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„CUPEI 30 DECEMBRIE"
Cu cîteva zile în urmă, po

ligoanele I.C.F. și Tineretului 
au cunoscut — în ciuda fri
gului care domnea — o ani
mație deosebită. Motivul ? A- 
veau loc întrecerile din ca
drul „Cupei 30 Decembrie" or
ganizate pe centrul universi
tar București. Un frumos suc
ces au obținut reprezentanții 
Institutului de Cultură Fizică, 
învingători în patru din cele 
șase probe . Rezultate: armă

(Continuare tn pag. a 2-a)
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Astă-searâ, debut in „Cupa Europei”, la box

ROMÂNIA—FRANȚA V*
7!
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„Caravelle-ul“ cu Însemnele „Alr 
France" atinge pista cu o viteză 
de bolid. Speranțele boxului fran
cez au sosit în Capitală, în vede
rea meciului de astă-seară, cu 
selecționata similară a României, 
—din cadrul „Cupei Europei". Du
pă îndeplinirea formalităților va
male, dl. Jacques Maillard, con
ducătorul delegației oaspeților, ține 
să ni-i prezinte pe tinerii pugiliști 
francezi. Ii notăm în ordinea ca
tegoriilor de greutate : Bihin Jacky, 
Aldo Cosentino, Laine Alaine, Do
minique Azzaro, Alain David, 
Kaser Jean-Claude, Jean-Claude 
Warusfel, Michel Chapter, Daniel 
Deporter, Christian Poncelet. 
Boxerii francezi sînt însoțiți de 
antrenorii Raymond Savignac și 
Reni Houze.

După cum se vede, antrenorii 
oaspeților au deplasat 10 boxeri, 
și nu 11, așa cum prevede regula
mentul „Cupei Europei". Din for
mația lor lipsește titularul catego
riei semi-muscă, devenit indispo
nibil în ultimul moment. Aflăm de 
asemenea, că mijlociul Michel 
Chapier a depășit cu cîteva 
vîrsta de 21 ani, astfel că el 
încrucișa mănușile, în afară 
concurs, cu reprezentantul nostru, 
Al. Năstac.

La această confruntare pugilis-

tică care se va disputa In sala 
Floreasca, de la ora 19, va asista 
ca delegat al A.I.B.A., K. Grado- 
polov (U.R.S.S.). Meciurile vor fi 
conduse și judecate de Laukedrey 
(Polonia), Busek (Iugoslavia), Ro-

LA TELEVIZIUNE

ORA 20,30 — transmisie 
de la sala Floreasca, aspec
te de la întîlnirea interna
țională de box România — 
Franța („Cupa Europei").

categoric la București ne-ar scuti 
de emoții în meciul revanșă de la 
Paris, din martie 1968), este de 
așteptat ca Întîlnirea România— 
Franța să ofere numerosului pu
blic care va lua loc In tribunele 
sălii Floreasca, un spectacol de 
bună calitate și un rezultat bun 
pentru boxerii noștri.

Antrenorul C. Dumitrescu ne re
lata, zilele trecute, eă așteaptă cu 
încredere partida cu naționala de 
tineret a Franței. Optimismul său 
robust
boxeri. Echipa a fost definitivată, 
astfel că vor urca treptele ringu
lui următorii : Lumexeanu, Nico- 
lau, Nedelcea, Pometcu, 
Ene, Silberman, Călin, 
Iancu și Sănătescu. Le 
succes !
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și Constantinmanov (U.R.S.S.) 
Chirlac.

în ciuda indisponibilităților 
ultim moment, oaspeții speră 
obțină un rezultat strîns. Cum 
tinerii noștri reprezentanți șint
nimațl de aceeași dorință (un succes

de
să

a-

Guțov, 
N ăst ac, 

dorim
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Foto : A. NeaguLa punctul de tragere

în concursul de biatlon de la Poiana

Ion Mirzea
I
I

MOTTO l „Nu poți ști 
cum iubeam viața și 
cum ne iubeam mește
șugul nostru".

CEZAR PETRESCC. 
n porni în via)â sâ realizezi o a- 

numită ireabă spre care simți o 
deosebită atracție, și pentru care 
ai ceea ce se numește vocație, 
înseamnă mult mai mult decît 
un simplu început de drum. în

seamnă, mai înainte de toate, că nu. vei 
pregeta să așezi la temelia activității pe 
care te-ai hotărît s-o faci, toată pasiunea 
care te animă, tot mănunchiul de cali
tăți morale de care ești capabil, înseam; 
nă sâ-i dăruiești totul, sâ nu te temi 
de nici un sacrificiu.

Din această dorință de împlinire, își 
trag izvorul căutările, frămîntările, neobo
sita perseverență în învățarea meșteșu
gului îndrăgit.

Și în sport faptele se înlănțuiesc aido
ma, pentru că sportul este și el o latură 
a activității umane asemănător unui meș
teșug. Și în sport procesul de asimilare 
parcurge anumite trepte ce nu pot fi evi
tate. Pînă ce canotorul, spre exemplu, a- 
junge să poată aprecia necesitatea mări
rii strocului trebuie să străbată alte cîte
va etape ; boxerul, pînă 
nușile în ring, lucrează 
la sacul de antrenament.

în sporturile de echipă 
faza ae inițiere la cea a ,.
și mai complexă, dat fiind că aici este 
vorba de reunirea unor calități și mijloa
ce de exprimare a mai multor sportivi cu 
posibilități diverse.

Cu atît mai imperioasă apare așadar 
necesitatea ca fiecare din cei care com
pun o echipă — în adevăratul 
noțiunii — să fie cît mai bine 
tainele disciplinei practicate. Din 
portante motive :

1) Schemele tactice alese nu
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a încrucișa mă- 
ore nenumărate

trecerea de la 
desâvîrșirii este

I
I
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Iînțeles al 

inițiat în 
două im- IIla prima victorie 1) Schemele tactice alese nu vor pu

tea fi aplicate de către sportivii respec
tivi dacă aceștia nu au mijloacele teh
nice și fizice necesare.

2) Cu cît sportivii vor fi mai complefi 
în tehnica specifică jocului, cu atît ei vor 
avea posibilitatea sâ se exprime tactic 
mai variat, în funcție de condițiile spe
cifice jocului și de indicațiile antrenoru
lui.

Este, așadar, de datoria fiecărui spor
tiv în parte să caute cu rivnă, răbdare și 
mai ales cu pasiune să-și însușească cît 
mai perfect toate elementele ce țin de 
tehnica jocului respectiv.

Printre performeri am tntîlnit numeroși 
adepți ai pasiunii pentru sportul ales.

Din păcate, această necesitate a muncii, 
ridicată la rang de pasiune, este mai 
puțin reflectată în fotbal. Jucătorii nu au 
înțeles sensul profund al activității spor
tive, fiindcă nu , .
vine importanța însușirii elementelor de 
bază ; antrenorii 
monstreze și să 
că numai învățînd perfect abecedarul pot 
trece la lecturi superioare.

Ignorîndu-se această cerință obiectivă 
s-a ajuns treptat în situația de a pretinde 
aplicarea în teren a unor scheme tac
tice, uneori dintre cele mai pretențioase, 
fără ca cei aleși să fi fost în posesia mij
loacelor tehnice necesare.

Jucătorul de fo*bal, mai cu seamă în 
anii formării deprinderilor — anii ju
nioratului fiind cei ai maximei receptivi
tăți —, trebuie în mod necondiționat să-și 
însușească tehnica de joc. Prin muncă a- 
siduă, perseverentă, pasionată. Dacă 
fracția sa spre fotbal își are izvorul în 

nu în interesul meschin sau în 
atunci și cea mai migăloasă 
căpăta strălucire. Pasa, stopul, 
șutul, jocul cu capul, driblin-
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va fi aliniată 2 
sigur Negulescu și 
de al treilea com- 
Bodea, Tothfaluși,

R. CALARĂȘANU

la

Foto : T. Roibu

ÎNVINGĂTOARE
LA GOTWALDOW I

CRISTINA BALABAN,

înaintea meciului C.S. M, Cluj—Spojnia Varșovia

„AVEM PRIMA ȘANSĂ
declară antrenorul emerit F. Paneth

internațională I I

Multipla noastră campioană re
publicană de tenis de masă, for
mația masculină C.S.M. Cluj, se 
află în fața unui nou debut în 
„Cupa campionilor europeni". In
tr-adevăr, vineri, la Cluj, jucăto
rii români vor primi replica echi
pei Spojnia Varșovia, campioana 
Poloniei. Ținînd seama că „națio
nalele" s-au terminat duminică la 
Brașov, antrenorul emerit F. 
Paneth a avut la dispoziție doar 
patru zile pentru reîmprospătarea 
pregătirii elevilor săi. Și dacă ne 
gîndim că ziua de joi 
zervată odihnei, practic, 
mentele au luat sfîrșit încă 
miercuri.

Marți seara am avut prilejul să 
urmăresc lecția de pregătire. S-a 
disputat... „avanpremiera" întîlnirii 
cu Spojnia. Antrenorul Paneth a 
alcătuit două echipe, fiecare din 
cîte trei jucători. Formația doc
torului Radu Negulescu (F. Hid
veghi, Șt. Sentivani) a învins cu 
6—3 trioul D. Giurgiucă + M. 
Bodea + S. Suciu. Deși foarte 
atent la fiecare din cele trei mese, 
antrenorul F. Paneth a putut 
schimba cîteva cuvinte.

— în acest scurt Interval am 
mărit durata antrenamentelor prin 
includerea a cîte două ședințe zil
nice de pregătire 
maximă. Accentul 
mult pe exersarea 
ferite direcții, a 
topspln urmate de atac și Invers. 
La ultimele două teme, am urmă- 
rit ca finalizările loviturilor ofen
sive să fie decisive. în general, 
am căutat ca jucătorii să-și men-

țină la nivelul corespunzător lo
viturile caracteristice.

— Ce echipă
— Vor juca 

Giurgiucă. Cel 
ponent va fi
Hidveghi sau Suciu.

— Aș dori uri pronostic pentru 
vineri. Cam așa vom executa „directa , par a spune boxerii francezț, 

cîteva minute după ateriazarea pe aeroportul Băneasa.

POIANA, 19 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Ză
padă ideală, menținută da
torită temperaturii (—12°) 
în aceeași stare de la în
ceperea pînă la încheierea 
concursului, timp splendid, 
însorit, o pistă bine amena
jată și pretențioasă, un po
ligon modern (inaugurat cu 
acest prilej), — acestea au 
fost condițiile în care s-a 
desfășurat proba individu
ală de 15 km a întîlnirii de 
biatlon dintre selecționatele 
de tineret ale României și 
R.D. Germane.

Cursa a prilejuit o dispu
tă echilibrată, mai ales pen
tru cucerirea primului Ioc, 
la care au candidat inițial, 
cu șanse apropiate, mai 
mulți concurenți, dar care, 
pe parcurs, s-a limitat la 
duelul dintre Mirzea și 
Bartnik. Deși nu au luptat 
direct (Mirzea a plecat din 
start cu nr. 10, iar Bartnik 
cu nr. 17), cronometrele i-au 
anuntat permanent de tim
pii intermediari, ceea ce 
i-a ajutat să-și dozeze efor
turile pe tot parcursul. în 
final, a învins Mîrzea cu 17 
secunde. Dar biatlonul se 
compune și din tir, unde re-

ce șl ultimul 
termină proba, 
atunci, emoții ! 
țintelor ne-a

satisfacție depli-

culcat; după 
picioare), ni- 
toate cele 10 
la tragerea 
a ratat două

Ion Mîrzea a 
sa victorie in-

1. Ion Mîrzea

2. G. Bartnik

Vogler (R.D.G.) 1 h 18:13 
8. I. Olteanu i

1 h 19:07 (11) ;
(România) 1 h

(Româ-
9. D.

i 20:42

proba
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au prețuit cum se cu

nu au căutat să le de
le insufle convingerea 

Jl pot

a-

în
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este re- 
antrena- 

de

cu Intensitate 
a „căzut" mai 
contrelor pe dl- 
loviturilor de

văzut
DORIN GIURGIUCĂ 

de NEAGU RADULESCU

u intră în obiceiul meu să 
i ceva. Totuși, de data a- 
voi face o excepție. Prima 
este de partea noastră, 
este o garnitură mai omo-

P. Radvani, coresp.

STEAUA DINAMO 1
IN CAMPIONATUL DE VOLEI

Derbiul voleibalisti-c masculin Di
namo—Steaua, din cadrul primei 
giupe a Divizieți A, a atras aseară în 
saJa floreasca, precum era de aștep
tat, un numeros public, a cărui în
credere a " ~ “ *
răsplătită, 
jocul mai bun — 
ireproșabil — des: 
echipă, a 
baliștii de — ------- _T. — ,
firmind creșterea de formă marcată 
în etapele anterioare, i-au învins 
iarăși pe dinamoviști, cu același scor 
de la ultimele două întâlniri cu ei : 
3—1, la capătul a 93’ de joc. Pe 
seturi : 12—15, 15—5, 15—7, 15—7, după 
următoarele modificări pe tabela de 
marcaj : 0—1, 1—1, 1—5, 4—5, 4—11, 
5—11, 5—12, 6—12, 6—14, 12—14, 12-15 ; 
1—0, 1—3, 4—3, 4—4, 9—4, 9—5, 15—5 ;
1—0, 1—1, 1—4, 8—4, 8—6, 10—6, 10—7,
15—7 ; 3—0, 3—2, 5—2, 5—4, 8—4, 8—6, 
12—4, 12—7, 15—7.

O victorie clară, așa cum se vede, 
obținută de Steaua mulțumită exact 
atributelor cu care prevăzusem că se 
va cîștiga partida de ieri. Adică, un 
superior joc de apărare (în preluările 
din linia a doua și de la dublaj), re
marcabil direcționat de activitaițea 
blocajului, din ce în ce mai precisă 
de la mijlocul setului 2, cînd se poate 
spune că stei iști! au terminat studie
rea adversarului, iar dinamovistâi —

fost în suficientă măsură 
Din păcate însă — prin 
’----  - iar uneori chiar

desfășurat doar de o 
campionilor țării, volei- 
ia Steaua. Aceștia, con-

„benzina", care__ ,__ __  ,
mdțător. Dar aceasta, cum a reieșit 
limpede apoi, a durat a ti ta cît le-a 
fost necesar mai tinerilor jucători ai 
Stelei să-și biruie tracul de la înce
putul jocului. In continuare, tot mai 
prompt servit de o defensiva solid 
construită, atacul campionilor și-a 
impus net punctul de vedere, cu ac
țiuni iuți, in forță și adesea combina
tive, prin care învingătorii și-au 
prins mereu pe picior greșit adver
sarii.

