze cu mult diseernă- 
mtnt pentru a nu lua măsuri contrare 
«copului urmărit de legiuitor.

VL. MORARU

tanțe lungi, iar rezultatul său de 
5:08,0 (care este superior doar cu 
0,9 sec. actualului record al lumii, 
în proba feminină, deținut de 
Claudia Kolb I) poate fi explicat 
mai mult prin deosebita rezistență 
cu oare este dotat acest ambițios 
înotător. Iată de ce, am făcut a- 
firmațla de mal sus, pe care o în
tărim cu constatarea că nici din 
rîndurile celor mal tinere promoții 
nu se ivește vreo rază de speranță.

Situația nu este mai roză nici 
printre înotătoare Atît Cristina 
Balaban, actuala deținătoare a re
cordurilor naționale, cît și Ingrid 
Ungur, Anca Andrei, Nicoleta Ște- 
făneseu sau Dorina Mezinca au 
alte specializări, iar atunci cînd 
iau startul într-o probă de mixt, 
ele o fac mai mult pentru a adu
ce clubului lor un titlu sau un re
cord în plus !

Este limpede că în toată țara nu 
avem măcar un singur înotător 
care să se pregătească în mod spe
cial pentru aceste foarte dificile 
probe. Și toți antrenorii secțiilor 
noastre fruntașe din Capitală sau 
din țară nu fae nici cele mai mici 
eforturi pentru a încerca ieșirea 
din impas. Oare eit timp va trebui 
să apelăm la soluții artificiale 
pentru rezolvarea unor probleme 
de moment 7 Să nu se uite că a- 
ceste probe figurează în orice pro
gram al unei întreceri oficiale. Ca 
atare, avem datoria de a prezenta 
Sportivi bine pregătiți, care să re
prezinte cu cinste culorile țării.

A venit, credem, timpul ca aceste 
curse de înot mixt să nu mai fie 
tratate ca o cenușăreasă a natați- 
ei. Pentru aceasta, va trebui însă 
să fie mai mult stimulat interesul 
sportivilor (Și în special al celor 
mal tineri), precum și cel al an
trenorilor care îi pregătesc Există 
Tn secțiile noastre multi tineri care 
cunosc toate procedeele tehnice ale 

nu au obținut încă 
care

Probele de înot mixt figurează 
pe programul oricărui concurs, in
diferent de amploarea și importan
ța pe care o prezintă. E și normal. 
Aceste eurse, prin varietatea proce
deelor tehnice folosite de sportivi, 
și desele schimbări ale pozițiilor (în 
concurs) de la un stil la altul — 
în funcție de specialitatea fiecărui 
concurent — sînt pe gustul tutu
ror. Cu atît mai mult surprinde 
sărăcia totală, sau aproape totală 
existentă în natația românească la 
aceste probe. Ce exemplu mai e- 
locvent v-am putea oferi decît fi
nalele campionatelor de seniori ale 
țării, cave au adunat pe blpcstar- 
turi, înaintea curselor de 400 m 
mixt, cîte (rețineți bine) trei spor
tivi ?...

Faptul că, în meciul România— 
Franța de la București, ambele 
probe (200 m și 400 m mixt) au fost 
net dominate de reprezentanții 
noștri (mai întîi Dionisie Naghi, cu 
un nou record național (5:08,0) și 
apoi Vladimir Moraru (2:21,31 au 
cîștigat de o manieră netă dispu
tele directe cu înotătorii uneia din
tre cele mal puternice selecționate 
din Europa), nu trebuie să ne 
creeze o optică falsă.

VL Moraru este atras îndeosebi 
de cursele de craul și delfin, iar 
calitățile sale multilaterale i-au 
permis ca în urma unui antrena
ment destul de sumar să se poată 
afirma cu o performanță bună și 
la 200 m mixt. Ar avea posibilități 
înotătorul clubului Steaua de a îm
bunătăți recordul de la 200 m ? 
Fără îndoială, dacă s-ar pregăti 
mai intens pentru lungimile de 
bras și spate, unde el pierde încă, 
secunde prețioase. Din păcate însă, 
Moraru nu s-a convins că această 
probă i se potrivește ca o mănușă 
și continuă să ezite, cochetînd ba 
cu o cursă de craul, ba cu una de 
delfin.

Celălalt recordman al țării (400 
m), mureșanul Dionisie Naghi, este 
specializat pentru probele pe dis-

In ultima vreme cîteva situații 
Ivite pe terenurile de joc au provocat 
discuții aprinse.

Astfel, în jocul PROGRESUL — „U“ 
CLUJ disputat la 15 octombrie a.c. 
arbitrul bulgar Al. Sterev a acordat 
o lovitură liberă Indirectă împotri
va gazdelor pentru faptul că por
tarul Mîndru, după ce a făcut patru 
pași, a lăsat mingea pe pămînt, a 
conduș-o cîțiva metri cu piciorul, a 
luat-o din nou In mîini șl în cele 
dip urmă a degajat. Desigur, arțjltrul 
a procedat în lumina noilor prevederi 
alg regulamentului pentru că porta
rul bucuraștean, după efectuarea ce
lor patru pași, nu a dat drumul ba
lonului astfel îneît să poată fi jucat 
de un alt jucător (coechlper sau ad
versar).

Un alt exemplu de „tragere de timp"
— sancționată într-un joc de divizia C
— METALUL buzău — OȚELUL 
GALAȚI (22 octombrie 1967) — porta
rul echipei oaspete care a executat 
o loviturg de la poartă spre un co
echipier, deci în afara suprafeței de 
pedeapsă, a reprimit mingea de la 
acesta șl aP°i ambii jucători au mal 
schimbat alte cîteva pase, nu a făcut 
altceva deeît să contravină noilor re
guli, Lovitura liberă Indirectă acor
dată cu această ocazie este pe deplin 
justificată fiindcă portarul a recurs 
la mijloace care au avut ca scop să 
înttrzie jocul.

★

Chiriac MANUȘAR1DE
arbitru
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care activează in campionatul orășenesc, a susținut duminicii prima sa partidă in-
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ternafională. tn imaginea de fată, fotbaliștii oboreni amenință poarta formației Dynamo Berlin

Foto î N. Tokacek

RĂSPUNDEREA MORALA A PASE!
Ar putea părea bizară asocierea 

dintre un element tehnico-tactic și 
un aspect care ține de pregătirea 
moral-volltlvă. îmi amintesc că pe 
timpul cînd învățam abecedarul fot
balului am sesizat această interfe
rență. De altfel, Băcuț I unul din 
fotbaliștii noștri ale cărui pase aveau 
de cele mai multe ori o prerizie șl o 
siguranță desăvîrșițe, susținea că fot
balistul este dator să privească cu 
multă răspundere pasa pe care o 
transmite unui coechipier.

