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.• Echipele de club mai puternice decît cele 
nationale ? (pag. a 3-a)

s® Și totuși, fotbalul I — corespondență spe
cială din Varșovia (pag. a 4-a)

• Interviu cu Ivan Andreadis (pag. a 4-a)

participat sportivi din 7 asociații 
pe două categorii de vîrstă : copii 
și juniori mici (3 km) — învingă
tor FLORIN FILIPESCU (Lie. 
Ștefan cel Mare); juniori mari și 
seniori (6 km) — cîștlgător DORU 
MAZARACHE (Lie. economic).

CONSTANTIN ALEXA 
coresp. principal

întrecerile

Concursuri de volei
și schi

LA SUCEAVA, aniversarea pro
clamării Republicii este întîmpina- 
tă cu întreceri dotate cu „Cupa 30 
Decembrie" la trei ramuri sporti
ve. Astfel, la volei, a fost organi
zat un turneu cu 8 echipe mascu
line. Finalmente, au cîștigat vo
leibaliștii de la Combinatul de ce
luloză și hîrtie, care au învins e- 
chipa C.F.R. Suceava Nord cu 3—0. 
Tot chimiștii au cîștigat și tur
neul de handbal masculin (6 for
mații). Ei au învins în finală pe 
Progresul Suceava cu 21—15. De 
notat că echipa de handbal Chimia 
este alcătuită în exclusivitate din 
fotbaliștii acestei asociații.

La concursul de schl-fond des
fășurat în Lunca Sucevii, au

tinerilor orădeni
ÎN ORGANIZAREA COMISIEI 

REGIONALE DE POPICE, 18 echi
pe masculine orădene se întrec zil
nic pe pista arenei Rapid din lo
calitate în cadrul competiției do
tate cu „Cupa 30 Decembrie".

După primele meciuri, în urma 
rezultatelor obținute, cele mai 
mari șanse pentru calificarea în 
finală le au echipele I.C.O., Olim
pia, Voința și Rapid.

Comitetul orășenesc Oradea al 
U.T.C., în colaborare cu clubul 
Crișul, organizează întreceri de 
handbal pentru echipele feminine 
din industria textilă orădeană.

In cursul săptămînii viitoare, la 
bazinul acoperit din localitate, A. 
S. Voința organizează un concurs 
de înot la care vor participa cel 
mai tineri sportivi din asociațiile 
sportive ale orașului.

S-au mai organizat întreceri do-

tate cu „Cupa 30 Decembrie" Ia 
tenis de masă, volei și baschet, 
la care au participat sportivi din 
școli.

ILIE GHIȘA — coresp. principal

Inițiative
IN SALA CLUBULUI Combina

tului poligrafic Casa Scînteii s-au 
desfășurat timp de două zile, din 
inițiativa asociației sportive C.P.B , 
întreceri în cadrul „Cupei 30 De. 
cembrie" la tenis de masă, mascu
lin, individual șl pe echipe. Au fost 
invitați sportivi din zece asociații

printre care Centrocoop, I.C.M.A-, 
T.E.R., Sănătatea, Galenica ș.a. 
întrecerile au fost viu disputate și 
spectaculoase. In finala pe echipe 
s-au calificat A. S. Centrocoop 
(Alvaro Ruber-Ervan Corabal) și 
I.C.M.A. (Florian Moteanu-Dlonlsie 
Chiș). A învins Centrocoop cu «co
rul de 3—0 cîștigînd astfel trofeul 
pus în joc. La Individual, au par
ticipat 16 reprezentanți ai asocia
țiilor amintite. Locul întîi a fost 
ocupat de Alvaro Ruber, urmat de 
Dumitru Dinulescu (C.P.B.) și A- 
ristide Popescu (C.P.B.).

N. TOKACEK — coresp.

La Brașov...
Fulgi mari de zăpadă Începeau să 

îmbrace orașul de la poalele Tîmpei 
în mantia care-1 face iarna ' ' 
frumos. Da, numai cine n-a 
Brașovul în acest anotimp 
poate da seama de frumusețile

Popasul în orașul constructorilor de 
autocamioane șl de tractoare ni l-a 
prilejuit o știre sosită la redaeție : 
„în cinstea aniversării Republicii, in 
sute și sute de asociații, pentru iubi
torii de sport se vor organiza nume
roase Întreceri”...

Organele locale oe se ocupă de or
ganizarea activității sportive din uzi
nele, fabricile șl de pe șantierele bra
șovene au pornit In acest stîrșlt de 
an acțiunea de a atrage pe terenurile 
de sport, în sala clubului, in fața 
mesei de șah șl a celei de tenis, tot 
mal mulțl oameni ai muncii. Pentru 
aceasta s-a organizat „Cupa 30 De
cembrie". S-au făcut pregătirile de 
rigoare în colaborare cu organiza
țiile de tineret șl organele sportive. 
Pe cit posibil s-a asigurat baza ma
terială șl la 1 octombrie s-a dat star
tul în întrecerea sportivă de masă 
„Cupa 30 Decembrie", inițiată la opt 
discipline sportive : atletism, volei, 
șah, tenis de masă, popice, fotbal, 
turism șl cicloturism.

După cum ne spunea tov. I. Brătuc, 
șeful comisiei sport a Consiliului re
gional al sindicatelor, organul din

rnal 
vizitat 
nu-și 

lui.

inițiativa căruia s-a pornit această 
frumoasă acțiune, competiția a fost 
primită cu bucurie de sutele si sutele 
de iubitori al sportului din regiune. 
Din două în două săptăminL la Con
siliul regional sindical soseau noi 
vești : în raionul Sibiu s-au întrecut 
peste 2 200 de tineri; turismul, 1 300 
de partidpanțl, e la loc de frunte ; 
la Sighișoara, cela mal frumoase 
competiții au fost organizate la 
asociațiile Avîntul, Șoimii șl Vii
torul. In toate raioanele și ora
șele regiunii Brașov, la startul între
cerilor s-au aliniat zeci de echipe de 
volei șl tenis de masă, sute de echipe 
de fotbal, iubitorii șahului, ai popice
lor șl atletismului. Aceste acțiuni au 
fost completate cu frumoase progra
me cultural-artistice. Celor mal buni 
11 s-au înmînat șl premii.