S-au 
Bin da, 
Steaua, 
slant), Tîrlicl In prima și Corbeanu 
in ultima parte a meciului, de Ia 
Dinamo.

întîlnirea a fost foarte bine arbi
trată de V. Moraru (Cluj), secondat 
atent ți corect de C. Armășescu 
(București).

inițial îi ținuse pro-

evidențiat : Bartha, larga, 
Poroșnicu, Rotaru, de la 
Smereclnschi (oeva mai con-

OFENSIVA
PATINOARELOR!

Intr-un concurs internațional (au partici
pat sportivi din 12 țări) de înot, desfășurat 
în bazinul de 25 m de la Gotwaldow, Cris
tina Balaban a câștigat proba de 100 m 
spate cu timpul de 1:11,6. Ea a fost urmată 
de : Sabine Steinbach (R.D.G.) 1:12,5, Nel 
Bos (Olanda) 1:13,5 și Menclova (Ceh.) 1:13,9. 
Alte rezultate ; 200 m delfin (b): 1. H. Gre
gor (R.D.G.) 2:12,1, 2. Adalbert Covaci 2:22,0; 
100 m delfin (f); 1. N. Bos (Oi.) 1:07,7... 7. 
A. șterner 1:12.6; 200 m bras (b): 1. E. Hen
ninger (R.D.G.) 2:31,7,... 4. A. Șoptereanu
2:38,8; 200 m mixt (f): 1. S. Steinbach 
2:31,2,... 4. Cr. Balaban 2:39,9; 100 m liber 
(b): 1. H. Fassnacht (R.F.G.) 55,4,... 8. De- 
metriad 57,4... 11. M. Slavic 57,9.

TREI LUPTĂTORI ROMÂNI
CONCUREAZĂ ÎN IUGOSLAVIA

Azi dimineață urmează să plece în Iugo
slavia luptătorii Gh. Berceanu, Gh. Po
povic! și N. Martinescu care sîmbătă și du
minică vor participa, alături de sportivi 
bulgari și unguri, la o competiție a fede
rației de specialitate din țara vecină, dotată 
cu trofeul „Cel mai bun luptător iugoslav 
în 1967“. întrecerile se desfășoară în loca
litatea Karîovac, lingă Zagreb, și au în pro
gram numai lupte greco-romane.

FINALĂ CU PESTE 200
DE PARTICIPANT!

Vineri, sîmbătă șl duminică, sala de sport 
a școlii profesionale Metr om din Brașov 
găzduiește o interesantă competiție de lupte 
greco-romane și libere, rezervată elevilor din 
școlile profesionale apartinind Ministerului 
industriei Metalurgice șl Ministerului Indu
striei Construcțiilor de Mașini, La Întreceri 
participă peste 200 de tineri luptători.

arna se anunță mai 
generoasă ca in alți 
ani cu cei ce îndră

gesc sporturile avînd cimp 
de activitate pirtia de nea 
sau oglinda de gheață. 
Mercurul termometrelor, o- 
bosit — poate — de atica 
du-te-vino, s-a statornicit 
sub zero grade. Deci, o 
bucurie în plus șl pentru 
copiii, tinerii sau (de ce 
nu 7) vîrstniciî ce se vor 
avînta în caruselul pati
noarelor. Sau pentru spor
tivii care vor avea timp 
la discreție să-și perfecțio
neze caligrafia figurilor de 
la „artistic”, rezistența în 
probele de viteză sau teh
nica dirijării pucului.

Cit spațiu de mișcare, de

SUCEAVA. La ora actuală 
turale stau la dispoziția numeroșilor amatori de sport 
frumosul nostru oraș. Consiliul orășenesc E.F.S.,s-a îngrijit 
din timp ca o dată cu primele zile geroase să asigure tine
retului mari suprafețe de gheață. O asemenea amenajare se 
află la Complexul sportiv, unde există și un teren regula
mentar de hochei. Alt patinoar, propice șl vlteziștllor, îl 
găsim pe pista stadionului Arini, el avînd o lungime de 
400 m. Cu sprijinul Sfatului popular orășenesc vor mai fi 
puse la dispoziția suoevenllor încă trei locuri de patinaj, în 
cartierul Tudor' Vladimirescu, în parcul C.F.R. ițeani și, din 
nou, în parcul Arini.

In aceste zile își vor mai deschide porțile o serie de pa
tinoare de pe întinsul regiunii Suceava : două în Cîmpulung 
Moldovenesc (în centrul orașului șl pe stadion), unul la Gura 
Humorului etc. Sportivii din Rădăuți, privilegiați de... gerul 
timpuriu, și-au pus patinele în picioare de aproape trei săp- 
tămîni șl se 
gheață de la

joacă sau de perfecționare 
li s-a asigurat tuturor în 
noul sezon alb ? lată o în
trebare căreia am căutat 
să-i răspundem în această 
primă repriză a raidului 
nostru. Din relatările pri
mite de la corespondenți, 
amenajările de pînă acum 
par convingătoare, iar an
gajamentele... pline de 
perspective. Dar, să nu ne 
pripim cu bilanțurile, folo
sind metodele celebrului 
Pristanda. Ci să tragem 
linie pe dedesubt la al 
doilea raid, cînd ne vom 
strădui să numărăm La 
fața locului, „bobocii ier
nii". pînă atunci, spor la 
muncă și petrecere 
moașă ’ (n.m.)

două spațioase patinoare

PATINOAR
ÎN PARCUL „DINAMO"

Iubitorii patinajului au la dispoziție Încă 
un loc unde vor putea practica sportul lor 
favorit și atît de plăcut, de altfel : in Par
cul „Dinamo". Acolo, pe terenurile de tenis, 
a fost amenajat un patinoar.

Cînd este deschis 7 Intre orele 8—11 
17—20.

întîlnesc cu regularitate pe patrulaterul de 
Complexul sportiv și asociația Voința.

C. ALEXA-coresp. principal

_ _ sîmbătă seară, pe „microstadionul” de handbal 
al clubului Tractorul era mare animație. La lumina lămpilor 
cu neon, în acordurile tradiționalului vals, se inaugura pri
mul patinoar natural al orașului. Condica de prezență a tost 
iscălită de mulți copii. Explicația este simplă. Aci vor func
ționa mal multe grupe de începători sub conducerea profe
sorului Gheorghe Ciribol.

La Steagul roșu s-au aprins lămpile marți seara. Gheața 
a acoperit terenurile de tenis de sub Tîmpa. Tot la clubul 
sportiv al constructorilor de camioane s-a amenajat și tere
nul de hochei, de dimensiuni mari (60x 30 m), ceea oe a per
mis începerea pregătirilor pentru cei oe mînuiesc crosa. Ne 
referim la tinerii hocheiști ai asociației Flacăra (antrenor Ion 
Bulettl).

BRAȘOV.

zultatele nu sînt cunoscute 
decît după 
concurent 
Deci, pînă 
Verificarea 
adus însă
nă : Mîrzea a tras excelent 
la primele două poziții (du
pă 5 km — 
7,5 km — în
merind în plin 
focuri și doar 
de la km 12,5 
focuri, fiind penalizat cu 3 
minute. Bartnik a fost însă 
penalizat cu 4 focuri (cîte 2 
la ultimele două poziții) di
ferența crescînd la 1:17 min. 
In acest fel, 
cucerit prima 
ternațională.

Clasament:
(România), 1 h 12:21 (3 min. 
penalizare):
(R.D.G.) 1 h 13:38 (4); 3. D. 
Klasser (R.D.G.) 1 h 14:44 
(3); 4. Al. Szabo (România) 
1 h 16:10 (3); 5. V. Fontana 
(România) 1 h 16:12 (7); 6. V. 
Landt (R.D.G.) 1 h 16:28 (8); 
7. B.
(11); 
nia) 
Soiu 
(13).

Vineri se dispută 
de ștafetă 3x7,5 km.

★
Concomitent, s-a disputat 

un concurs de verificare a 
lotului nostru olimpic. Iată 
rezultatele : 1. G. Vilmoș 
1 h 10:50 (3); 2. Țeposu lh 
11:08 (0); 3. Carabela 1 h 
13:12 (5) ; 4. Cercel 1 h 13:25 
(7) ; 5. Cimpoia 1 h 15:%5(6) ; 
6 Bădescu 1 h 18:00 (8); 7 
Bărbășescu 1 h 20:22 (14 
a tras cu armă nouă) și 
Stoian 1 h 21:20 (14).

D. STANCULESCU

8.

I
i
i

i

I

pasiune și 
întîmplare, 
muncă va 
preluarea, 
gul, deposedarea fac parte din bagajul 
care se cere însușit pînă la nivelul gestu
lui reflex fără de care nici un jucător 
nu-și poate susține examenul de promo
vare spre aplicarea unei tactici superi
oare de joc.

Considerăm necesar ca, mai înainte de 
toate, sportivul să-și dobîndească breve
tul de gradul I, cel al pasiunii, necesar 
oricărei profesiuni. Apoi, în baza lui, să-și 
cîștige și celelalte grade ale brevetului 
inițial, aspirînd spre cucerirea înaltelor ti
tluri de meșteri ai desâvîrșirii sportive.

Dragoș COJOCARU

I
I
i
i
i
I
I

ULTIMUL START
AL ÎNOTĂTORILOR ÎN 1967

i

Constantin FAUR

(Continuare în pag. a 3-a)

AACHEN CU 4-2 (2-0)

blocajul dinamovistRotaru (Steaua) ciștigă o dată in plus întrecerea cu
Foto : T. Roibu

(prin telex), 
în

AACHEN, 20 
Miercuri seară s-a desfășurat 
localitate întîlnirea amicală dintre 
selecționata divizionară a României 
și formația Alemannia Aachen. 
Victoria a revenit fotbaliștilor ro
mâni cu scorul de 4—2 (2—0) prin 
golurile marcate de Ionescu (min. 
7, 19, 47) și Constantin (min. 50).
-espectiv Klosterraann (min. 62 și 
S6L

Stela Torța — una dintre tinerele speranțe ale natatiei 
o puteți urmări in concursul

reșițene, pe care 
ce începe astăzi in Capitală.

sînt 
ta-
In-

Speranțele natației noastre 
gata pentru ultimul asalt al 
belei de recorduri naționale, 
trecerile dotate cu „Cupa speran
țelor" și „Cupa Sfatului popular 
al Capitalei" încep astăzi dimi
neață, de la ora 10. în bazinul 
acoperit de la Floreasca.

Ce vom putea vedea în cele trei 
zile de concurs 7 în primul rînd, 
cîteva interesante curse ale crau- 
liștilor, la care există nu mai pu
țin de 5 candidaturi pentru pri
mul loc : reșițenii Mircea Hohoiu, 
Eugen Aimer și bucureștenii Ale- 
xe Preda, Adrian Spinea și Virgil 
Pleșca.

Cu un mare interes va fi aștep
tată întrecerea brasistelor, și în 
special disputa dintre gălățeanca 
Mariana Bîrsan și dinamovista 14- 
liana Burlacu pe distanța de 100 
m, unde nu este exclusă o perfor
manță în jurul a 1:23,0. La fel 
de disputate vor fi și probele crau- 
listelor, în care Mariana Stanciu

și Sleia Tarța (din Reșița) vor 
avea de înfruntat asaltul puternic 
al reprezentantelor Capitalei. In 
schimb, în probele de spate și del
fin, prezența la start a clujencei 
Zita Erdeli și a Mihaelej Dobo- 
can din Turda înlătură orice semn 
de întrebare asupra cîștigătoare ■ 
lor.

Iată și programul de concurs al 
primei zile în cadrul „Cupei spe
ranțelor". Dimineața, de la ora 
400 m liber (b), 100 m spate 
66 m bras (b), 4x66 m liber 
4x100 m liber (f), 4x33 m mixt
4x33 m mixt (f) și după-amiază. 
de la ora 17: 200 m bras (b), 100 
m liber (f), 200 m spate (b), 66 
m liber (b), 33 m liber (b), 33 tn 
delfin (f), 4x66 m mixt (b), și 100 
m delfin (f). De la ora 19 vor 
începe întrecerile din cadrul „Cu
pei S.P.C." la care participă îno
tători de la toate Școlile sportive 
din țară.

10:
(f).
(f),
(b),
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MECIUL
CU IUGOSLAVIATraseu alpin

PE VÎRFUL PIATRA ROȘIE DIN FĂGĂRAȘ

Crestele nordice ale munților Făgărașului 
sînt foarte interesante pentru turiștii și alpi- 
niștii care doresc să realizeze trasee mai difi
cile. Aceste creste zimțuite puternic, orientate 
paralel intre ele pe direcția sud-nord, se des
prind din creasta principală cu o regularitate 
aproape matematică. Parcurgerea lor în timp 
de iarnă cere nu numai o pregătire fizică și 
o tehnică specială, dar și o foarte bună cu
noaștere a traseului.

Muchia Drăgușului, una din cele mai ac
cesibile din mulțimea crestelor nordice făgă- 
rășene, se află încadrată între valea Sîm- 
betei la răsărit și valea Viștișoarei la apus : 
în imediată apropiere se găsește și cabana 
Sîmbăta. Muchia Drăgușului se termină în 
zona alpină în preajma vîrfului Piatra Roșie 
(2357 m), de care se leagă printr-o serie de 
clăi și țancuri 
iernii.

greu de depășit în timpul

După întîlnirea internațională
de scrimă de la Zrenjanln

O EXCELENTĂ
VERIFICARE
PENTRU

Nr. 41 (5475)

Trâgâtorii de la I.C.F. au dominat întrecerile

ASCENSIUNEA 
SÎMBETEI

ÎNCEPE din valea

La aproape 2 
turistic Sîmbăta 
cu același nume, începem ascensiunea noas
tră, părăsind șoseaua forestieră în dreptul 
unei barăci (825 m alt.) și intrînd în pădure 
pe o pantă mare. Chiar ' ' ‘
săm firul unui pîrîiaș, 
dreapta noastră.