Pasa în fotbal este un element cu 
caracter tehnico-tactic. Este in aceiași 
timp elementul de sudură, suportul 
țesăturii jocului, răspunzînd deplin, 
prin caracterul el, însăși ideii de a- 
sociațle,

însușirea acestui element de bază, 
cel mal important din bagajul tehnic 
al unul fotbalist, se face în cursul 
procesului de antrenament. învăța
rea execuției oprește a pasel este 
rodul unui proces de antrenament 
îndelungat, eu infinite repetări, care 
pot duce la o perfectă stăptaire a 
elementului tehnic respectiv.

O dată ajuns tnsg la doblndirea 
acestei însușiri intervine aplicarea el 
in condiții de joc. Pe măsură ce 
antrenamentele se desfășoară In con
diții apropiate de joc și execuția 
pasel in teren va fl facilitată de 
antrenamentul respectiv, 
acestea jocul de fotbal, 
Intr-o ambianță cu totul 
cea de la antrenament, 
după sine dificultăți în
pașel. Marcajul strict, efectuat 
către adversar asupra jucătorului cu 
mingea, oa șl asupra coechipierilor 
acestuia, presiunea tribunelor, starea 
afectiv* de moment a jucătorului 
creează tot atltea dificultăți care in 
procesul de antrenament — oriei! de 
apropiat s-ar efectua el față de eon- 
dlțillg reale de joo — nu se pot 
Uza,

In aceste condiții intervine 
punderea morală a jucătorului
pra pasel pe oare o are de efectuat.

Se observă Insă tot mal frecvent, 
din păcate, ta jocul fotbaliștilor

Cu toate 
desfășurat 

diferită da 
va aduce 

execuția 
de

rea-

răs-
asu-

noștri ignorarea acestei răspunderi, 
fără de care, de fapt, nici pasa 
respectivă nu poate avea prea mulți 
sorți de izbtndă.

De aici pot apărea, drept conse
cințe, următoarele situații :

— pase din cele mal simple ducă
torul este nemaveat, cu balonul la 
picior avînd posibilitatea de a-1 
transmite unul coechipier aflat lntr-o 
poziție favorabilă) sînt transmise 
greșit — fie la un adversar aflat Ja 
o distanță mai mare dealt coechipie
rul Jucătorului cu mingea, ori aceasta 
e trimisă tn afara terenului da joc, 
sau la înălțime neconvengblia etc.

— transmiterea pasel fără nici un 
fel de preocupare tactică, Este vorba 
de pasele care se dau numai din 
dorința de a scăpa de balon, Jucă
torul în cauză conaiderindu-și misi
unea îndeplinită din momentul în 
care nu se mai află el tn posesia 
mingii. Se ivesc astfel situații eind 
se pasează unui coechipier strict 
marcat șl aflat într-o poziție unde 
Inevitabil va pierde balonul. In ast
fel de împrejurări, pe lingă insufi
cientul orizont tsctlo ai jucătorului 
care pasează, lese în evidență șl 
lipsa sa de răspundere față de jo- 
eul colectiv al echipei, față de con
secinței? unei asemenea execuții.

Marii Jucători caută ca prin 
pasa pe care o dau coechipierilor 
să nu 11 pună ta dificultăți indi
ferent de ce ordin ar fl ele— el să 
le facUlțeze alegerea unei soluții. 
Exemple de felui acesta nu trebuie 
să le căutăm neapărat în afară, 
Petschovskl, Bone, CăUnoiu, Nlcușor, 
Știrbei, Onisie, Constantin eta. ofe- 
rlndu-ne suficiente pilde pozitive ta 
fotbalul nostru.

Mal apar® și situația ta care un 
anumit jucător intrat ta posesia 
mingii o conduce, ta viteză mai 
marț gau mai mică, de-a lungul sau 
de-a latul terenului Intfrzltad trans
miterea ei. cînd, ta fine, după cîteva 
zeci de metri, se hotărăște să paseze, 
Iși găsește coechipierii maroați, apă
rarea adversă pe poziții șl atunci 
pășind nu face decît să-și angajare 
coechipierul într-o luptă fizică care

în cele mal multe cazuri se sol
dează ou cîștig de cauză pentru apă
rătorul advers, Spectatorul neavjzat 
îi găsește în culpă pe jucătorul că
ruia i s-a transmis balonul cînd de 
fapt, în oele mai multe cazuri, vino
vat de eșuarea aetlunij este ’ 
care a copdus nejustlficat 
timp balonul, expedllndu-1 
cînd nu mal era cazul.

In fotbalul nostru aotual __ 
pact negativ se pare că s-a genera
lizat în jocul mijlocașilor, 1n spe
cial. Spre exemplu Ghergheli, un 
jucător au o capacitate fizică deo-

' I l—.   din
punct de vedere tactic, cade de multe 
ori în această greșeală.

Situațiile șl exemplele de acest gen 
s-ar putea înmulți. Le-am ales doar 
pe acelea pe care le-am considerat 
mai pregnante, Toate au Insă Ia 
bază, In majoritatea situațiilor, pe 
orizont tactic corespunzător Șl 
insuficientă concentrare ia Joc, 
simț de răspundere amorțit.

Cu o mal mare preocupare 
de viitorul unei pase date în Joc. 
ballștii noștri vor găsi 
adecvate încă la antrenamente 
prin repetări multiple pot duce la 
perfecțiune șl întărind totodată șl răs
punderea morală a jucățorllor.

Estț un aspect asupra căruia In
vităm la reflecții pe antrenori șl 
sportivi. Pentru că nu este de con
ceput ca, din moment ce există tacă 
destule lacupe tehnice să le mal a- 
dăugăm și pe cele rezultate din lipsa 
de răspundere față de propriile ac
țiuni ale jucătorilor noștri.

Dragoț COJOCARII

Jucătorul 
de mult 

atunci
acest as-

nu,, 111
hergheli,

sebltș, dan insuficient înarmat 
plîiiCt da Veilqi’e u
ori în această greșeală.— - 1 1 __ ___ * „ _• ’ -

s-ar putea înmulți.'Le-am* ales* doar
mai pregnante, Toate au Insă

lîpsa_ unei tehnlei și a unui 
o 

un

țață 
fot- 

mljloaee 
care

N.B. — Considerăm că punctul de 
vedere al colaboratorului nostru Ura- 
goș Cojocarii, scris din punctul de 
vedere al fotbalistului, poate fi extins 
lg togte sporturile de echipă, bazate 
pe jocul colectiv șl In care pasa (fie 
cea dată cu piciorul, fie cu mina) 
trebuie considerată nu numai ca un 
element tehnico-tactic de bază ci și 
ca unul de răspundere morală.

A fost egalat recordul premiilor la Pronosport
In anul 1967, concursurile Pro

nosport au atribuit numeroase 
premii de mare valoare.