Urcușul este foarte 
l*/z ore de la baracă, 
în „poiana lui Steghie", care anunță apro
pierea de muchia Drăgușului. Pornim în con
tinuarea urcușului spre sud, pentru ca să 
ieșim pe culme într-o altă poiană. După un 
scurt popas reintrăm în pădure urmărind 
muchia din apropiere. O nouă rariște ne 
reține cîțeva minute ca să privim pe sub 
ramurile brazilor vîrfurile Jneapănul și Gal
benul. Ne găsim în poiana Steghireța. Muchia 
Drăgușului formează, începînd de aci, o in
flexiune spre vest, pentru a reveni apoi spre 
sud.

Urmărim culmea și numai rareori ne abatem 
pe ramura ei vestică; trecem astfel pe lîngă 
vîrful Drăgoi (1507 m), prin curmătura Drăgoi 
(1492 m), poiana Lespezi, presărată cu stînci. 
După ce depășim muntele Lespezi lăsăm în 
dreapta o potecă mare ce conduce pe firul 
văii Viștișoara la stînă (variantă de întoar
cere) și urcăm spre limita superioară a pă
durii (cca. 1660 m), de la care culmea golașă 
se profilează clar pînă la vîrfurile mari. La 
cca. 10 minute de limita pădurii remarcăm 
pe dreapta (vest) refugiul de vînătoare Dră-

km spre sud de complexul 
(750 m alt.) situat pe valea

de la început traver- 
care rămîne apoi în

dur. După aproape 
răzbatem prin nămeți

Schifa 
traseului 

pe muchia 
Drăgușului — 

porțiunea 
alpini

MONDIALELE»
DE TINERET
DE LA LONDRA

Zrenjanin, scrimerii ro
din selecționatele de ti- 
ale țării au susținut ul- 

colocviu internațional 
se

guș. Un urcuș relativ scurt ne duce în prima 
șa înalță de pe traseu, de unde, cînd zăpada 
este mică, se distinge o potecă de vînătoare 
spre fundul căldării Viștișoara. înaintea noas
tră se înaltă cupola vîrfului Jneapănul 
(2012 tu) căruia îi urmează un virf mai acci
dentat : vîrful lui Crinte.

scurt ne duce în prima

VÎRFUL LUI CRINTE — UN ULTIM 
DAR DIFICIL OBSTACOL

O dată ajunși trebuie să ne orientăm cu 
atenție. Creasta ascuțită, accidentată a vîrfu
lui Crinte se îndreaptă spre vest, apoi revine 
spre sud, formind o serie de colți și strungi 
pînă în apropiere de Piatra Roșie, vîrf pe 
care-1 zărim pentru prima dată pe acest par
curs. Urmînd 
ruperea unei 
zăpada este 
panta repede 
fundul Căldărușii înalte, de la poalele sale, 
iar de aici recîștigăm creasta în dreptul șeii 
dincolo de claia Dobrei. In felul acesta evităm 
atit creasta Hoșghea cît și claia Dobrei, cîști- 
gînd cca. 30 min. în timp. Ne aflăm, aici, 
în imediata apropiere a Pietrii Roșii. O 
muchie severă, ascuțită, ne conduce pe o 
pantă de cca. 40° spre vîrful tintă al traseu
lui, avînd o splendidă priveliște alpină de 
ambele laturi ale crestei. După 6—61/, ore 
de la plecare sosim pe acest frumos pisc, 
al cărui abrupt sudic închide, 
imensul 
un colț 
Țurțuri imenși, cornișe groase, 
sfîșie brutal mantia groasă și albă a zăpezii, 
cristale de zăpadă mari cît 
în toată gama de culori a 
toate acestea sînt dominate 
perete al vîrfului Gălășescu,

creasta cu strictețe putem risca 
cornișe. De aceea, atunci cînd 
consolidată, putem coborî pe 
a vîrfului lui Crinte. pînă pe

amfiteatru al «fraților 
de natură neasemuit

laolaltă cu 
Gălășescu", 

de frumos, 
stînci care

nuca, strălucind 
curcubeului — 
de copleșitorul 
la baza căruia

T

CABANA BUCIN LOCURI
DE

vîrful Răcorele (2382 m) face Impresia unei 
biete stînci.

Aci se încheie ascensiunea pe Piatra Roșie 
care ne permite o extraordinară priveliște 
asupra văii căldărilor Sîmbetei și Ferestrei sale 
Mari, asupra .colțului Bolăceni", dar mal cu 
seamă asupra dantelăriilor indescriptibile pe 
care neaua le-a prins de turnurile, bastioa
nele șl piramidele înlănțuite cu cornișe din 
Gălășescu pînă pe muchia Zănoaga. Peste 
acestea se ridică, doar cu o șchioapă, aco
perișul Viștea-Moldoveanu sclipind în soare. 
De acolo. în sus, e numai cerul.

TREI VAR5ANTE PENTRU ÎNTOARCERE

„Cupei 30
(Urmare din pag. 1)

sport 3X10 focuri lete: 1.
Aurora Gumă (I.C.F.) 243 p„ 
2. Magdalena Bălășescu .(Uni
versitatea) 234 p., 8 Melania 
Popescu (I.C.F.) 230 p. ; armă 
sport 3X10 focuri băieți: 1. 
Petre Soporeanu (Construcții) 
251 p„ 2. Șerban Constanți- 
neșcu (Medicina) 245 p., 8. O- 
limpiu Galea (I.C.F.) 243 p; 
echipe, * clasament general 
(fete+băieți): 1. I.C.F. 43 p., 
2. Construcții 16 p„ 8. Arhi
tectura 16 p., 4. Medicina 15 
p., 5. Politehnica 13 p., 6. U-

„Cupa 30

Decembrie"

Decembrie"

nlversltatea 9 p. ; armă sport 
3X20 focuri fete: 1. Mariana 
Borcea (Universitatea) 539 p„ 
2. Mariana Antonescu (Arhi
tectura) 509 p., 3. Melania Po
pescu (I.C.F.) 504 p. •• armă 
sport 3X20 focuri băieți : 1.
Olimpiu Galea (I.C.F.) 506 p., 
2. Robert Weinrich (Arhitec
tura) 505 p., 3. Valentin Mi- 
cușan (I.C.F.) 497 p; echipe, 
clasament general: 1. I.C.F. 42 
p., 2. Arhitectura 82 p., 3. U- 
niversitatea 17 p., 4. Construc
ții 12 p„ 5. Politehnica o., 
6. Medicina 0 p.

la orientare

Situată în munții 
Gurghtului, la o al
titudine de 1 400 m, 
nu departe de iz
voarele rîului Tîr- 
nava Mică, cabana 
Bucin este ușor ac
cesibilă atît turiști
lor care dispun de 
mijloace proprii de 
transport (pe DR 
123. la 24 de km de 
Gheorghienl șl 24 
de km de Praid), 
cît și celor ce folo
sesc trenul sau au
tobuzele DRTA.

Cabana este des
chisă în tot timpul 
anului, puțind fi 
folosită deopotrivă 
de turiștii care diru- 
mețesc prin aceste 
locuri, ca și de cei 
care doresc să-șl 
petreacă concediul 
în mijlocul naturii.

Amatorii de schi 
găsesc In împreju
rimile cabanei nu
meroase terenuri 
adecvate practicării 
acestui sport.

Dată tn folosință 
în acest an, cabana 
este prevăzută cu 
un înalt grad de 
confort. Ea este în
zestrată cu mobi
lier modem șl dis
pune de Instalații 
interioare de apă 
curentă (lavoare în 
flecare încăpere), 
de instalații sani
tare șl electrice. 
Clubul cabanei este 
dotat eu 
levlzor, 
jocuri de 
remy.

Trebuie 
de asemenea, 
tul că tunetele exis
tente tn cabană sînt 
aprovizionate cu ar
ticole de uz personal, 
chelari de soare, filme pentru apara
tul de fotografiat, ilustrate etc.

Capacitatea cabanei este de 25 
locuri atît vara cît șl iama (în ca
mere cu 2 și 3 studiouri de o per
soană), dar ea poate îl sporită, la 
cerere, cu încă 15 locuri, utilizlndu-se 
în acest scop paturile suplimentare 
existente.

In timpul verii funcționează aci șl 
un camping tn căsuțe. De asemenea, 
există, In împrejurimile cabanei, 
spațiu suficient pentru amplasarea 
de către turiști a corturilor proprii 
și parcarea autoturismelor.

Un restaurant și un bufet bine 
aprovizionate asigură servirea mesei 
unul număr de cca 250 persoane.

Accesul la cabană se face cu tre
nul pînă la stația Gheorghienl (linia

radio, te- 
plc-up, 

șah, table, 

subliniat, 
fap-

artizanat,

POPAS

Întoarcerea din acest greu dar frumos tra
seu se poate face în mai multe chipuri; în 
prima variantă — cea mai sigură și mai indi
cată dacă dispunem de timp și dacă urmele 
noastre n-au fost șterse de viscol — vom 
reveni pe muchia Drăgușului la poiana 
Steghii, tar de aci în valea Sîmbetei (cca. 4 
ore fără schiuri).

A doua variantă constă din coborirea spre 
est, din muchia Drăgușului, cam în dreptul 
vîrfului Jneapănul, la cabana Sîmbăta 
(1401 m) Coborîrea comportă anumite riscuri 
(avalanșe) în lungul unor culoare care încep 
din zona alpină și se încheie în zona stîn- 
coasă, împădurită, de lingă cabană (timp 
cca. l’/z—2 ore).

A treia posibilitate (pe schiuri, 2—3 ore) 
o constituie revenirea pe traseul de urcuș, 
pînă la limita pădurii; de la ramificația 
potecii spre stîna Viștișoara (vest) intrăm 
pieziș în valea Viștișoara, coborînd pe lîngă 
firul ei pînă la cabanele șantierului de cap
tare a apei (cca. 750 m alt.). De aci pînă la 
complexul turistic Sîmbăta sînt pe șosea 
cca. 3 km iar pînă la orașul Victoria, tot pe 
șosea, cca. 6 km.

Pentru această tură de iarnă pe Drăguș și 
pe vîrful Piatra Roșie este absolut necesar 
ca echipa de alpiniști să folosească pioleți, 
colțari, o cordelină și schiuri scurte; alimen
tele sînt suficiente pentru o zi de mers.

Ing. Nae POPESCU

Tur de orizont... editorial

mâni 
neret 
timul 
din acest an. Rezultatul 
știe: 4—0 cu formațiile simi
lare ale Iugoslaviei.

Performanta cea mai valo
roasă au realizat-o tinerii 
noștri spadasini, care au avut 
de înfruntat prima garnitură a 
tării gazdă. Totuși, acționînd 
cu mult aplomb, toți cei pa
tru trăgători români —• si în
deosebi tenacele Constantin 
Duțu, care a punctat decisiv 
în trei asalturi — au reușit 
să aducă culorilor românești o 
victorie la un scor nesperat 
(9—1). în fața unei înfrîngeri 
de mari propoiții, spadasinii 
gazdă au renunțat să continue 
șirul asalturilor.

Cel mai 
bilit însă 
cu 14—2. 
zentativei 
Gheorghe 
campion national 
mari și Aurel Ștefan, ambii cu 
maximum de asalturi ciștigate 
(4). Echipa de floretă a Iu
goslaviei a 9pus o slabă re
zistență, 
Toth și 
termine 
asalt.

Un scor net au stabilit 
sabrerii (13—3). Oamenii 
bază ai formației românești 
fost de data aceasta 
Irimlciuc și Dan Popescu (am
bii cu cite 4 victorii), a că
ror evoluție spectaculoasă a 
fost subliniată de cei prezenți 
în sala „Partizan”, prin repe
tate aplauze. O notă bună și 
pentru Gheorghe Cristoi: 
după ce a tras în proba de 
spadă (unde realizase două 
frumoase victorii), tînărul scri- 
mer a luat startul și în în
trecerea 
din nou,

Meciul 
avut loc 
fete (10—6). Inițial însă, flo- 
retistele noastre reușiseră să 
ia un avans apreciabil — au 
condus 
scăderi 
noastre sportive, ale Măriei 
Voinea 
gazdelor posibilitatea să refacă 
partial din handicap.

în linii generale a fost o 
întîlnire utilă, o excelentă ve
rificare pentru „mondialele* 
de tineret și cu care prilej 
s-a văzut că scrimerii români 
susceptibili să niece la Londra 
(Duțu, Pongraț, Irimiciuc, Po
pescu, Burlea, Ștefan, Ursovici, 
Petruș, Saplontai, Luminița Po
pescu), dețin o formă bună. 
Dar, atenție pregătirii în con
tinuare I

turistica
Asociațiile sportive Lemnarul și 

Farmacia din Tg. Mureș au orga
nizat în cinstea aniversării Repu- 
blicii un concurs de orientare tu
ristică (individual) la care s-au în
trecut 27 de turiști. Traseul, lung 
de 10 km șl cu o diferență de ni- 

•vel de 420 m, a fost fixat pe pla
toul Cornești și a fost parcurs în 
cel mai scurt timp de către Adal- 
bart Nagy (A. S. Lemnarul) și Eva 
Moreh (A. S. Mureșul Confecții).

și fotbal
„Cupa 30 Decembrie" la fotbal, 

competiție la care și-au disputat 
întîietatea opt formații, împărțite 
în două serii, a revenit echipei 
Gloria, care în finală a dispus cu 
1—0 de Lemnarul. Cele două tro
fee oferite golgeterului și celui mai 
activ jucător al competiției au re
venit lui I. Kocsls (4 goluri), res
pectiv, lui I. Rus.