La cele 49 de concursuri desfă
șurate pînă acum, 18 participanți 
au obținut premii pește 100.000 lei.

Recordul premiilor la Prono
sport în anul 1967, îl detin : KISS 
IMRE din Moldova Nouă ți AN
DREI MIHAIL, din București, care 
au obținut fiecare cite un premiu 
în valoare de 225.000 lei. Ii ur
mează RÎCLEA ONISIFOR din 
București, care a realizat «urna de 
222.680 lei.

In afară de aceștia au mai ob
ținut premii mari următorii parti
cipanți : ALBERT IANOS din 
Reghin — 195.942 lei; DIMITR1U 
NICOLAE din București — 183.366 
lei ; BAGOLE GHEORGHE din 
București — 181.110 lei; MUN
TEAN GHEORGHE din Hunedoara 
— 169.616 lei ț.a.

★
Duplicatele buletinelor conside

rate cîștigătoare la concursul ex
cepțional Pronoexpres din 
decembrie 1967, trebuie 
de participanți la oricare 
Loto-Pronosport, pînă joi 
cembrie a.c., la ora 13,00, 
șele de reședință regională, 
celelalte localități pînă miercuri 
20 decembrie a.c., la ora 13,00.

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOEXPRES NR. 50 

DIN 13 DECEMBRIE 1967

♦ ★

17 
depuse 
agenție 
21 de- 

în ora- 
i, iar In

EXTRAGEREA I;
II-a r 1 variantă a
1,5 a 21 966 lei r
2 365
Iei r
Vl-a

REPORT LA CATEGORIA I>
25 692 lei.

Categoria
46 966

a

lei, a

a V-a
3 447.5

• XII:
174,5IV-at

634,5 s 119 
a 80 lei.

lei
25

a 435 
lei i a

și
a

Desigur, modificările aduse la Bel
fast în acest an de către Interna
tional Board sînt binevenite. Se pare 
c£, după renovarea regulii ofsaidului, 
în anul 1925, modificările acțuaje sînt 
cele mai Importante. In orice caz ele 
reprezintă o cotitură în lupta împo
triva antijocului — acest mare duș
man al celui mai popular joc sportiv.

In joc amical

P. NEAMȚ, 18 (prin telefon). — 
Deși este poate mai frig decît in 
alta locuri din țară, la Piatra 
Neamț continuă să se joace fotbal. 
Duminică, Ceahlăul i-a invitat pe 
fotbaliștii din Bîrlad la un „ami
cal". Jocul a fost urmărit de peste 
1000 de spectatori, care n-au re
gretat deplasarea la teren.

Echipele au practicat un fotbal 
frumos, soldat cu... multe goluri. 
Au cîștigat gazdele cu scorul de 
5—2 (3—1). Olteanu a înscris toate 
cele cinci puncte ale gazdelor. Pen
tru oaspeți au marcat Beniovschi și 
Trăsnea.

In încheiere, cuvinte bune pen
tru arbitrajul 
prestat de Ion

foarte competent 
Corbu.

C. Nemțeam! coresp.

"'a—-'j-

i v

|\c^ONAd

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

In Capitală, începînd de sîm- 
bătă 30 
Sieriile 
în țară, 
ianuarie
prii Lot o-Pronosport și prin man
date poștale.

decembrie 1967 prin ca- 
proprii Loto-Pronoșport. 
începirid de miercuri 3 

1967, prin casieriile pro-

EXTRAGEREA A II-A: Cate
goria a U-a -. 1 variantă a 34 915 
lei și 
IlI-a : : 
137 a 
104 lei

3 variante a 9 945
20 a 2 142 leii a

402
i i a

lei, a
IV-a i

526 alei, a V-a-, 
Vl-a : 2 371 a 32 lei.

REPORT
97125 lei.

LA CATEGORIA 1 j

înotului, dar 
vreo performanță strălucită, 
să le îndreptățească alegerea unei 
probe sau a alteia. Acestor tineri ar 
trebui să li se ofere — lucru pro- 
pus în mai multe rîrțduri în coloa
nele ziarului nosțrp — o serie de 
concursuri de genul celor organi
zate cu o foarte mare regularita
te în S.U A. și R.D. Germană, în 
care toti participanții sînt obligați 
să ia startul, pe rînd, la cîte o 
cursă de joo m (în toate procedee
le). După fiecare „sută", concu-

renții sînt clasați, în ordinea re
zultatelor înregistrate, printr-un 
punctaj special, iar la încheierea 
celei de a patra probe se poate 
alcătui clasamentul general.

Aceste concursuri șui-generis sînt 
deosebit de interesante, și ele pot 
oferi posibilități' ideale antrenori
lor de a-și selecționa elementele 
capabile de afirmare tn probele de 
înot mixt. Pînă acum, federația 
noastră da specialitate și comisiile 
regionale, care trebuie să facă pri
mii pași In această direcție, au 
stat într-o totală espectativă, aș- 
teptînd să ne pice din cer (pro
babil) cîțiva specialiști pentru aces
te probe. Oare trebuie să așteptăm 
Ia infinit 7

Atmosferă... Ia rece!
Sala Voința din Iași a fost du

minică gazda partidei feminine 
Penicilina — Dinamo. O gazdă 
cum... nu-i dorim nimănui, lipsită 
de căldură (la propriu) a ospitali
tății, pe care mai ales la vreme de 
iarnă o aștepți. înțr-adevăr. întîl- 
nirea s-a desfășurat înțr-o sală pur 
și simplu înghețată I Astfel, cei 
prezenți au tost nevoițl să asiste 

" la meci îmbrăcați cu paltoane, 
fără de care n-ar fi putut rezista 
frigului. Neglijind încălzirea arti
ficială a bazei, organizatorii s-or 
fi bizuit, oare, pe „caloriile* ema
nate de capetele înfierbîntate ale 
acelora care, de-a lungul întrecerii, 
le-au însutit pe oaspetele buca

reștence cu o avalanșă de cuvinte 
jignitoare ?I7

Organele sportive locale trebuie 
să ia grabnice măsuri pentru în
dreptarea situației, crescînd atît

A3. VASILIU

temperatura 
suporterilor 
(-1. D.-J

sălii, cît și educația 
echipei Penicilina.

în divizia A, după 3 etape
MASCULIN 

Seria I
1. Steaua București
2. Dinarno București
3. Viitorul Bacău
4. I.C.F. București
5. Alumina Oradea
6. Petrolul Ploiești

Seria a U-a
1. Politehnica Galați
2. Rapid Bueurești
3. Tractorul Brașov
4. Celuloza Brăila
5. Minerul Baia Mare
a. Farul constanta

FEMININ
1. Rapid București
2. C.P. Bueurești
3. C.S.M Sibiu
4. Dlnamo București
5. Farul Constanța
6. Universitatea Craiova
7. Penicilina Iași
8. Universitatea Cluj
9. Medicina București

10. Drapelul roșu Sibiu

3 0

3 
s
3
3
3
3

3
3
1
1
1
0

0
0
22
2
3

6
6
4
4
4
3

i

*1^ «X»

bâtă și duminică (in cadrul etapei 
a IV-a). Ele sini următoarele i

0 
o
1 o
2

MECIURILE DE SÂPTAMINA 
ACEASTA...

...se dispută inline, rnlereurl (în 
cadrul etapei a V.a), vineri, s|tn-

Cozonaci cu rohat și stafide 
Rulada cu gem de fructe 
Cozonaci moldovenești 

Cozonaci eu stafide 
Cozonaci cu rahat 
Cozonqci cu nuci 
Cozonaci rozeta

MASCULIN, SERIA I: Dinamo 
București — Steaua București 
(mîine, cu începere de la ora 
18,30, în sala Florpasca), I.C.F. 
București — Dlnamo București 
(vineri, cu începere de la ora 
18,30, în salș Floreașca), Steaua 
București — Viitorul Bacău Pe
trolul Ploiești — Alumina Or idea 
(duminică); SERIA A II A : t rac
torul Brașov — Rapid București. 
Farul Constanta — Celuloza 
Brăila, Politehnica Galați — Mine
rul Bala Maro (duminică).

FEMININ: Dinamo Hueureșli — 
Medicina București (sîmbăță, cu 
începere de U ora 17,30, In sala 
Dinamo), Rapid București » Fătul 
Constanta, Universitatea Craiova 
— C,P. București, Drapelul roșu 
Sibiu — CȘM. Sibiu. Universita
tea Ciul — Penicilina lași (dumi
nică). Primele echipe șînt orga
nizatoare.

întrecerile juniorilor și junioarelor
pentru cupele „30 DecembrieU

Ințrecetlle d|n cadrul „Cupei 30 
Decembrie", organizată de Consi
liul orășenesc București pentru 
educație fizică și sport, au conti
nuat șîmbălă șj duminică prin dis
putarea meciurilor etapei a Tl-a : 
Rapid—Unirea 3—1. Palatul Pio
nierilor—Școala sportivă nr. 1 
3 2 (fete), Rapid—Școala sportivă 
nr. 2 3—0. Școala sportivă nr. 1 — 
Viitorul 3—1 (băieți).

• !n 
dotată 
inițială 
Grupul 
mo (3—2), a mai rămas de dispu
tat un joc, care va decide cîști- 
gâtoarea trofeului între juniorii 
clubului sportiv organizator șl cei 
ai Grupului școlar „23 August*. 
Întîlnirea are loc azi, începînd de 
la ora 20, In sala Liceului „Gh. La- 
zăr“.

cea de-a doua competiție 
cu „Cupa 30 Decembrie*, 
de Steaua, după partida 

școlar „23 August"—Dina-

TAROM angajează însoțitori 
și însoțitoare de bord

înscrieri se mai primesc la Întreprinderea Transporturi Aeriene 
— TAROM — din incinta Aeroportului Băneasa la Serviciul Perso 

na* între orele 13,00—15,00 pînă la data de 24 decembrie 1967.

CONDIJII

— FEMEI — vîrsla 18—26
— BARBATI — vîrsla pină 

giul militar satisfăcut,
— Studii medii
— Cunoașterea a cel puțin

am, fixk corespunzător 
la 28 ani, fizic corefpunxâlQr și sta

două 
engleza, germana, franceza, italiana 

condiții perfecte de sănătate
— domiciliul stabil în orașul București. 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
LA TELEFON 33.00.30, interior 33.

limbi străine din următoarele : 
și rusa



SPOJNIA VARȘOVIA -
DE 14 ORI CONSECUTIV CAMPIOANĂ 

DE TENIS DE MASĂ A POLONIEI
CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ PENTRU Sportul

VARȘOVIA, 18 (prin telex, de 
la redacția ziarului „PRZEGLAD 
SPORTOWY"). Spojnia Varșovia, 
campioana de tenis de masă a Po
loniei, se bucură la noi de o foarte 
bună reputație. Atît pentru faptul 
că această echipă a fost în per
manență în ultimii ani cea mai 
bună din țara noastră, cît și pen
tru performanța de a fi cucerit de 
14 ori consecutiv laurii victoriei 
în campionatul Poloniei.

In consecință și cu totul firesc, 
jucătorii acestui club au alcătuit 
în ultimii ani nucleul de bază al 
reprezentativei poloneze, repurtînd 
și cîteva succese valoroase pe plan 
mondial. Jucători ca Janusz Ku- 
sinski, Zbigniew Calinski sau 
Roman Koivalski sînt binecunos- 
cuți în lumea tenisului de masă. 
Din 1957 ei nu au lipsit de la nici 
un campionat moizdial sau euro
pean.

Dar. anii sînt implacabili în 
sport. In ultimul timp, deși conti
nuă să se afle în frunte, Spojnia 
începe să resimtă vîrsta avansată 
a 'iinora dintre componența ei, 
lupta pentru pozițiile fruntașe ale 
clasamentului fiind mai dificilă. 
Aceasta și explică înfrîngerea su
ferită recent în fața echipei Kar- 
pati Krosno, situată pe locul VI în 
clasamentul campionatului nostru 
de tenis de masă.

înaintea foarte dificilului exa
men cu multipla campioană a Ro
mâniei, C.S.M. Cluj, componența 
echipei Spojnia Varșovia au evo
luat duminică într-un extrem de 
important meci de campionat, în 
care trebuia să se decidă care este 
cea mai bună echipă poloneză la 
ora actuală : Wlokniarz Lodz sau 
Spojnia. De remarcat că echipa 
din Lodz numără în rîndurile sale 
pe Andrzej Domicz și Piotr

NUMEROASE SURPRIZE IN CAMPIONATELE DE FOTBAL

Pieters Graafland, portarul e- 
chipei Feijenoord (Olanda)

OLANDA : Feijenoord, învinsă pe 
teren propriu

Echipa Feijenoord, care condu
ce cu< autoritate în campionatul 
Olandei, a suferit duminică o sur
prinzătoare infringere pe teren 
propriu (0—1) din partea modestei 
formații Xerxes. Singurul punct 
al partidei a fost înscris de iugo
slavul Radovici. De menționat că 
Feijenoord este la prima infrin
gere în actualul campionat și nu a 
mai pierdut un meci pe teren pro
priu din mai 1966. Alte rezultate: 
D.W.S. Amsterdam — Deventer, 
D.O.S. Utrecht — Sparta Rotter
dam, Go Ahed — Ajax Amsterdam
1— 1, G.W.A. — Fortuna Geelen
2— 0. Primele clasate :