I. Păuș-coresp. principal

mare scor l-au sta- 
floretiștii, victorioși 
Performerii repre- 
noastre au fost 
Burlea, proaspătul 

la juniori

doar doi scrimeri, 
Miiller, reușind 
victorioși în cîte

să
un

si 
de 
au 

Dan

de sabie, oblinind, 
două victorii.
cel mal echilibrat a 
în proba de floretă

cu 6—1 — dar . unele 
de ritm ale tinerelor

mai ales, au înlesnit

„Cupadeiarnă“și„CupaF,R.H.“ 
în plină desfășurare

Craiova
In sala clubului sportiv Electro- 

putere Craiova s-a desfășurat eta
pa a II-a a „Cupei F.R.H.". Jocu
rile, de un bun nivel tehnic, au 
fost urmărite de un număr mare 
de spectatori. Comportarea cea 
mai bună a avut-o echipa de fete 
a Școlii generale nr. 18, care a 
obținut 2 victorii în fața formați
ilor Liceul nr. 5 și Liceul Indus
trial de Chimie. Iată cîteva din
tre rezultate : masculin : Univer
sitatea — Șc. sportivă 1 19—14 ;
A. S. Armata — Hidrotehnica 
45—13; Electropuiere — Chimia 
34—17 ; feminin : Șc. sportivă 2 — 
Voința 3—3; Șc. generală 18 —
Liceul nr. 5 5—3; Universitatea II
— Liceul Chimie 18—6; Șc. sporti
vă 1 — Universitatea I 7—7. (Va
cile Popovici, — coresp.).

Brașov
începem relatarea noastră des

pre desfășurarea meciurilor din 
actuala ediție a „Cupei F.R.H.“ cu 
o notă critică la adresa organiza
torilor. Competiția are loc în sala 
Armatei din Brașov. Dar, ori joci 
handbal în sala respectivă sau pe 
un patinoar descoperit, frigul este 
la fel de pătrunzător. Iată rezul
tatele ultimelor două etape. Mas
culin : Colorom Codlea — Trac
torul 26—20 (14—9); Dinamo —
Chimia Făgăraș 33—15 (15—9); Po
litehnica — Metalul Copșa Mică 
16—16 (7—9); Tractorul — Mei aiul 
Copșa Mică 15—19 (9—9); Chimia 
Făgăraș — Colorom Codlea 22—22 
(9—14); Dinamo — Politehnica 
21—8 (12—4). Feminin : Liceul 2
— Viitorul Rod 19—13 (10—4); Șc. 
sportivă — Măgura Codlea 4—10 
(1—7); Rulmentul — Voința Sighi
șoara 17—11 (8—5); Voința Sighi
șoara — Șc. sportivă 6—0; Măgura 
Codlea — Viitorul Bod 16—6 (7—3);
Rulmentul — Liceul 2 14—10
(4-4).
(V. Popovici și C. Gruia— coresp.).

. București
întrecerile din cadrul „Cupei de 

iarnă" la handbal au continuat 
luni în sala Floreasca din Capi
tală. Au fost programate 6 parti
de : 2 feminine și 4 masculine.

Seria acestor meciuri a fost 
deschisă de întîlnirea dintre echi
pele feminine Rapid și Politehnica. 
A fost un joc plăcut, cu multe 
goluri. Scor : 22—14 (13—5) în fa
voarea rapidistelor. în continuare, 
Rafinăria Teleajen a cîștigat de
tașat în fața Institutului de Con
strucții, care în repriza secundă 
nu a mai reușit să țină cadența : 
31—18 (11—8). Jocul dintre echi
pele feminine Progresul și Școala 
sportivă 2 s-a încheiat la egali
tate 17—17 (6—7), după ce elevele 
conduseseră cu 16—11.

Dinamoviștii bucureștenl au in
trat pe teren fără 2 internaționali, 
Costache II și Licu, lucru ce nu 
i-a împiedicat să albă, totuși, la 
discreție meciul cu Politehnica. 
Cu Moser și Samungi în vervă, 
foștii campioni au învins catego
ric : 30—13 (17—7).

Echipa campioană, Steaua, cu 
o singură absență — Iacob — a 
excelat în fața tinerilor de la Re
colta, care nu au găsit antidotul 
contraatacurilor executate de mi
litari cu foarte bună eficacitate. 
La stabilirea scorului final, 32—14 
(15—4), au contribuit în special 
Gruia 9 goluri, Cristian 8 și Po
pescu 6.

Ultimul joc al zilei a opus for
mațiile Universitatea și Voința, 
întîlnirea s-a terminat cu victoria 
studenților 22—13 (10—5), la o oră 
cînd sportivii ar fi trebuit să se 
găsească de mult în pat. (Octavian 
Andronio — coresp.)

a omului care i-a înfățișat frumu
sețile în pictură, în muzică, în 
scris. Titlul lucrării : „Cartea mun
ților". Autor : Virgil Ludu

Pentru amatorii de turism, edi
turile noastre anunță cîteva apa
riții interesante.

Zilele acestea va intra în libră
rii „Ghidul turistic al regiunii Ol
tenia" (Editura „Meridiane"), rea
lizat de un mare colectiv, avînd 
în frunte pe prof. dr. C. Nicola- 
escu-Plopșor, membru corespon
dent al Academiei R.S.R.

In cele 240 de pagini ale ghidu
lui, bogat ilustrat, incluzînd pla
nuri de orașe, schițe de trasee, ni 
se oferă o prezentare complexă a 
acestei regiuni care posedă o ga
mă amplă de atracții turistice.

In colecția „Itinerare turistice" 
editura „Meridiane" ne oferă o lu
crare pe care o vom căuta, pro
babil abia în apropierea verii, căci 
se referă la „litoralul românesc 
al Mării Negre". Semnat de 
un colectiv alcătuit din cunoscutul 
slujitor cu condeiul al turismului, 
I. lonescu-Dunăreanu, împreună 
cu M. Cristescu, dr. G. Paraschi- 
vescu șl Gh. Ionescu-Băicoi, ghidul 
ne pune laîndemînă cele mal noi 
date privitoare la stațiunile de pe 
litoral și la posibilitățile de 
excursii din apropierea acestora

Editura C.N.E.F.S. ne promite 
pentru începutul lunii ianuarie o 
carte de citit, într-adevăr, „la gura 
sobei", o carte care ne relevă mul
tiplele și admirabilele interferențe 
ale muntelui în viața omului. A 
omului care l-a cucerit înălțimile,

București — Brașov — ciceu __
tu Mare) sau Praid (linia Blaj — 
Praid), apoi cu autobuzele 13RTA 
(traseul Tg. Mureș — GheorgMenl — 
Lacu Roșu) care au stație la. cabană.

O. s.

SFATURI

ECHIPAMENTUL DE SEZON

Excursie de iarnă in lumea de frumuseți încremenite ale Rarăului

hotănre a bl- 
Națlonal pen

Em. CR1STEA 
maestru emerit al sportului

Printr-o recentă 
roulșii Consiliului 
tru Educație Fizică și Sport, Co
misia centrală de turism-alpinism 
se va numi în viitor FEDERAȚIA 
ROMANA DE TURISM-ALPI
NISM.

Schlmbarea denumirii a fost de
terminată de faptul că activitatea 
acestui organism se desfășoară 
după sistemul de lucru al federa
țiilor și pentru a înlesni relațiile 
internaționale cu organismele si
milare.

DIN RUCSACUL CU...
IARNA LA MUNTE

Iarna — mai 
putem merge

nu trebuie să

Perioada de început a iernii la 
munte este, de obicei, foarte ca
pricioasă. Și capriciile iernii ne 
pot pune tn situații foarte precare 
dacă neglijăm să luăm anumite mă
suri de precauție, 
ales iama 1 — nu 
oricum la munte.

în primul rînd,
uitam că zăpada este, în general, 
viscolită, și din această cauză nu 
aderă suficient de bine la sol. Pe 
pantele mai înclinate și adăpostite 
se depun, acum, straturi groase de 
zăpadă care pornesc la vale, une
ori de la o simplă cădere de pietre 
și formează avalanșe periculoase.

In al doilea rînd, decembrie și o 
bună parte din ianuarie avînd cele 
mai scurte zile din an, vom evita

tn această perioadă să ne aventu
răm în cercetarea unor zone greu 
accesibile sau situate la mari dis
tanțe de cabane deoarece întuneri
cul se lasă în jurul orei 17,

In concluzie: atenție la zonele 
unde se pot declanșa avalanșe și la 
calcularea timpului necesar pentru 
excursii l

Este neîndoios faptul că echipa
mentul constituie un element de 
bază în excursiile întreprinse tn 
acest sezon.

Un pantalon pană, un hanorac, 
o pereche de bocanci buni (care să 
ne permită să purtăm două perechi 
de ciorapi) și mănușile alcătuiesc 
îmbrăcămintea exterioară; sub a- 
cestea vom avea pantaloni ager,

flanel și cămașă de bumbac. Pu
loverul și căciulița sînt facultative 
la purtat, dar obligatorii tn sac. 
Ochelarii de soare pentru preîn- 
tîmpinarea oftalmiei, ciorapii și că
mașa de rezervă, dimpreună cu 
ceara de schi și articolele de igienă 
le vom avea într-un rucsac propor- 
ționat cu durata ascensiunii.

Schiurile și bețele trebuie să fie 
dintre cele mai bune. Începătorii 
pot folosi și schiuri populare, pen
tru că ei abordează numai pîrtii 
cu înclinație mai mică și cu zăpa
dă bine bătătorită.

Să mai amintesc că o bună pre
gătire fizică este absolut necesară 
celor ce pornesc să cucerească îm
bietoarele înălțimi ale munților 7

La prima ediție,
„Cupa U.G.S.R.» a revenit 

regiunii Banat
Salutăm cu toată căldura lniția- 

’tiva U.G.S.R. de a organiza anual 
o competiție de anvergură deschisă 
pugiliștilor din toata regiunile 
țării. Facem aceasta cu convinge
rea că întrecerea respectivă va 
duce la descoperirea și afirmarea 
de noi boxeri talentați, așa cum, 
de altfel, s-a și înttmplat acum, la 
Reșița.

în finală și-au disputat întîieta
tea echipele regiunilor Ploiești, 
Galați, Cluj și Banat. Ele s-au do
vedit cele mai bine pregătite, iar 
componenții lor au demonstrat, în 
majoritate, că mai au multe posi
bilități de progres. Despre pugi- 
liștii Al. Dumbravă și V. Buti (Ga
lați), Cornel Dumitrașcu, Ilie Stre
che, Vasile Tamaș și Ion Costin 
(Banat), Vasile Radulescu (Ploiești) 
și alții, vom avea probabil ocazia 
să scrim, nu peste mult timp, lu
cruri frumoase.

Orașul care i-a dat pe Vasile 
Secoșan, Gheorghe Fiat, Lazăr 
Borduz, Constantin Ciucă, Pavel 
Nedelcea a primit cu entuziasm pe 
combata’nții care își disputau tro
feul. Aceasta este și explicația pen
tru care sala sporturilor din Re
șița s-a dovedit neîncăpătoare. De 
reținut că, în același timp, în loca
litate se mai desfășurau încă două 
competiții, una de gimnastică șl 
alta de înot, dar boxul rămîne, to
tuși, marea pasiune a reșițenilor.

în gala de sîmbătă seară au a- 
vut loc meciurile semifinale. în
vingătorii urmau să lupte duminică 
pentru locurile 1—2, iar învinșii 
pentru locurile 3—4. Formația re
giunii Banat a cîștigat detașat a- 
ceastă primă ediție a „Cupei 
U.G.S.R.", Echipa bănățenilor a 
fost „fruncea", reușind să obțină 
victoria în cinci din cele șapte par
tide finale. Iată rezultatele înre
gistrate la ultima reuniune: cat. 
51 kg : Al. Dumbravă (Galați) b.p. 
Gh. Vincze (Cluj) ; cat. 54 kg ; 
Cornel Dumitrașcu (Banat) înv.ab.I 
D. Chendreșan (Cluj) ; cat. 57 kg : 
Ilie Streche (Banat) b.p. Ionel Jipa 
(Galați); cat. 60 kg : Vasile Tamaș 
(Banat) b.p, Petre Vanea (Cluj) II; 
cat. 63,5 kg; Ion Costin (Banat) 
înv. dese. Petre Prunea (Cluj); 
cat. 67 kg; Gh. Enculescu (Banat) 
b.p. Cornel Mihai (Ploiești) ; cat.

71 kg : Vasile Buti (Galați) înv. k.o. 
I Ion Baciu (Cluj).

„Cupa U.G.S.R." a revenit re
giunii Banat (antrenori Paul Men- 
tzel șl D. Rujan). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat echipele regiu
nilor Galați (Petre Mihai), Cluj 
(Florea Stanomir) și Ploiești (Ion 
Mihăilescu). Boxerilor clasați pe 
primele locuri le-au fost oferite 
premii In echipament șl materiale 
sportive. Corpul de arbltri-judecă- 
torl format din B. Robert, E. La
zăr, D. Dimulescu (toți din Bucu
rești), N. Brînzeanu (Reșița), L. 
Kraus er (Timișoara) a funcționat 
ireproșabil.

Paul IOVAN
P.S. Ni »-au părut cel puțin bi

zare două .hotărîri luate de repre
zentanții U.G.S.R. :

• La cat. 57 kg premiul cuvenit 
boxerului I. Streche (clasat pe lo
cul I) a fost atribuit ocupantului 
locului 2 (I. Jipa) 1

• A foit atribuită o cupă pentru 
cel mai „tare" boxer. De ce se o- 
feră cupe pentru boxerii care 
preferă forța, în dauna tehnicii 7

De la comisia 
orășenească

Vineri 22 decembrie, de la ora 
18, va av-a Ioc in localul Sindica
tului Invățămint, din raionul „30 
Decembrie" (str. Biserica Amzei 
nr. 30), analiza activității comi
siei orășenești de box pe anul 
1967. Sînt invitați să participe 
conducătorii secțiilor de box, an
trenorii, arbitrii și pugiliștii frun
tași din Capitală.
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TUR DE ORIZONT DUPĂ PRIMA PARTE A DIVIZIEI A
• Pasionantul duel Steaua —F. C. Argeș, decis prin golul înscris de.-.. Țarălungă
• „Degeaba spoim mereu fațada..."

um necum, prin disputarea 
restanței Universitatea Cra

iova—Rapid s-a încheiat (cu o 
întîrziere de trei săptămînil) și 
prima parte a diviziei A. Fără 
să afecteze prea mult structura 
superioară a clasamentului, re
zultatul ultimului meci a fixat 
pînă la primăvară formația cam
pioană, Rapid, pe locul IX (cu un 
golaveraj negativ) în urma celor

Mureș. Victoria, cu 2—0, repur
tată, însă, imediat, în dauna Ra
pidului a repus psihic echipa pe 
linia de plutire. Apoi, coechipie
rii lui Constantin au obținut cinci 
succese la rînd, trecînd după e- 
tapa a Vil-a la conducerea osti
lităților. Completarea .seriei" cu 
alte două / victorii în .Cupa cu
pelor* (eliminarea F. C. Austriei) 
vorbea grăitor despre ridicatul

din Cluj, cu 13 p. în etapele care 
urmează, F. C. Argeș și Steaua 
întrec la același scor (2—0) pe 
fotbaliștii clujeni, dar din cau
za punctelor pe care le mat pierd 
(Argeșul — două, cu Petrolul; 
Steaua — unul, cu Progresul) a- 
jung înaintea dialogului de care 
am vorbit la egalitate de puncte 
(15). Ultimele lor rezultate 
(Steaua—Petrolul 2—1, F. C. Ar-

Fază din meciul Steaua—Rapid, 
De aici a început redresarea.