1. Feijenoord 17 14 2 1 48-12 30
2. Ajax 17 12 2 3 54—10 26

SPANIA : Real și Atletico Madrid 
au suferit înfrîngeri

în etapa de duminică a campio
natului spaniol, echipele fruntașe 
au suferit surprinzătoare înfrîn
geri. Atletico Madrid a fost în
vinsă pe teren propriu de Las 
Palmas (1—2), iar Real Madrid a 
fost întrecută la Pontevedra eu
3— 0 de formația locală. Valencia 
n-a reușit decît un scor egal (3-3), 
pe teren propriu, cu Atletico Bil
bao. Derbiul codașelor a revenit 
formației Elche, care a dispus cu
4— 2 de Sevilla. Alte rezultate : 
F.C. Barcelona — Malaga 1—0, 
Cordoba — Real Sociedad 2—0, Sa-
badell — Saragossa 1--0. Primele
clasate :

1. F.C. Barcelona 13 7 4 2 21—14 18
2. Atletico Madrid 13 7 4 2 20—14 18
3. Real Madrid 13 6 5 2 27—12 17
4. Palmas 13 8 1 4 22—18 17

ljtelBxradiotBlBfon_
PROBA DE SIMPLU BĂRBAȚI 

din cadrul turneului internațio
nal de tenis de la Adelaida a 
fost cîștigată de jucătorul aus
tralian John Newcombe, care l-a 
învins în finală cu 6—4, 6—3,
3—6, 11—9 pe compatriotul său 
Tony Roche. De remarcat că anul 
acesta Newcombe a cîștigat tur
neul de la Wimbledon și cam
pionatele internaționale ale
S.U.A,

Alte rezultate: dublu mixt fi
nală t Ray Ruffels, Karin Krantz- 

Garczynski, componenți ai repre
zentativei Poloniei. Regăsindu-se și 
manifestînd o mare ambiție și pu
tere de luptă, varșovienii au re
purtat o prețioasă victorie, cu 6—4, 
de natură să-i stimuleze în apro
piatul meci internațional. Cel mai 
bun jucător al întîlnirii a fost însă 
Domicz, care i-a învins pe toți cei 
trei adversari. Pentru învingători 
au realizat puncte Kusinski (2), 
Kalinski, Kalinska, Kowalski șl 
perechea Kalinska-Kusinski.

Janusz Kusinski (31 ani) este cel 
mai bun component al formației 
Spojnia. Jucător cu multă experien
ță, cu un bagaj multilateral de cu
noștințe tehnice, el ocupă locul VI 
în clasamentul polonez. Zbigniew 
Kalinski este al doilea om al echi
pei, dar o stare gripală l-a slăbit 
fizicește, antrenamentele sale fiind 
mai reduse tn ultimul timp. El 
este și antrenorul echipei. Roman 
Kowalski (23 ani) este un jucător 
ofensiv, dînd mult de lucru ad
versarilor săi, prin faptul că este 
stîngaci. Ca rezervă figurează 
Zdzislaw Zawisza (45 ani).

L-am rugat pe antrenorul Ka
linski să ne spună cîteva cuvinte 
despre meciul cu C.S.M. Cluj. Iată 
ce ne-a spus el: „Ne întîlnim 
pentru a treia oară cu campioa
na României, dar de fiecare dată 
pînă acum am pierdut Ia scoruri 
severe. Privind realist lucrurile 
nu putem emite pretenții să-i în
vingem pe Negulescu, Giurgiucă 
sau Reti. Dacă Kusinski sau Ko
walski vor avea „o zi bună", spe
răm să cîștigăm poate în fața lui 
Reti, dar aceasta e prea puțin pen
tru victorie. In orice caz, întîlni- 
rea cu echipa română va fi pen
tru noi folositoare, ea constituind 
un util schimb de experiență".

Artur CENDROWSKI

ANGLIA : Numeroase surprize

Spre deosebire de etapa a 20-a, 
cînd din cauza timpului nefavo
rabil mai multe partide au fost 
amînate, sîmbătă a avut loc o 
etapă completă. Dintre cele 11 
partide desfășurate, trei s-au sol
dat cu mari surprize. La Londra. 
Tottenham a pierdut meciul cu 
Leicester (0—1), Chelsea a fost 
învinsă cu un scor categoric (0—3) 
pe teren propriu de West Brom
wich Albion, iar Stoke City a ce
dat acasă lui Arsenal (0—1). Der
biul etapei a avut loc la Liverpool, 
unde formația locală a întîlnit pe 
Manchester City. Intîlnirea a luat 
sfîrșit cu un rezultat de egalitate
1— 1. Fruntașa clasamentului, Man
chester United, a cîștigat cu 3—1 
meciul cu Everton. Alte rezultate: 
Coventry — Burnley 5—1 !, Notin
gham — Sheffield United 1—0, 
Sheffield Wednesday — West 
Ham United 4—1 !. Southampton
— Newcastle 0—0. Sunderland — 
Leeds United 2—2, Wolverhampton
— Fulham 3—2. Primele clasate:

1. Manchester U. 21 12 6 3 36—23 30
2. Liverpool 21 11 6 4 32—16 28
3. Manchester City 21 12 4 5 46—24 28

BELGIA: Fruntașele au obținut 
victorii clare

Lupta pentru primul loc se dă 
tn prezent între Anderlecht, Bru
ges și Standard Liege. Duminică, 
toate, aceste trei formații au ob
ținut victorii clare, întrecerea ră- 
mînînd deschisă. Rezultate: An
derlecht — Racing W’hite 4—2, 
Standard Liege — Daring 4—1, 
Bruges — Malines 5—0, Lierse — 
Liege 3—2, Charleroi — Beeringen
2— 0, Beerschot — Bereven 2—0. 
Primele clasate :

1. Anderlecht
2. Bruges
3. Standard Liege 

13 9 2 2 32—13 20
13 8 3 2 25— 9 19
13 7 4 2 23—16 18

Iată momentul înscrierii golului in meciul Tottenham — Leicester Cit}’. Alan Tewley (in tricou închis 
în centrul imaginii), autorul surprinzătoarei victorii obținute la Londra de Leicester City

ke — Jacques, Casals 8—10 9—7, 
7—5 î dubjji femei: B. J. King, 
Casals — Melville, Krantzke 6—2, 
6—4.

■
ASTĂZI începe la Moscova, 

un mare turneu preolimpio de 
box la care, alături de pugillști 
din 8 țări europene, vor lua 
parte și componențil echipei 
olimpice a Mexicului. Astăzi au 
loc eliminatorii la 11 categorii, 
miercuri șl joi semifinalele, iar 
vineri finalele. Din România par

La 13 ani, 4:41,6

Karen Moras 
a natatiei

Cu prilejul unui concurs de na- 
tație desfășurat la Hornsby (în ba
zin de 50 m), tînăra sportivă aus
traliană Karen Moras a ciștigat 
proba de 400 m liber cu timpul de 
4:41,6. Rezultatul înregistrat de Ka
ren Moras reprezintă un nou re
cord de junioare al Australiei și

DINAMOVIȘTII AU LUPTAT 
PÎNĂ LA EPUIZARE

(Urmare din pag. 1)

a ajuns la 9—5 șl avea califica
rea în buzunar) pentru a răsufla 
ușurați. A fost necesar în cela 
din urmă un dublu efort, pen
tru ca trecînd peste toate momen
tele dificile (și nu au fost puține), 
echipa bucureșteană să-și poată 
vedea visul împlinit. „Cînd me
ciul a luat sfîrșit — îmi declara 
în vestiar Ștefan Kroner, căpita
nul echipei, mă aflam la capătul 
puterilor. Am dorit împreună cu 
coechipierii mei să oferim minu
natului public clujean o satisfac
ție pentru ora în care și-a dăruit 
întreaga energie ce ne-a purtat 
realmente spre victorie. Și pen
tru asta am luptat pînă la epui
zare. Pro Recco ne-a surprins 
realmente prin jocul ei viguros, 
și bucuria noastră este cu atît 
mai mare, cu cît Pizzo și oamenii 
săi nu pot reproșa absolut nimic 
arbitrului Brandy".

FRANȚA: Liderul se distanțează

Echipele Sedan și Marseille, care 
urmăreau îndeaproape pe lider, 
au fost învinse in etapa de dumi
nică, astfel incit St. Etienne — 
învingătoare cu 2—0 în fața for
mației Marseille — s-a distanțat 
în clasament. Rezultatele etapei : 
Nice — Angers 2—1, Ajaccio — 
Lille 2—1, Nantes — Monaco 0—0. 
Bordeaux — Metz 1—0, Red Star 
— Sedan 3—0, Valenciennes —
Sochaux 0—0, Aix — Lyon 
Lens — Strasbourg 1—0.

Primele clasate :

i 2-0,

1. St. Etienne 18 12 4 2 38—13 28
2. Bordeaux 19 11 2 6 24—20 24
3. Nice 18 9 5 4 37—22 23

GRECIA : Luptă strînsă în fruntea
clasamentului

în etapa a 10-a a campionatului 
s-au Înregistrat două surprize. Ul
tima clasată, Olympiakos Volou, 
a terminat la egalitate (1—1) cu 
campioana țării, Olympiakos Pi
reu, iar Panathinaikos nu a reușit 
decît un rezultat egal (1—1) pe te
ren propriu, cu penultima clasată,
Panionios. Primele clasate •

1. A.E.K.
2. Panathinaikos
3. P.A.O.K.
4. Aris Salonic

9 6 2 1 18— 5 23
10 4 5 1 8— 4 23
10 6 1 3 16—10 23
14 4 5 1 19—17 23

(In Grecia clasamentul se face 
după următorul punctaj : victorie
— 3 p, meci nul = 2 p, Infringere
— 1 o).

IZRAEL : O nouă formulă

Incepînd de anul trecut, campio
natul național al Izraelului se dis
pută din doi în doi ani. După 40 
de etape, situația în clasament 
este următoarea : Maccabi Tel 

ticipă 6 boxeri: Drăgan (mus
că), Otvos (cocoș), Crudu (pană), 
M. Dumitrescu (ușoară), E. Con- 
stantinescu (mijlocie mică), V. 
Mariuțan (grea).

■
PE TRAMBULINA de 70 m din 

apropiere de Grenoble s-a des
fășurat un concurs olimpic de 
sărituri cu schiurile, concurs ce 
a reunit sportivi din Polonia, 
Franța, Finlanda, Elveția și alte 
țări. Pe locul I s-a situat polo
nezul Jose! Koczyan, avînd cele

pe 400 m liber

, o speranță 
australiene
cea de-a doua performanță austra
liană din toate timpurile.

Karen Moras, în vîrstă de 13 ani 
și jumătate, este eleva antrenoru
lui Forbes Carlisle și progresele 
înregistrate în acest an o recoman
dă ca o mare speranță a înotului 
australian pentru Jocurile Olim
pice de vară din Mexic.

Deși nu a jucat decît o sin
gură repriză, Ciszer — cu calmul 
său olimpian și reflexele sale une
ori uimitoare, are un mare merit 
în obținerea succesului. Alături 
de el, Kroner, Zamfirescu, Blajec 
și Grințescu au fost oamenii de 
bază ai echipei. Novac și Popa au 
realizat multe lucruri frumoase, 
dar au și greșit uneori decisiv. 
Zahan nu a fost... Zahan pe care 
îl apreciem de atîția ani, iar Mi- 
hăilescu și Frățilă nu au strălucit. 
Cît despre Mărculescu... simpati
cul nostru internațional nici nu 
reușise să facă două sprinturi cînd 
s-a văzut eliminat (împreună cu 
Ghibelini), cu destulă ușurință.

Cîteva zile de odihnă (dar nu
mai cîteva) vor fi cît se poate de 
binevenite pentru dinamoviști. Ei 
își vor regrupa rîndurile la în
ceputul săptămînii viitoare, pen
tru a pregăti marea finală cu 
Mladost Zagreb. Primul meci — 
în ziua de 13 ianuarie la Zagreb.

Aviv 52 p, Hapoel Petahtiqa 51 p, 
Hapoel Haifa 48 p, Hapoel Tel 
Aviv 48 p, Maccabi Haifa 47 p etc.

TN PRELIMINARIILE OLIMPICE

Echipele Ghanei și Camerunu
lui s-au intilnit la Accra în meci 
retur pentru preliminariile tur
neului olimpic. Partida s-a înche
iat cu scorul de 3—2 în favoarea 
fotbaliștilor ghanezi. Cum echipa 
Camerunului cîștigase prima în- 
tîlnire cu 1—0, urma să se joace 
prelungirile, dar jucătorii cameru- 
nezi au refuzat, invocînd starea 
proastă a terenului și iluminatul 
insuficient (jocul s-a desfășurat 
în nocturnă).

ALTE REZULTATE

• Echipa sovietică Neftianik 
Baku a întrecut la Dakar cu sco
rul de 2—1 (1—0) selecționata Se
negalului.

• In meci retur pentru Cupa Eu
ropei Centrale, echipa Vardar 
Skoplje a învins cu 2—1 (0—0) 
formația austriacă Lask din Linz. 
(în tur ; 0—0).

• Selecționata secundă a Unga
riei a jucat cu echipa din orașul 
Caii, care este și campioană a Co
lumbiei. Au cîștigat fotbaliștii 
maghiari cu scorul de 4—1 (1—0).