încheiat cu prima victorie a formației militare în actualul campionat.

prezența celor trei provinciale, 
Farul, Universitatea Craiova și 
Universitatea Cluj, în zona supe
rioară a clasamentului, toate cu 
același număr de puncte (15), sau 
cum ar fi căderea vicecampioa- 
nei, Dinamo București, de pe lo
cul 1 (neînvinsă după cinci eta
pe) pe locul XII, la numai două 
puncte distanță de ultima cla
sată. Promițînd, însă, cititorului 
nostru și alte observații legate de 
evoluția celor 14 competitori să 
trecem la alte aspecte mai semni
ficative — în contextul actual al 
fotbalului nostru — desprinse din 
desfășurarea de pînă acum a ce
lei mai importante competiții cu 
caracter intern.

Frapează, astfel, DIN NOU ne 
plăcut faptul că F. R. de Fotbal a 
admis unora dintre cluburi (Ra
pid, Steaua, F. C. Argeș, Petrolul) 
să-și amîne partidele programa
te în preajma datelor la care tre
buiau să evolueze în competi
țiile europene. N-o spunem sub 
impulsul amărăciunii că „înțele
gerea" găsită la forul de spe
cialitate n-a folosit nimănui, fi
nalmente, ci conștienți că ase
menea practici nu se petrec ni
căieri în celelalte țări, care, tre
buie știut, țin și ele (acestea a- 
vînd și... motive) la prestigiul 
soccerului autohton. Dacă ne 
gîndim bine, însăși F. R. de 
Fotbal a servit de exemplu în 
această privință, mutînd o etapă 
(a IV-a) de la 6 septembrie la 
12 octombrie pentru a face loc 
pregătirilor selecționatei divizio
nare care avea de susținut un

să evolueze, în deplasare, în trei 
etape consecutiv. Ca să nu mai 
vorbim de perturbările ce se 
Ivesc, vrînd-nevrînd, în procesul

Clasamentul 
golgeterilor

9 GOLURI : Adam („U“ Cluj)
— 4 din 11 m.

6 GOLURI : Țarălungă (Pro
gresul), Kallo (Farul), Soo 
(Steaua), Oblemenco („U“ Cra
iova).

5 GOLURI: Voinea (Steaua), 
Dembrovschi (Dinamo Bacău), 
Iancu (Farul), Sfîrlogea („U“ 
Craiova).

4 GOLURI : Pavlovici (A.S.A. 
Tg. M.) — 3 din 11 m. Libardi 
(Jiul), Dridea I (Petrolul) — 1 
din 11 m, Kraus (F.C. Argeș), 
I. Ionescu (Rapid), Dumitrache 
(Dinamo Buc.) — 1 din 11 m. 
Dinu (Dinamo Buc.).

3 GOLURI : Cîrciumărescu 
(„U“ Craiova), Czako (A.S.A. 
Tg. M.), Dumitriu III (A.S.A. 
Tg. M.), Dumitriu II (Rapid), 
Nuțu, Dobrin, Jercan (toți F.C. 
Argeș), Pescaru (Steagul roșu)
— 1 din 11 m, Chivu (U.T.A.), 
Constantin (Steaua), D. Ene 
(Dinamo Bacău), Tufan (Farul), 
Naidin (Jiul), Peronescu (Jiul).

două promovate anul acesta, Di
namo Bacău și A.S.A. Tg. Mureș. 
Este o observație care frapează 
acum )a această oră a bilanțu
lui și pe care vajnicul suporter 
al ecliipei feroviare ar fi supor
tat-o cu altă Inimă dacă idolii 
lor ar fi trecut de hopul Juven
tus în turul II al „Cupei cam
pionilor europeni". Așa însă...

★
Pasionantul dialog de la dis

tanță, desfășurat duminică 10 de
cembrie pe scenele din Bucu
rești șl Pitești, a luat sfîrșit cu 
victoria Stelei, care, avînd un 
golaveraj mal bun cu un gol de
cît F. C. Argeș, s-a instalat în 
fruntea celor 14 competitori. Și 
cînd te gîndești că după primele 
două etape campioana de toam
nă împărțea cu Petrolul locurile 
XII—XIII, totallzînd zero puncte ; 
consecința înfrîngerilor suferite 
în fața proaspetelor sosite în 
A. Dinamo Bacău și A.S.A. Tg.

potențial de joc al formației 'mi
litare în acea duminică de oc
tombrie (22) cînd divizia A pro
gramase la București derbiul tu
rului. După primele 45 de mi
nute, steliștii conduceau cu 2—0, 
prin ambele puncte inscrise de 
Soo, mergînd spre cabine cu fer
ma convingere că duelul de 
toamnă cu F. C. Argeș se în
cheiase definitiv. Socoteală pri
pită, căci imediat după pauză a 
căzut un gol piteștean (dubios, 
după toate părerile, dar un li
der autentic n-are voie să se 
clatine moralicește la prima bă
taie de vînt) care a declanșat 
recitalul Dobrin. Rezultatul final 
(3—2 pentru F. G. Argeș) a 
schimbat ordinea clasamentului la 
etajele superioare, întte F. C. Ar
geș (13 p.) și Steaua (12 p.) in- 
tercalîndu-se acum Universitatea

geș—Progresul 3—1) ne sînt mai 
proaspete în memorie. Condu- 
cînd, în min. 86, cu 8—0, F. C. 
Argeș s-a aflat la... 
patru minute dis
tanță de locul I, 
după prima parte 
a întrecerii. A ve
nit însă golul lui 
Țarălungă care a 
„lucrat" pentru 
Steaua șl care a 
prilejuit următoa
rea remarcă ce 
se vrea mai mult 
anecdotică decît 
răutăcioasă: Țară
lungă a contribuit 
cu adevărat la un 
succes al Stelei 
abia după ce a...

meci... amical.
La ce s-a ajuns prin ignora

rea principiilor de bază — 
tinuitatea șl regularitatea

con-
cam-

de instruire a tuturor celor 14 
echipe, care se văd scoase din 
ritmul normal al întrecerii. Difi
cultățile sînt, firește, sporite la

CLASAMENTUL GENERAL

1. STEAUA
2. F. C. Argeș
3. Farul
4. „U" Craiova
5. „U" Cluj
6. Dinamo Bacău
7. U.T.A.
8. A.S.A. Tg. M.
9. Rapid

10. Jiul
11. Petrolul
12. Dinamo Buc.
13. Progresul
14. Steagul roșu

13 7
13 7

6
7
6
7
6
5
5
4

13 5 
13 3 5

2 5

13
13
13
13
13
13
13
13

13
13

3 24—14
3
4
5
4

3
3
3
1
3
0 6
1 6
3 5
2
3
1

6
6
7
5
6

3 3 7

19—10
19—12
19—15
17— 16
18— 25 
12—11
16—20
16— 17
17— 16
13— 14
14— 18
12—19

8—17

17
17
15
15
15
14
13
13
12
11
11
11
9
9

5 1
4 2
4 2

8
6
6
7 7 0
6 4
7 7
7 4
7 4
8 3
6 4
7 5
8 2
8 2
6 3

1 
0
1
2
1
1
1
3
4
2

ACASA DEPLASARE

2 15— 7 11 5 2 2 1 9— 7 6
0 12— 2 10 7 3 1 3 7— 8 7
0 15— 5 10 7 2 1 4 4— 7 5
0 16— 3 14 6015 3-12 1
17—49 7 2 2 3 10—12 6
0 17— 7 14 6 0 0 6 1—18 0
2 6—39 6 2 0 4 6— 8 4
1 11— 7 10 6 114 5—13 3
4 11—11 7 5 2 1 2 5— 6 5
111—3 9 7 0 2 5 6—13 2
1 10— 4 11 6 0 0 6 3—10 0
3 10—10 7 5 1 2 2 4— 8 4
2 9—88 5 0 1 4 3—11 1
17—58 7 0 1 6 1—12 1

Competiția sportivă, pînă a a- 
junge dispută reală străbate 
un drum destul de lung și adesea 
complicat pentru sportivi, antre- 
nort, profesori, medici, psihologi.

Specialiștii noștri, preocupați 
permanent de ridicarea valorică a 
competițiilor, de eficiența lor, 
s-au întrunit recent la Pitești în- 
tr-o consfătuire cu caracter me- 
todico-științific pentru a dez
bate diferitele aspecte ale siste
mului competlțional. Au partici
pat reprezentanți ai organelor 
sportive din regiunile Arg>-ș, Ba
nat, Brașov, Dobrogea, Galați, 
Hunedoara, Iași, Maramureș, Plo
iești și orașul București.

Evidențiind buna organizare a- 
slgurată acestei consfătuiri de că
tre cabinetul metodico-științific de 
pe lingă Consiliul regional pen
tru educație fizică și sport Argeș 
(I. Vlășceanu, N. Macovei, I. 
Popescu, A. Gherbănescu), vom 
menționa '.otodată marele număr 
de lucrări prezentate ca și ținuta 
lor științifică ridicată.

Din cele 20 de lucrări susținute 
și din discuțiile purtate de unii 
participant (E. Mocaau — Con
stanța, N. Postolache — Galați, T. 
Dima — Pitești, C. Cramer — 
clubul Steaua și alții) au reieșit 
o serie de propuneri și observa
ții cu aplicativitate practică ime
diată. Cea mai mare parte însă 
au fost analizate cu mult timp 
înainte de către un colectiv spe
cial constituit, fapt care a permis 
formularea problematicii și gene
rarea modificărilor.

Astfel, pentru îmbunătățirea 
continuă a desfășurării calendaru
lui competițiilor sportive repu
blicane pe 1968. s-a evitat plani
ficarea unor concursuri în peri
oadele de teze și examene ale 
elevilor sau studenților, în cam
paniile agricole, precum și parale
lismul datelor de desfășurare a 
competițiilor școlare cu cele ale 
copiilor și juniorilor. Pentru eco
nomisirea timpului necesitat de 
deplasări lungi (de pildă : de la 
Baia Mare sau Oradea la Constanta 
sau Galați, de la Timișoara sau 
Craiova la Iași) s-au unificat se
riile studențești și nestudcnțești 
din campionatele de categoria B 
(masculin și feminin) la baschet, 
handbal și volei, iar echipele au 
fost repartizate în 2-3 serii după 
criteriul zonelor geografice.

Așa cum a reieșit din dezbate
rile consfătuirii, modificările aduse 
în sistemul competițional trebuie 
susținute de o serie de noi pre
vederi. Deoarece în perioada ac
tuală federațiile de specialitate,

precum și Uniunea Generală a 
Sindicatelor din România, Minis
terul învățămîntului, U.A.S.R. și 
UCECOM lucrează la elaborarea 
regulamentelor de desfășurare a 
competițiilor din 1968, este ne
cesar să se studieze și să se pre
vadă unele măsuri De pildă : pen
tru fiecare competiție — regiona
lă, raională sau locală — să se 
redacteze un regulament de desfă
șurare care să fie difuzat din timp 
celor interesați; să se Inițieze com
petiții locale pentru tinerii situați 
în zona trecerii de la juniorat la se- 
niorat (19—22 ani); să se asigure 
stabilitatea calendarului și peri
oade corespunzătoare de pregătire 
în vederea creșterii măiestriei 
sportive; să se prevadă competi
ții pentru descoperirea și selec
tionarea talentelor din rîndui co
piilor și juniorilor; să se stabi
lească „protocolul" manifestațiilor 
sportive (festivitățile de deschi
dere, premiere și închidere); să se 
organizeze mai multe concursuri 
pentru copii, instalațiile, obiectele 
șl terenurile urmînd să fie adap
tate la particularitățile lor ; jocu
rile organizate între seniori să 
fie precedate de întreceri între 
copii sau juniori ; să se renunțe 
la prevederile care duc la scă
deri nefirești în greutatea cor
porală a juniorilor, la box, lupte, 
haltere; să se precizeze edițiile 
concursurilor tradiționale pentru 
stabilirea vechimii acțiunilor res
pective și stimularea tradițiilor; 
cu ocazia deplasărilor, să se orga
nizeze vizite la locurile istorice, 
la edificiile culturale și expoziții; 
să se îngrădească posibilitatea 
promovării unui procent prea ma
re de echipe din Capitală în pri
mele categorii ale țării în detri
mentul provinciei. Astăzi situa‘ia 
e următoarea: handbal (f) 4 din 
10, baschet (f) 5 din 10; baschet 
(m) 6 din 12 ; volei (m) 4 din 12; 
rugby 6 din 12; la atletism: cam
pionatul divizionar să cuprindă 
mai puține probe sau chiar echi
pe, iar pentru „omul al doilea" la 
fiecare probă, să se limiteze 
vîrsta de participare ; includerea 
unor probe de semifond în cam
pionatul copiilor ; promovarea de 
la o etapă la alta în campionatul 
școlilor generale să se facă indi
vidual nu pe echipe; la campio
natele de seniori să se organizeze 
calificări, serii semifinale și finale, 
nu numai serii contratimp.