ARGENTINA : Independiente — 
campioană

Campionatul argentinian s-a în
cheiat anul acesta cu victoria e- 
chipei Independiente Buenos Ai
res, care în ultima etapă a învins 
cu 4—0 formația Racing Club A- 
vellaneda. Independiente a totali
zat 26 de p, fiind urmată în cla
sament de Estudianles — 24 p, 
Rosario Central și Velez Sarsfield 
— 20 p, River Plata — 19 p, San 
Lorenzo — 18 p etc.
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mai bune sărituri de 76 m și 
72,50 m. Locul doi a revenit 
francezului Gilbert Poirot cu să
rituri de 74,50 m și 75 m.

■
TRĂGĂTORUL mexican Ole- 

gario Vasquez a stabilit o per
formanță remarcabilă în proba 
de armă liberă calibru redus po
ziția culcat, realizînd 599 puncte, 
rezultat superior cu 1 punct re
cordului mondial oficial deținut
de americanul 
Dibay.

Wilches de

■
LA KARL MARX-STADT s-a

disputat al doilea meci de ho-
chei pe gheață între selecțio
natele de tineret ale R. D. Ger
mane și României. învinși cu 
6—5 în prima partidă, hocheiștii 
din R. D. Germană au cîștigat 
de data aceasta cu scorul de 
10—2 (1—0, 2—1, 7—1).

Concursul de patinaj artistic

de la Moscova

BEATRICE 
HUSTIU 

PE LOCUL 8
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

Concursul internațional feminin 
de patinaj artistic, desfășurat la 
Palatul sporturilor din Moscova, 
a luat sfîrșit cu victoria cunoscu
tei patinatoare maghiare Zsuzsy 
Almassi, care a totalizat 1 428,1 
puncte. La această importantă 
competiție preolimpică, tînăra pa
tinatoare româncă Beatrice Huștiu 
s-a clasat pe locul 8. Iată ce scrie 
comentatorul agenției TASS des
pre evoluția reprezentantei noas
tre : .Beatrice Huștiu din Româ
nia, cu toate că este încă foarte 
tînără (are numai 12 ani), a de
venit o participantă permanentă 
și foarte simpatizată a tradițio
nalului concurs de patinaj artistic 
de la Moscova. încă de la prima 
sa vizită la Palatul sporturilor, 
Huștiu a atras atenția specialiș
tilor. De data aceasta, ea s-a ară
tat în mare progres, ocupînd lo
cul 6 la exercițiile libere, locul 10 
la cele impuse și locul 8 (cu 
1 195,6 puncte) în clasamentul fi
nal, care cuprinde cîteva nume 
sonore ale patinajului artistic eu
ropean". în proba masculină pa
tinatorul român Belu s-a clasat 
pe locui 11.

Va abandona 
Lundquist tenisul?

Cunoscutul tenisman suedez Jean 
Eric Lundquist intenționează să a- 
bandoneze sportul care l-a consa
crat pe arena internațională. El 
și-a anunțat debutul ca automobi
list pentru sezonul 1967—1968. 
Lundquist va pilota alături de co
legul său de echipaj Picko Aberg, 
o mașină B.M.W.-1800. El va par
ticipa la raliul internațional pro
gramat între 4 și 7 ianuarie, în or
ganizarea autoclubului suedez.

Sportul și sănătatea publică
Mi s-a părut curios faptul că 

mie, inginer, și nu unui medic, 
mi s-a propus să scriu ceva 
despre locul pe care-1 ocupă 
sportul în dezvoltarea fizică a 
unui popor. Sînt bucuros, însă, 
că pot, în acest fel, să-mi spun 
părerea asupra unei chestiuni 
care se discută pretutindeni.

Indiscutabil, educația fizică a 
tineretului trebuie considerată 
drept componentă esențială în 
formarea și structurarea anato
mică a acestuia. Dar, eu cred 
că nu sînt departe de adevăr 
afirmînd că chiar și formarea 
profilului moral și definirea ca
racterului găsesc în sport fer
mentul cel mai eficace. Sportul 
își aduce contribuția nu numai 
la întărirea sănătății publice, ci 
și la formarea individuală (mai 
întîi) și apoi colectivă care face 
o societate (club, oraș, regiune, 
țară și — de ce nu ? — umani
tatea) demnă mai ales de ea în
săși și apoi de considerația al
tora.

Normal, fixată pe acest ax 
etic, chestiunea nu este de loc 
simplă, date fiind numeroasele 
obstacole pe care le întîmpină 
din toate direcțiile și care-i în- 
tîrzie rezolvarea- Incepînd cu 
ambianța naturală în care tră
iește copilul — familia — se 
observă uneori ostilitatea pre
concepută a părinților față de 
sport. Un fel de egoism afec
tiv îi împinge să împiedice în
depărtarea de casă a copilului, 
ajungerea lui pe terenuri sau în 
săli. îi sperie eventualele acci
dente, mai mult poate decît îm
bolnăvirea, dar aceasta fiindcă 
preferă să-și țină copilul sub dă
dăceală, chiar sub amenințarea 
bolilor, decît să-1 lase liber să 
alerge pe terenurile de sport. 
Acesta este primul obstacol care 
trebuie trecut. Dar cum ? Prin 
crearea de locuri de joacă pre
tutindeni, prin punerea la dis
poziția copiilor a cît mai multor

CONCURSUL internațional de 
cros desfășurat la Barcelona pe 
un traseu în lungime de apro
ximativ 8 000 m a fost cîștigat 
de atletul englez Tagg, crono
metrat cu timpul de 25:37,0. Pe 
locurile următoare s-au clasat în 
ordine: Gamoudi (Tunisia) 25:37,2 
Zamel (Tunisia) 25:54,8, Steward 
(Scoția) 26:00,8, Aguilar (Spania) 
26:09,8,

■
FORMAȚIA sovietică de ho

chei pe gheață Sibir Novosi
birsk, aflată în turneu în Bul
garia, a dispus cu scorul de 
10—4 (3—0, 5—1, 2—3) de o
selecționată a orașului Sofia.■

DUPĂ prima jumătate a cam
pionatului unional masculin de 
șah (turneul se desfășoară în 
sistemul elvețian), clasamentul 
are în frunte pe Vasiukov, Tai-

FLACĂRA OLIMPICĂ

A PORNIT LA DRUM
ATENA 18 (Agerpres). — 

Aprinsă sîmbătă pe ruinele 
Glympiel, leagănul Jocurilor an
tice, flacăra olimpică ce va arde 
la Grenoble a întîlnit zăpada 
înainte să-și încheie călătoria ce 
o va duce în Franța. Purtată la 
început de tineri atleți, flacăra 
a fost transportată în continuare, 
cu un avion,. în localitatea La
rissa, capitala Tesaliei. în timpul 
nopții de sîmbătă spre duminică, 
alte ștafete eu dus flacăra pînă 
în satul Vrisopoulos, situat pe 
unul din versantele muntelui 
Olimp. De aid, duminică dimi
neața, purtată din mînă în mînă 
de schiori, flacăra a fost urcată 
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spații verzi. Mai ales în acele 
jungle de beton armat care de 
acum aproape peste tot încep să 
încleșteze orașele.