Sîntem convinși că cei intere
sați vor fi sensibili Ia aceste dezi
derate.

Corneliu RÂDUȚ

OFENSIVA PATINOARELOR!
(Urmare din pag. 1)

T AROM — angajează inso fi tori 

și însofitoare de bord
înscrieri se mai primesc la întreprinderea Transpor

turi Aeriene - TAROM - din incinta Aeroportului Bă- 
neasa la Serviciul Personal, între orele 13.00-15.00 pînă 
la data de 24 decembrie 1967.

CONDIȚII t

- FEMEI - vîrsta 18-26 ani, fizic corespunzător
- BĂRBAȚI - vîrsta pînă la 28 ani, fizic corespunzător 

și stagiul militar satisfăcut
- Studii medii
- Cunoașterea a cel puțin două limbi străine din ur

mătoarele : engleza, germana, franceza, italiana și 
rusa
- condiții perfecte de sănătate
- domiciliul stabil în orașul București

INFORMAȚII SUPLIMENTARE LA TELEFON 33.00.30, 
interior 33.

plecat de la formația militară.
★

Firește, un comentariu lăcut pe 
marginea unui bilanț — în ca
zul de față la jumătatea diviziei 
A — poate prilejui multe alte 
observații interesante. Cum ar fi

pionatului ? La situația anormală 
— care provoacă animozități și 
alimentează susceptibilități — ca 
una dintre echipe (Petrolul) să 
joace, acasă, trei partide la rînd, 
în timp ce alte formații (F. C. 
Argeș și Farul) au fost nevoite

Echipele studențești de judo din București 
și-au desemnat campioana

lOOslieu

BISCUIȚI»

Secvenfă din meciul studenților N. Filip (Facultatea de fizică) și 
C. Lascu (Facultatea de geologie-geografie).

Sala de gimnastică a Universi
tății București din str. Pitar Moș, 
a cunoscut, zilele trecute, o ani
mație deosebită. Peste 60 de spor
tivi din secțiile de judo de la In
stitutele Politehnic, Agronomic, 
Cultură fizică, Petrol, gaze și geo
logie, Arhitectură și de la Univer
sitatea s-au întrecut în finala cam
pionatului studențesc.

Dispunînd de o garnitură mai 
bine pregătită și omogenă Univer
sitatea și-a impus superioritatea 
cucerind titlul de campioană a

Centrului universitar București. 
Studenții loan Roșea (anul III, 
Facultatea de matematică), Mihai 
Constantinescu fânul V, Faculta
tea de istorie) și Viorel Chetreanu 
(anul V, Facultatea de limbi ro
manice) au fost aplaudați pentru 
frumoasele lor evoluții. Bine s-au 
comportat și echipa Institutului a- 
gronomic (clasată pe locul 2) cît 
și cea a Institutului politehnic 
(locul 3).

V. I.

Tragerea Revelionului - LOTO
Incepînd de mline se pun în vîn- 

zare biletele pentru tradiționala tra
gere LOTO A REVELIONULUI din 
31 deoembrie 1967, care se desfășoară 
după o nouă formulă tehnică.

Vor fi efectuate 3 extrageri In 3 
faze, în total 30 numere.

Se acordă în număr NELIMITAT 
autoturisme : „FIAT 1800“, „MOSK- 
VICi 408“, „FIAT 850“ precum și alte 
10 autoturisme prin tragere la sorți.

In continuare se mai atribuie 50 
de excursii de 20 zile în Sudul Uniu
nii Sovietice.

Premiile vor fi. acordate pe 16 ca
tegorii în loc de 11 categorii ca pînă 
acum.

Cu 10 lei puteți participa la toate 
cele 3 faze, fiecare variantă de 10 lei 
avînd 3 șanse de cîștig, adică poate 
obține 3 premii diferite.

Nu lipsiți de la cea mal importantă 
tragere specială a anului — TRAGE
REA LOTO A REVELIONULUI l

CONCURSUL PRONOEXPRES
NR. 51 DIN 20 DECEMBRIE 1967

EXTRAGEREA I :
46 47 21 23 6 8 — 3 5
Fond de premii : 400 958 lei din

care 25 692 lei report categoria I.

EXTRAGEREA A II-A :

43 37 13 32 1 29 — 23 14

Fond de premii : 370 299 led din 
care 97 125 lei report categoria I. Tra
gerea următoare va avea loc 
miercuri 27 decembrie a.e. la Bucu
rești. Premiile de 25 000 lei revenite 
categoriei a H-a, de la extragerea I 
și a H-a, au fost obținute de parti- 
clpanțil Baumstark Mihai din Arad 
șl Raval Sandor din Cluj.

PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI 
DE LA TRAGEREA LOTO DIN 15 

DECEMBRIE 1967
Categoria I sfert : 1 variantă a 

150 000 lei; categoria a n-a : 2 va
riante a 37 234 lei și 5 a 9 308 lei: ca
tegoria a in-a : 120 variante a 1056 
lei șl 131 a 264 lei; categoria a IV-a: 
366 variante a 415 lei și 476 a 103 lei: 
categoria a v-a: 597 variante a 287 
lei șl 978 a 71 lei.

Report categoria I : 11166 lei.
Premiul de categoria I sfert a re

venit participantului Grecu Ion din 
Timișoara.

acele echipe care, furnizînd ele
mente diferitelor loturi, se află 
în imposibilitatea de a efectua, 
în bune condițiunl, PREGĂTIREA 
DE BAZĂ (instruire, omogenizare) 
LA CLUBURI.

Sînt lucruri știute și însușite 
de toți la fiecare sfîrșit de se
zon fotbalistic (cînd se analizea
ză pe toate fațetele cauzele staq- 
nării), dar date uitării la puțin 
timp după ce și-a luat zborul o 
nouă ediție de campionat. Cît de 
îndreptățită apare, în aceste con
diții, remarca auzită, recent, 
chiar pe culoarele federației: 
„Degeaba spoim mereu fațada, 
cînd înăuntru casa noastră (n.n. a 
se citi fotbalul) este plină de igra
sie, iar temelia se șubrezește vă- 
zind cu ochii".

G. NICOLAESCU

Pînă la sfîrșitul acestei săptămînl 
vor intra în funcțiune alte două 
dreptunghiuri de gheață : cel al 
asociației Voința — pe terenul cu bi
tum de sub Tîmpa, care va fi extins 
și pe terenul de volei, atingînd astfel 
45 m lungime — precum și cel din 
curtea Liceului nr. 2. Obiective ase
mănătoare figurează în planul activi
tății de iarnă, la stadionul Metrom 
și la Institutul politehnic (chiar în 
centrul Brașovului, la corpul 2).

Peste tot vor funcționa centre de 
inițiere, cu cadre bine pregătite.

C. GRUIA-coresp. principal

BRAILA. Și în bătrînul port du
nărean au apărut cîrduri de patina
tori. Tineri echipați de lunecuș se 
îndreaptă spre Grădina publică, unde 
asociația Voința le oferă o frumoasă 
oglindă de gheață, sau spre strada 
Vapoarelor unde gazdă este asociația 
sportivă Dacia. în curînd, o parte 
dintre iubitorii acestui frumos sport 
al iernii vor grăbi pașii și spre 
strada Victoriei, pentru a evolua pe 
baza A.S. Celuloza.

Demn de remarcat, faptul că la

In vacanță :

Cei mai buni tineri gimnaști
se vor pregăti intens

Anul 1968 programează în țara 
noastră una din principalele com
petiții internaționale de gimnastică. 
Este vorba de întrecerea dotată cu 
„Cupa speranțelor olimpice", care 
își propune să angajeze în concurs 
cele mai talentate și dotate cadre 
de perspectivă din țările partici
pante. Cinstea de a găzdui o ase
menea întrecere presupune și o re
prezentare cît mai frumoasă și ni 
se pare că lucrul acesta se află în 
atenția Federației noastre de spe
cialitate.

în acest sens este de notat că 
încă de pe acum se preconizează 
unele măsuri, cele mai apropiate 
fiind organizarea, în perioada va
canței de iarnă a elevilor, a unor 
tabere de pregătire, cu participarea 
celor mai buni gimnaști care s-au 

‘remarcat la recentele campionate 
de juniori de la Timișoara. într-a- 
devăr, între 23 decembrie și 9 ia
nuarie la Timișoara și-au dat întîl- 
nire 40 de gimnaste, iar la Bucu
rești — 20 de tineri gimnaști, care 
vor lua parte la un minuțios și ri
guros program de pregătire spor
tivă. Iată cîțiva dintre gimnaștii 
și gimnastele care vor fi prezenți 
în aceste tabere : Maria Stoica, 
Georgeta Dosiceanu, Anca Grigo- 
raș, Ileana Coman, Petruța Paciu- 
rea (Orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej), Ofelia Alexe (Cluj), Alina 
Goreac (Lugoj), Mia Variu, Rodica 
Secoșan (Timișoara), Rodica Sabău 
(Arad), Veronica Potecă, Diana Po
pescu, Marcela Miu (București) — 
la fete și Radu Branea, Gheorghe 
lușan, Anton Ciupei (Cluj), Alex. 
'. ereș (Brașov), Adrian Stoica, Ni- 
colae Moscu, Nicolae Oprescu, Dan 
Grecu (București), Ion Ciobanu 
(Iași) — la băieți. Antrenori price-

puți au fost desemnați să se ocupe 
de pregătirile gimnaștilor: Mircea 
Bădulescu, Ștefan Hărgălaș, An- 
frei Batiz, Octavian Ungureanu 
(masculin), Geta Dumitrescu, Ni- 
eolae Covaci, Petre Dungaciu, Ele
na Leușteanu, Marla Ionescu, Mar
cel Duncan, Francisc Darvaș, Dio- 
nlsie Szabo, Elena Sima, Elena 
Marinescu (feminin).

Concomitent, Ministerul învăță
mîntului organizează la Posada o 
tabără mixtă de pregătire pentru 
gimnaștii din școlile sportive și din 
liceele cu program de educație fi
zică.

Voința funcționează deja instalația 
de nocturnă, iar la Dacia și Celuloza 
rețeaua electrică specială este în curs 
de montare. Mai adăugăm că acei 
care nu vin cu echipament propriu 
pot închiria cele necesare la bazele 
sportive.

N. COSTIN-coresp. principal

TIMIȘOARA. Din inițiativa organu
lui orășenesc E.F.S. a început „fron
tul" de lucru pe 7 terenuri sportive 
care sînt transformate în patinoare. 
Astăzi este fixată ziua „startului” la 
Constructorul, unde activitatea va 
putea continua pînă noaptea tîrziu 
sub lumina becurilor. Duminică, 24 
decembrie, o altă inaugurare : pati
noarul de la C.F.R. Iar săptămîna 
viitoare vom bifa pe agenda vacanței 
un nou itinerar : Progresul — Indu
stria linei, Școala U.M.T. — Liceul 
nr. 10 — Teba.

P. ARCAN-coresp. principal

SATU MARE. Iama a poposit pe 
meleagurile noastre ceva mai devre
me decît în multe alte locuri ale 
țării. în consecință, tineretul sâtmă- 
rean deține un avans de aproape 
două săptămîni de patinaj. Deocam
dată, el frecventează terenurile de 
gheață de pe lacul natural din par
cul Tineretului și cel din curtea 
Liceului nr. 3. Capacitate maximă : 
1 500 de persoane ! Și totuși, se re
simte nevoia amenajării și a altor 
patinoare. Sînt promisiuni din partea 
asociațiilor Unio și Sănătatea. Dar 
și alte asociații sportive și școli au 
datoria de a îmbogăți activitatea ti
nerilor patinatori în zilele vacanței. 
Așteptăm...

A. VERBA-coresp.

PLOIEȘTI. Marele oraș prahovean 
numără mil și mii de tineri care în 
lunile de lamă, alături de mulțl 
vîrstnici „temerari" devin buni prie
teni ai patinajului. Dorința lor de a 
practica sportul preferat nu a putut 
fl încă îndeplinită, deoarece tempe
ratura Insuficient de scăzută a pus 
„bețe în roate" celor care și-au pro
pus (deocamdată) amenajarea a șapte 
baze sportive de lamă. Iată însă, că 
semnele frigului sînt mai evidente în 
ultimele nopți, așa că ploi oștenii vor 
putea să se echipeze și să se în
drepte spre ghețușurile de la Fla
căra, LM.S., Liceul nr. 1 și nr. 2, 
Rafinăria Ploiești sud, Prahova și 
stadionul Petrolul (unde a fost pusă 
la punct o instalație de nocturnă).

Semnalăm pe această cale un lucru 
care ni se pare anormal : tn plin 
sezon al sporturilor de iarnă, la ma
gazinul de specialitate din Ploiești 
nu găsești aproape nimic din artico
lele „la zi", aprovizionarea cu arti
cole de sezon fiind sub orice critică.

A. VLASCEANU-coresp, principal



La Flamengo-FOTBALUL DOMINA CA UN MUNTE
m de mult, revista 
franceză „Football 
Magazine" a publicat 
un reportaj despre 
marele club brazilian 
Flamengo. Am spi
cuit pentru cititorii 
noștri cîteva amănun

te mai semnificative.
Clubul — după cum rela

tează „Football Magazine" — 
a luat ființă în 1885, el fiind 
mai întîi un club de iahting. 
Fotbalul și-a făcut apariția 
abia în 1911. în urma unor 
fricțiuni ivite în sînul altui 
club celebru, Fluminense, s-a 
desprins un grup „dizident", 
care a inaugurat fotbalul la 
Flamengo. Baschetul, atletis
mul, judo și halterele sînt, de 
asemenea, prezente. Dar fot
balul domină totul, ca 
munte.

un

■

MICROFOTOGRAFÎA 
CLUBULUI

Sediul său se găsește la parterul 
unui mare imobil din Rio. Aici nu 
vei întîlni pe toți cei 400 de func
ționari care activează în cadrul 
clubului, mulți dintre ei lucrînd 
la complexul sportiv, la arhiva ră
masă în vechiul sediu, sau la alte 
anexe.