în acest fel, părinții vor fi cei 
dintîi care se vor obișnui cu 
gîndul că fiii lor au nevoie de 
mișcare în aer liber, ceea ce are 
o influență binefăcătoare asupra 
sănătății. Și acest lucru va fi 
ușor de înțeles, dacă se vor 
gîndi la aerul viciat care înve
ninează respirația locuitorilor 
orașelor.

De la joc la practica sportivă 
pasul este foarte scurt. Și școlii 
îi revine sarcina de a conduce 
elevii spre acest pas. Numeroa
se săli cît mai bine dotate, mai 
primitoare, aparatură adecvată 
și diversă, instructori pricepuți 
și mai ales calificați vor trebui 
să constituie un îndemn conti
nuu, un impuls natural în dirija
rea copiilor de la distracția prin 
joacă spre întrecerea sportivă, 
astfel încît zarva sărbătorească 
a acestora să consfințească surî- 
sul bucuriei primului învingător.

Terminînd școala, tinerii sînt 
gata să caute în sport o comple
tare a personalității lor, chiar în 
timpul studenției și apoi în 
timpul activității în producție. 
Acest moment de tranziție este 
cel mai important în viața tînă- 
rului și trebuie să i se acorde 
o atenție majoră, căci este vorba 
de acea fază delicată a evolu
ției, în care tineretul poate fi a- 
tras spre idealuri de sănătate 
morală sau poate înclina (o par
te a lui) spre îndeletniciri de 
Ioc morale, pînă la prăbușirea 
în prăpastia delicvenței. Sportul 
poate face totul în acest mo
ment de răscruce. Completare 
ideală a muncii sau a studiului, 
el vă trebui să înfiripe în min
tea copiilor concepția despre 
competiție nu numai în sensul 
obținerii victoriei, ci și al creș
terii forței de rezistență a cor
pului. Numai așa obținerea unui 
milimetru în plus sau a unei 

manov și Lein, cu cite 5 puncte 
din 6 posibile. La diferență de 
o jumătate de punct urmează 
Tal, Butnoris, Polugaevski și 
Furman. Iată cîteva rezultate din 
ultimele runde: Tal — Poluga
evski remiză, Butnoris — Lein 
0—1 -, Taimanov — Mnațakanian 
1—0.

■
CU PRILEJUL unul concurs 

atletic desfășurat pe stadionul 
„Haile Selassie" din Addls 
Abeba, sprinterul malgaș Jean- 
Louis Ravelomanantsoa a egalat 
recordul Africii la 100 m plat, cu 
timpul de 10,1.■

CONTINUÎNDU-ȘI turneul în 
Canada, selecționata de hochei 
pe gheață a orașului Moscova 
a învins cu 5—2 (2—0, 2—1, 
1—1) echipa Bombers din Mani
toba. 

în vîrful muntelui ©limp la al
titudinea de aproape 8 000 m. 
Cîteva ere flacăra olimpică a 
luminat zăpezile piscului Myta- 
kis, despre care legenda spune 
că a fost reședința zeilor. A 
avut loo o ceremonie în cursul 
căreia reprezentanți al Comite
tului olimpia grea șl al Gemite- 
tului de organizare a Jocurilor 
de iarnă au rostit scurte cuvln- 
tări. După aceea, flacăra a fost 
coborîtă In orașul Larissa, și mal 
departe la Atena, unde a rămas 
In noaptea de luni spre marți 
pe stadionul olimpic. Astăzi, un 
avion el companiei Aii France 
o va transporta la Paris.

secunde în minus va constitui 
pentru tînăr un parametru de 
comparație nu a forței brute, ci 
a exploziei sănătoase a unei 
constante pregătiri care, deși se 
bazează pe efortul fizic, acțio
nează asupra calităților intelec
tuale și morale ce formează fun
damentul oricărui fenomen evo
lutiv modern, „Mens sana în cor
pora sano" — nici o maximă 
nu poate fi mai adevărată în 
zilele noastre. Prin ea sportul 
apare de o importanță majoră, 
fie în întărirea capacității fizice 
a tineretului, fie în sensul fer
mentării civice și morale. Spor
tul este acela care, făcînd să 
încolțească în tînăr loialitatea, 
altruismul, inițiativa și curajul, 
îl ajută să îndrăgească acele 
calități etice indispensabile ce
tățeanului de mîine-

Antonio BARONE
publicist italian

*) articol scris la solicitarea 
ziarului nostru.

Bent Larsen la al treilea 
mare succes in acest an

MADRID 18 (Agerpres). — Tur
neul internațional de șah de la 
Palma de Mallorca s-a încheiat cu 
victoria marelui maestru danez 
Bent Larsen, care a totalizat 13 
puncte din 17 posibile, întrecînd 
cu o jumătate de punct pe foștii 
campioni mondiali Mihail Botvin
nik și Vasili Smîslov. Finalul tur
neului a fost pasionant: înaintea 
ultimei runde, trei jucători se 
aflau la egalitate. Dar, în runda 
decisivă , în timp ce Larsen a 
cîștigat partida sa cu spaniolul 
Diaz del Corral, cei doi șahiști 
sovietici au trebuit să se mulțu
mească cu remiza în fața iugosla
vilor Ivkov și, respectiv, Gligo- 
ricl. în acest fel, șahistul danez 
Larsen obtitie al treilea mare suc
ces în acest an, după cîștigarea 
turneelor de la Havana șl Tunis, 
în afara trofeului oferit de orga
nizatorii turneului de la Palma’de 
Mallorca, Larsen a primit și un 
premiu mai consistent, în valoare 
de 60 000 pesetas.

Clasamentul final i 1. Larsen 
(Danemarca) 13 puncte f 2—3. 
Botvinnik, Smîslov (ambii U.RS.S.) 
12'/2 puncte j 4. Portisch (Unqa- 
na) ll'/j puncte; 5. Gligorici (Iu
goslavia) 10‘/2 puncte; 6. Ivkov 
(Iugoslavia) 10 puncte; 7. Matu- 
lovicl (Iugoslavia) 9 puncte ; 8—9. 
Toran (Spania), Lehmaann (R.F.G.) 
8'/2 puncte; 10—11. Donner (O- 
landa), Corral (Spania) 8 puncte ; 
12 13. O’Kelly (Belqia), Medina 
(Spania) 6!/2 puncte,- 14—15 Da- 
mianovici (Iugoslavia), Tatai (Ita
lia) 6 puncte; 16-17. Bertnarski 
(Polonia), Calvo (Spania) 5'/2 
puncte; 18. Jimenez (Cuba) 5 
puncte.
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