Inginerul Veiga Brito, președin
tele, este înconjurat de 7 vicepre
ședinți desemnați să conducă fie
care cîte o ramură de sport, sau 
un anumit departament : finanțe, 
relații externe etc. Vicepreședin
tele însărcinat cu fotbalul este 
suedezul Gunnar Goranssonn, fost 
fundaș al echipei Norkdping, sta
bilit în Brazilia acum 18 ani. în 
vîrstă de 52 de ani, el a realizat 
aici o imensă activitate în favoa
rea fotbalului. Ajutat de patru di
rectori cu diferite atribuții, Gun
nar este omul care se ocupă în
deosebi de echipa profesionistă.

Gunnar Goranssonn șl statul său 
major urmăresc atent meciurile, 
antrenamentele și toate hotărîrile 
luate pe plan tehnic, dar nu in
tervin în formarea echipei, aceas
tă chestiune fiind exclusiv de com
petența antrenorului.

ADMINISTRAȚIA

Secția de fotbal are un servi
ciu administrativ complet autonom, 
condus de Flavio Costa, fost ’ jucă
tor al clubului, de 40 de ani la 
Flamengo. Ajutat de doi colegi, el 
soluționează toate problemele de 
ordin administrativ și financiar.

DIRECȚIA TEHNICA.

Aparține unul argentinian, Ar
mand Renganeski. Venit acum doi 
ani și ceva la Flamengo, el a re
dresat imediat echipa aflată în 
criză, cîștigînd campionatul Neob- 
țlnînd anul trecut decît locul II, 
zilele lui „Renga" la Flamengo par 
să fie numărate și Otto Gloria ar 
putea deveni succesorul său.

JUCĂTORII

Flamengo are 30 de jucători pro
fesioniști. Regimul fotbalistului 
brazilian este atît de dur, numărul 
meciurilor atît de mare și vacan
țele atît de scurte, încît sînt ne
cesari cel puțin 2 jucători profe
sioniști pe același post. Bugetul 
consacrat jucătorilor reprezintă 70 
la sută din cheltuielile clubului (în 
afara primelor care revin fotba
liștilor brazilieni din 2 în 2 ani, 
conform prevederilor contractuale).

RECRUTAREA SI FORMAREA 
JUCĂTORILOR

La Flamengo s-au format din- 
totdeauna numeroși jucători. Avînd 
suporteri răspîndiți în toată Bra
zilia, clubul este informat despre 
toate tinerele talente care apar, 
chiar și în regiunile cele mai în
depărtate. Invitați pentru o perioa
dă de încercare, tinerii care satis
fac sînt încadrați cu contracte de 
stagiari.

Descoperirea șl creșterea tinere
lor talente reprezintă unul dintre 
marile „secrete" ale succeselor 
clubului Flamengo. Juniorii se pre
gătesc sub conducerea paraguaya- 
nului Modesto Brio, care a stră
lucit multă vreme ca mijlocaș al 
echipei profesioniste. în Brazilia, 
cluburile se interesează de tineri 
care au împlinit vîrstă de 14—15 
ani, avînd mai multe grupe de ju
niori. Cei cinci jucători din echipa 
profesionistă, promovați dintre ju
niorii proprii, atestă succesul a- 
cestei pepiniere.

Totuși, pentru că are mereu ne
voie de victorii și pentru că nu-și 
poate permite luxul să-și decep
ționeze suporterii, Flamengo se 
vede obligat să cumpere, din cînd

..DUPĂ CE 26 DE ANI S-A FĂCUT NUMAI IAHTING

Noul stadion din Belo Horizonte (120.000 locuri), simbol al ofensivei fotbalului brazilian.

ZURICH 20 (Agerpres). — Uniunea 
europeană de fotbal întrunită la 
Zurich, a făcut apel, pentru prima 
oară, la organul său consultativ — 
Conferința președinților federațiilor 
naționale — pentru a hotărî în două 
probleme importante : proiectul de 
reformă a preliminariilor campiona
tului mondial ediția 1970 șl reînnoi
rea contractului dintre U.E.F.A. șl 
Uniunea europeană de radiotelevi
ziune, contract referitor la televiza
rea finalelor cupelor continentale.

în ce privește prima chestiune, 
după lungi discuții, președinții a 31 
de federații europene (din cele 33 
afiliate la U.E.F.A.) au ajuns la con
cluzia că proiectul de a folosi cam
pionatul european drept criteriu de 
calificare în turneul final al C.M. 
din Mexic, nu este realizabil. Proiec
tul prevedea ca 8 echipe europene 
cîștigătoare de grupe în acest cam
pionat să participe la cupa mon
dială. Respingerea acestui proiect a 
fost argumentată prin faptul că un 
alt campionat european nu ar putea 
fl organizat pînă în 1970, iar actua
lul a început înainte de prezentarea 
proiectului. In consecință calificarea 
echipelor europene se va face prin 
turnee pe grupe ca și la campiona
tul mondial precedent.

Problem^ contractului cu Uniunea 
europeană de radioteleviziune nu a 
putut fi rezolvată. Publicitatea în 
stadioanele unde au loc finalele cu
pelor europene ar fi punctul litigios 
care împiedică realizarea acordului. 
Organizatorii finalelor sînt legați (pe 
termene lungi) prin contracte publi
citare cu diferite firme comerciale 
șl, în consecință, nu se poate satis
face pretenția Uniunii europene de 
radioteleviziune de a se interzice 
orice reclamă în stadioanele intere
sate.

La sfîrșitul reuniunii a fost ascul
tată o expunere a președintelui 
F.I.F.A., Stanley Rous cu privire la 
negocierile în curs între F.I.F.A. șl 
cele două ligi profesioniste ameri
cane care au fuzionat recent. Fede
rația internațională, a spus Stanley 
Rous, a găsit o soluție provizorie 
sub forma admiterii noii ligi profe
sioniste în sînul Federației de fotbal 
a S.U.A. Dar mal rămîn de rezolvat 
probleme importante. Sînt necesare, 
bunăoară, negocieri cu federațiile șl 
cluburile europene ai căror jucători 
au fost achiziționați în ultimele luni 
de echipele ligilor profesioniste a- 
mericane care, in acea vreme, nu 
erau recunoscute de F.I.F.A.

Ultimul meci al anului
Italia —Elveția, la fotbal

în campionatul european

în cînd, și jucători de clasă (Almi, 
Ditao, Ademar, Arilson).

Acordurile semnate cu alte clu
buri din Sao Paulo permit schim
buri de jucători, fructuoase pentru 
ambele părți. Prin competență și 
tact, Gunnar Goranssonn și Flavio 
Costa reușesc să realizeze un echi
libru armonios între tinerii pe care 
îi formează și vedetele pe care le 
cumpără.

mentele clubului și fiecare supor
ter se ocupă cu propaganda, culti- 
vînd în fel și chip sentimentul de 
club.

in campionatul european, sîmbătă 
are loc ultimul meci din acest an: la 
Cagliari, echipa Italiei susține întîl
nirea revanșă eu selecționata Elveției 
din cadrul grupei a Vl-a. Partida 
este așteptată cu mult interes de
oarece ea va decide locul I în grupă.

De luni, ambele loturi se află 
cantonament. Elvețienii, cu un lot 
15 jucători, la Basel, iar Italienii 
cu un efectiv de 18 jucători — 
Coverclano.

Intr-un ultim joc de pregătire, 
vețienil au învins cu 7—1, pe un teren 
acoperit de zăpadă, selecționata ora
șului Lucerna. Lotul Elveției cuprin-

în 
de

la

el-

de printre alții pe Kunz (portar), 
Pfirter, Michaud, Tacchella, Perroud 
(fundași), Odermatt, Fuhrer (mijlo
cași), Droz, Bemasconi, Kiinzll și 
Quentin (înaintași). După cum se 
vede, din lot lipsește excelentul 
înaintaș Blăttler.

Antrenorul Valcareggl va alinia, 
probabil, următoarea formație : AJ- 
bertosi — Burgnich, Piechl, Bercelli- 
no, Faechetti — Rivera, Juliano, Ro- 
sato — Domenghini, Mazzola, Riva.

Meciul va începe la ora 14,30 (ora 
locală) șl va fi condus de arbitrul 
scoțian Wharton.

SENTIMENTUL DE CLUB

Flamengo este clubul cel mai 
popular din Brazilia, avînd supor
teri pînă în cele mai îndepărtate 
colțuri din Amazonia sau din Matto 
Grosso. Majoritatea fac parte din 
păturile de jos. Această echipă este 
idolul negrilor și mulatrilor. Cînd 
pierde Flamengo, seara se plînge 
în favele (colibe în care locuiește 
populația de culoare). Victoriile sale 
declanșează adevărate carnavaluri, 
care zguduie orașul și atrag noi 
prieteni. Printre cei 400 de funcțio
nari, nu se găsesc, practic, decît 
foști jucători ai clubului. Baza spor
tivă, cu parc și bazine de înot, este 
cel mai căutat loc de odihnă pen
tru familiile salariaților și jucăto
rilor.

SUPORTERI

Oficial, clubul are 
membri, care plătesc cu 
tate cotizația lunară. Ei 
deră al 12-lea om al echipei, o ar
mată de elită, amplasată strategic 
în tribune în timpul „cruntelor bă
tălii" din campionat. împreună cu 
masa suporterilor anonimi, aceștia 
dau pe stadionul „Maracana", de 
cîte ori joacă FLA, un spectacol 
impresionant. Cîntecele, răpăitul 
tobelor, fluierăturile, aplauzele, fa
bulosul număr de drapele cu roșu 
și negru, jocurile de artificii (în 
nocturnă), toate sînt dirijate de 
Jayme de Carvalho, vestitul coman
dant al galeriei lui Flamengo.

Pe lingă un serviciu special de 
relații cu publicul, toate departa-

45 000 de 
regulari
se consi-

AMAZOANE PE GHEAȚA

Inspirate de colegele lor din 
diferite țări care au înființat e- 
chipe feminine de fotbal, un grup 
de tinere și de gospodine din o- 
rașul canadian Parkland au înte
meiat în actualul sezon o echipă 
feminină de... hochei pe gheată. 
Exemplul a fost repede urmat. 
Tinerele din orașul vecin, Le
xington, au început, la rîndul lor, 
să cocheteze cu... pucul. Primul 
meci dintre cele două formații a 
stîrnit, cum era de așteptat, un 
mare interes. Și fazele spectacu
loase nu au ?................
yette a înscris 
poartă, miss Spice 
gistral o lovitură 
Cît privește banca 
cătorilor penalizați, 
reu ocupată. Miss 
eliminată pe timp 
nute pentru crosă la patină, miss 
Paul a ieșit din joc pe timp de 
5 minute pentru un bodicec cam... 
tare. „Aceste fete — a decla
rat unul din spectatori — sînt 
adevărate amazoane pe gheață".

lipsit. Miss Go- 
: cu spatele la 

a apărat ma
de pedeapsă, 
rezervată ju- 
ea era

Kelly a fost 
de două mi-

GALA

me-

O „gală" cinematografică ne
obișnuită va avea loc la 4 fe
bruarie la sediul F.I.F.A. din Zu
rich. Cu acest prilej va fi pre
zentat filmul furtunosului meci 
dintre Glasgow Celtic și Racing 
Buenos Aires, desfășurat luna tre
cută la Montevideo. Secretarul 
general al F.I.F.A., Helmut Kae- 
ser, a declarat că filmul a sosit 
deja la Zflrich, dar speră că fe
derațiile de fotbal din Scoția și 
Argentina nu vor aștepta pre-

Flacăra olimpică a pornit 
pe itinerariul său francez de 7000 km

PARIS 20 (Agerpres). — Cu 
prilejul sosirii Ia Paris a Flă
cării olimpice, ministrul fran
cez pentru problemele tinere
tului și sportului, Franțois 
Missoffe, a rostit o scurtă alo
cuțiune, spunind printre altele: 
„In Grecia Antică, „focul sa
cru" ardea pe toată durata 
Jocurilor și in acest timp lup
tele armate încetau, drumurile 
se deschideau atleților și pele
rinilor ce se îndreptau spre O- 
lympia. începea armistițiul o- 
limpic.

Jocurile olimpice moderne 
sint mai' mult decit o simplă 
mișcare sportivă. După cuvin
tele fondatorului lor, Pierre de

Coubertin, ele reprezintă „Săr
bătoarea universală a sportu
lui, a primăverii omenirii".

Flacăra olimpică, purtată de 
ștafete, va străbate pe teritoriul 
Franței aproape 7 000 km. Ea 
iși va încheia lunga sa călăto
rie la 6 februarie, cînd se va 
deschide la Grenoble cea de a 
10-a ediție a Jocurilor Olimpice 
de iarnă.

In ultimele două schimburi, 
flacăra va fi purtată de schi
orul Jean Vuarnet, campion o- 
Iimpic in proba de coborîre (în 
1960), șl de Alain Calmat, cam
pion mondial de patinaj artis
tic.

INSTALAȚII PENTRU 
JUCĂTORI

Stadionul Gavea, proprietatea 
clubului, are doar 25 000 de 
locuri- Flamengo nu joacă nicio
dată aici (meciurile au loc pe „Ma- 
racana"). în restul săptămînii, ju
cătorii beneficiază la stadionul lor 
de tot confortul: cadru natural 
excelent, restaurant, piscină, te
renuri de antrenament, sală aco
perită, vestiare confortabile, servi
ciu medical compus din 6 medici, 
masori și infirmiere (cabinete de 
fizioterapie, stomatologie, mică chi
rurgie), săli cu jocuri distractive, 
televizor, restaurant, terasă în aer 
liber.

Materialul sportiv este de cea 
mai bună calitate

cunoscută în unanimitate. Altă 
dată amestec de fantezie, acum 
bazat pe un cadrul de organizare 
din ce în ce mai bun, fotbalul bra
zilian datorează mult lui Flavio 
Costa, creierul lui Flamengo, su
pranumit pentru calitatea lui do
minantă DISCIPLINATORUL.

în interiorul clubului domnește 
o disciplină strictă, intrată tuturor 
în reflex. Jucătorii sînt punctuali 
la antrenamente, sau la tratamen
te (în caz de îmbolnăviri). Com
portarea lor în antrenament și în 
viața particulară este ireproșabilă.

Deși încă foarte tineri, majori» 
tatea jucătorilor sînt profesioniști. 
Totuși, unii sint deja preocupați 
să obțină o calificare și activează 
în consecință.

PROIECTE

FAIR-PLAY Șl DISCIPLINA

Influența clubului Flamengo a- 
supra fotbalului brazilian este re-

Avînd o situație financiară ex
celentă, cu perspective de continuă 
îmbunătățire, clubul Flamengo are 
cîteva proiecte îndrăznețe. Con
ducătorii săi vor să creeze în vi
itorul apropiat o super-echipă, care 
să domine mulți ani fotbalul bra
zilian și să devină campioană in
tercontinentală.

Intîlnire internațională
de lupte libere la Chișinău

de la 
loca- 
meci

CHIȘINĂU, (prin telefon, 
ALEXEI CIUBAȘENKO). în 
litate s-a desfășurat un 
amical internațional de lupte li
bere între selecționatele cluburilor 
Ț.S.K.A. (U.R.S.S.) și Ț.D.N.A. — 
Cerveno Zname (Bulgaria). în am
bele echipe au figurat atît sporti
vi tineri, campioni de juniori, cît 
și luptători cu o bogată experien
ță competițională, campioni de se
niori din țările respective.

întîlnirea, dirz disputată, a luat 
sfîrșit cu scorul de 5,5—1,5 în fa
voarea luptătorilor sovietici. Pen

tru echipa bulgară a înscris un 
punct maestrul emerit al sportu
lui Stoicio Malov, medaliat la C.M. 
din 1963, care l-a învins pe Romik 
Kociev. Campionul Bulgariei pe 
1967, Vasil Todorov, a terminat la 
egalitate cu sovieticul Bartan 
Bornkaiov. în celelalte întîlniri 
victoria a revenit sportivilor so
vietici : Vladimir Panov, Alibed 
Katagonov, Igor Ermolaev, Ghe- 
nadi Strahov și Leonid Kitov.

Anul viitor este prevăzută întîl
nirea revanșă.

La sfîrșitul lunii, pe patinoarul „23 August'4
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CUPA DUNĂRII"
PARTICIPAREA SELECȚIONATELOR DE HOCHEI 

BUDAPESTEI, SOFIEI, BELGRADULUI Șl BUCUREȘTIULUI

întreprins în 
de hochei ro- 
fața publicu- 
prilejul unei

se vor Întoarce în țară, 
după lungul turneu 
Canada, și jucătorii 
mâni vor evolua în 
lui bucureștean, cu
competiții internaționale ce se va 
desfășura la sfîrșitul acestei luni 
pe patinoarul „23 August".

Este vorba de a noua ediție a 
„Cupei Dunării", întrecere care s-a 
bucurat anual de participarea se
lecționatelor orașelor București, 
Belgrad, Budapesta și Sofia. Cil 
excepția formației Belgradului, 
restul echipelor sînt, de fapt, re
prezentative ale țărilor respective, 
ceea ce ne îndreptățește să afir
măm că vom avea prilejul să ur
mărim o competiție sportivă inte
resantă șl de o bună factură teh
nică.

în afară de aceasta, pentru pu
blicul bucureștean, reîntîlnirea cu 
selecționata noastră va însemna 
totodată și ocazia de a putea a- 
precia roadele recentelor partide 
susținute de jucătorii români în 
„țara paltinului", acolo unde ho
cheiul este sportul nr. 1 și unde 
valoarea unei selecționate regio
nale sau de oraș se ridică pînă la 
nivelul multora din reprezentati
vele europene. Nu ne îndoim că 
evoluția hocheiștilor noștri în 
Canada va influența pozitiv com
portarea lor ulterioară, chiar dacă 
în meciurile din „Cupa Dunării" 
oboseala participării la un aseme
nea turneu își va pune, poate, am
prenta pe jocul echipei române. 
Dar, mai tîrziu, la Jocurile olim-

pice, de pildă, avem tot dreptul să 
așteptăm de la reprezentanții noștri 
rezultate mal bune, ca urmare a 
îmbunătățirii jocului lor.

Să revenim, însă, la „Cupa Du
nării", ale cărei prime întîlniri 
sint programate luni 25 decembrie 
pe patinoarul artificial. Dintre 
formațiile enumerate mai sus și 
cărora li se adaugă selecționata 
noastră de tineret, cel mai valoros 
adversar pentru prima noastră gar
nitură se anunță echipa Buda
pestei. Alături de hocheiștii buda- 
pestani, componenții echipei bul
gare, ale cărei progrese au fost 
subliniate de unele rezultate bune 
obținute în ultima vreme, se a- 
nunță printre protagoniști.

Pentru această întrecere, federa
ția noastră a invitat doi arbitri 
din Cehoslovacia, care, împreună 
cu alți arbitri români, vor asigura 
buna desfășurare a meciurilor. 
Iată programul : luni 25 decembrie 
ora 17: BUCUREȘTI TINERET— 
BELGRAD, ora 19,30 SOFIA— 
BUDAPESTA; marți 26 decembrie: 
BUCUREȘTI TINERET—BUDA.
PESTA, BUCUREȘTI — 
miercuri 27 decembrie: 
REȘTI TINERET—SOFIA, 
REȘTI—BELGRAD; joi 23
brie: BUCUREȘTI—BUCUREȘTI 
TINERET, BUDAPESTA—BEL
GRAD; vineri 29 decembrie : SO
FIA—BELGRAD, BUCUREȘTI—
BUDAPESTA.

SOFIA; 
BUCU- 
BUCU- 
decem.

crichet, altul nu văzuse în 
lui o minge de rugby, doi 
tori erau englezi angajați ai for
țelor armate ale S.U.A. în tri
bune se allau 7 spectatori. E- 
chipa pompierilor le-a împrumu
tat un jucător, iar un spectator 
a fost desemnat drept arbitru".

Comentînd acest meci de po
mină, căpitanul echipei america
ne John Rathburn a declarat: 
„Fiecare vrea să 
lui. un erou".

PLANUL

Fără cuvinte...
Din „Stadion" Praga

zentarea lui în luna februarie 
pentru a lua măsurile disciplina
re cuvenite împotriva jucători
lor celor două formații care 
avut o comportare nesportivă 
timpul meciului. Speranță sau 
vertisment ?.

1 000

au 
în 
a-

într-un scurt comunicat dat pu
blicității la Paris, Federația fran
ceză de rugby a anunțat că aș
teaptă înregistrarea celui de-al 
1 000-lea club în registrele ei. 

în aceste registre fi- 
prezent „numai" 999

Intr-adevăr, 
gurează în 
de echipe.

CADOUL

Un filantrop italian din Terni, 
care a preferat să rămînă ano
nim, a anunțat că 5f dintre prie
tenii lui apropiați vor primi cu 
prilejul sărbătorilor de iarnă un 
cadou sub forma unei cărți care 
va avea valoarea de... un mi
lion de lire. Filele acestei cărți 
se vor compune din 100 banc
note de cîte 10 000 lire fiecare. 
Legătorul care a primit această 
comandă neobișnuită s-a și pus 
la treabă. Cel mai interesant lu
cru îl constituie insă faptul că 
fericiții beneficiari ai cadoului 
sînt cu toții... suporteri ai echi
pei locale de fotbal.

UN MECI DE POMINA

Citim în ziarul american „In 
ternational Herald Tribune": „U.S. 
Navy" (marina militară america
nă — N. R.) s-a scufundat după 
un meci de rugby desfășurat la 
Londra. A pierdut cu 32—0 în 
fața echipei pompierilor londo
nezi. Dar nu contează că a cîști- 
gat sau a pierdut, ci cum s-a 
prezentat echipa pe teren. Jucă
torii au venit cu 35 de minute 
întîrziere. Unu] purta ghete de

ajunqă, în felul

• CALEIDOSCOP
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IAKUSIN"

importanței se-
re-

Ca urmare a 
zonului viitor pentru echipa 
prezentativă de fotbal a U.R.S.S., 
care va participa la sferturile 
de finală ale Campionatului eu
ropean intertări și la eliminato
riile turneului olimpic, federația 
sovietică de specialitate a ho- 
tărît că în 1968 jucătorii inter
naționali vor fi puși la dispozi
ția antrenorului Mihail Iakușln 
pe toată durata sezonului. Ă- 
ceastă măsură, denumită „planul 
Iakușin", ține seama de pers
pectiva ca naționala U.R.S.S., care 
este în același timp si selecțio
nata olimpică a țării, să tie 
bligată să dispute 
ciuri oficiale si 
perioadă de 240 
torii reținuți în 
ționată națională ) 
putea să participe la 
meciuri în echipele

Serviciile meteorologice, 
dau atîta bătaie de cap și or
ganizatorilor marilor întreceri 
sportive, nu și-au dezmințit fai
ma nici în ce privește desfășu
rarea Jocurilor Olimpice de iar
nă de la Grenoble. Mai întîi ele 
au comunicat că în februarie nu 
va exista suficientă zăpadă pen
tru buna desfășurare a întrece
rilor. Cum este și normal, or
ganizatorii au elaborat un vast 
plan de măsuri pentru această 
eventualitate. Acum, aceleași ser
vicii au anunțat că în februarie 
va fi... prea multă zăpadă 1 Și 
din nou au fost luate măsuri. 
Deocamdată au fost mobilizate 12 
pluguri de zăpadă și 4 500 tone 
dintr-un solvent chimic pentru... 
curățirea pîrtiilor.

PENTRU A 6-A OARA

Recent ne-a sosit la redacție o fotografie din primul joc al hand
balistelor noastre în R.D. Germană, disputat la Brandenburg, și cîștigat 
de formația română cu 12—8. în imaginea alăturată, jucătoarea noastră 
Șramko și-a depășit adversara directă și aruncă din plonjon la poartă. 

Foto : Kronfeld-Beriin
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0- 
> 30—40 de me- 

amicale într-o 
de zile. Jucă- 
această „selec- 

permanentă" vor 
maximum 12 
Ier de club.

Stimulat poate de scrimerul en
glez Al. Jay care se luptă să 
participe, pentru a cincea oară, 
la Jocurile Olimpice, sabrerul 
francez Jacques Lefevre, în 
vîrstă de 40 de ani, și-a reluat 
în ultimele luni antrenamentele 
la care depune atîta sîrguință în
cît a fost pus de federația de 
specialitate pe lista „posibililor" 
în vederea 
xic. Lefevre 
felul acesta
urmînd
6-a oară

Olimpiadei din Me- 
vi ea să doboare în 
recordul lui Jay, el 
participe pentru a 
întrecerile olimpice.

Comisia executivă a C.I.O. nu a 
stabilit definitiv ordinea de zi a se
siunii plenare ce se va ține Ia Gre
noble, începînd de la 30 ianuarie 
1968. Președintele C.I.O., A. Brundage, 
a precizat că un comunicat cu ordi
nea de zi precisă va fi publicat la 
Lausanne în a doua jumătate a lunii 
Ianuarie, cind Comisia executivă se 
va întilnl cu președinții federațiilor 
sportive internaționale. Referitor la 
problema Africii de Sud, A. Brun
dage a arătat că în ultimă instanță, 
Comitetul olimpic sud-african să 
accepte alcătuirea unei echipe mixte 
din care să facă parte sportivi de 
culoare și sportivi albi. în caz con- 

Republica Sud-Afrlcană nu va

putea lua parte la Jocurile Olimpice 
din Mexic.

A. Brundage a reamintit, de ase
menea, <" - ;
retras invitația adresată 
sud-africane - - - -
a lua parte 
noble.

o, tvamuiui, ue 
forul olimpic suprem a 

Federației 
de hochei pe gheață de 
la Jocurile de la Gre-

să

I

Fără îndoială, baschetul este un sport spectaculos. Dar, de multe ori, pentru a-i ilustra frumusețea, este 
nevoie și de puțină fantezie din partea toto-reporterului. Iată o fază din meciul Finlanda—Olanda, imorta
lizată de un fotograf finlandez care, pentru a lua o imagine inedită, s-a urcat pe o... scară postată în spa
tele panoului. Chestiune de imaginație...
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In prima

gilistul român de categoria" pană‘'c. 
Crudu i-a întrecut la puncte pe 
iugoslavul Mahmutovicl. Alți trei pu- 
giliștl români care au evoluat în 
această reuniune au fost învinși : 
Ion Otvos a pierdut la mexicanul 
Martinez, Mihai Dumitrescu la Suren 
Kazarian (U.R.S.S.), iar Emil Con- 
stanttaescu a cedat la puncte în fața 
lui Boris Opuk (U.R.S.S.).

gală a turneului inter- 
box de la Moscova, pu-

La Marsilia, in meci amical de fot
bal, selecționata olimpică a Bulgariei 
a învins cu scorul de 2—0 (1—0)
echipa de tineret a Franței. Ambele 
goluri au fost înscrise de Jekov.a

In continuarea turneului pe care-1 
întreprinde In America de Sud, re
prezentativa de fotbal a Ungariei a 
jucat la Buenos Aires cu formația lo- onix

Au 
Ca- 

oaspeți

cală Boca Juniors. Parada s-a 
chelat la egalitate: 3—3 (2—2) 
marcat pentru gazde Nicolas, 
brera, Novelso, Iar pentru 
Rakosl, Bene șl Mathesz.

Atletul australian Ron Clarke 
care spera să-și doboare propriul re
cord mondial în proba de 6 mile a 
eșuat în tentativa sa efectuată )a 
Olympic Park din Melbourne. Reali- 
zmd cea mal bună performanță mon
dială a anului (27:21,6). Clarke nu a 
putut bate totuși recordul (26:47,0). 
datorită mal ales absentei unui ad
versar puternic. în același concurs 
sprinterul negru Tommie Smith a 
ciștigat probele de 100 yarzi și 400 
yarzi, realizînd timpurile de 0 6 si 
respectiv 47,0.

Formația vest-germana de fotbal 
Eintracht Braunschweig, aflată tn 
turneu in Mexic, a terminat nedecls 
2—2 (1—1) cu echipa Atlanta.

La Bangkok, în finala „Cupei 
campionilor Asiei» la fotbal, echipa 
Happoel Tel &vlv a învins cu scorul 
de 2—1 (0—0) formația malaezâ Se
langor.
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