La început de drum, Consiliul re
gional al sindicatelor s-a angajat să 
realizeze lucruri deosebit de fru
moase. Este un prim pas șl de aceea 
„Cupa 30 Decembrie", desfășurată pe 
meleagurile brașovene în cinstea ani
versării Republicii, este considerată 
șl ca o avanpremieră la noul sezon 
al sporturilor de iarnă, la drumețiile 
pe schiuri, la „Cupa turistului", la 
competițiile ce se vor organiza aici 
ta lunile ce urmează.

Constantin ALEXE

I
I
I
I
I
I

Concursul, cel mai bun antrenament... „Olimpicii" noștri 

de la lotul de blatlon se află In plină activitate, iar 
fotografia (în prim plan Carabela; in cursul tragerii Vil- 

moș) o dovedește

'PREMIANTUL'
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ilele-trecute mi s-a relatat o întîm- 
plare pe care nu știu dacă să o 
numesc înduioșătoare sau tristă. 
La un liceu din orașul P., un elev 
de vreo 15 ani, excelent la în
vățătură, se înfățișează profeso

rului de educație fizică, îi întinde o foaie 
de hîrtie și zice t „V-am adus scutirea la 
gimnastică. Mi-a procurat-o mama, care 
e prietenă cu medicul. De fapt, eu sînt să
nătos, dar părinților mei le e frică să 
nu-mi stric media. Să știți însă, tovarășe 
profesor, că eu am să mă antrenez acasă, 
să mă fac voinic. Nu puteți să-mi recoman
dați un program ? Mie nu-mi trebuie scu
tire...*. Sfîntă inocență, mîndrie în leagăn 
și victimă a nesăbuinței mature...

Eram dispus să consider cazul izolat, 
cehovian în tipicitatea lui. Dar cu prilejul 
unor vizite întreprinse la mai multe licee 
din țară, am întîlnit aceeași poveste sub 
diverse forme. Se semnalează o îngrijo
rătoare evaziune de la lecțiile de educa
ție fizică. Copiii nu sînt, firește, la fel 
înzestrați trupește. Cei mai vînjoșî, mai 
căliți, fac față mai ușor exercifiilor și 
normelor care determină notele. Sînt însă 
și copii mai plapînzi (pe care părinții — 
și uneori pedagogii — au uitat să-i pregă
tească pentru viață și din punct de vedere 
fizic). Se întîmplă ca, printre acești copii 
firavi, cîre unul să învețe bine, să fie stu
dios. Pentru a nu-i împovăra media cu o 
notă slabă de la cursul de educație fizică, 
pentru a nu-i stînjeni promovarea, pă
rinții unui astfel de copil preferă să-i pro
cure o scutire medicală I Soluția — jalnică 
și dezolantă — se întîlnește mai des cu 
cît plasa e mai mare, cu cît notele școlare 
devin mai decisive pentru viitor. Intervine 
teama raportată la noțiuni și expresii cu 
caracter peiorativ: a te ajunge, a reuși, 
a face carieră... Dar cum ? Cocîrjat, sfrijit, 
lipsit de rezistență, de vitalitate ? Aseme
nea întrebări nu-și mai pun părinții care 

> a obține 
————. .—. — w...v Și e trist.

Crește numărul evazioniștilor la lecțiile 
de educație fizică. După cum am văzut, 
nota (sau notarea, sau sistemul de notare) 
îi sperie pe unii elevi. Ne întrebăm, atunci, 
care e soluția ? Să renunțăm în programa 
școlară la educație fizică ? Doamne fe
rește. S-o transformăm dintr-o „materie" 
într-un exercițiu benevol ? Riscăm — din 
diverse motive și imponderabile — să pier
dem și mai multi practicanți. Firește că, 
adesea, atracția spre lecțiile de educație 
fizică este determinată și de calitatea 
profesorului, de capacitatea lui de a varia 
exercițiile, de a le face interesante, de a 
le combina cu jocuri, cu acea bucurie de 
a trăi care-i caracterizează pe copii.

Educația fizică poate rămîne, fără incon
veniente, o „materie cu note". Propunem 
un singur corectiv care ar putea părea 
brutal la prima vedere, dar care este 
normal la analiză. Evazioniștilor, elevilor 
care se prevalează de o scutire medicală, 
să li se pună din oficiu nota cea mai 
scăzută de trecere, considerîndu-se, deplin 
justificat, că — motivat ori nemotivat, reali 
sau simulant! — cei ce nu au o pregătire 
fizică adecvată vîrstei lor, nu sînt apți 
integral, nu sînt pregătiți multilateral să 
întîmpine viața, s-o înfrunte. O soluție 
spartană, în aparență, dar care nu mai 
lasă loc dubiului atunci cînd se cere răs
puns la întrebarea: notă sau sănătate ?

Victor BANCIULESCU
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cu cel mici, cu 
amintiți, și noi 
așteptam nerăb-

ajuns și la cel avansați 
sportului, la elevii de la 
sportive și liceele cu 

de educație fizică.

I
fac trafic de influență pentru 
odraslei lor o scutire medicală.

vor 
li se 
mai

bune, organizarea deplină a ac
tivității lor. In felul acesta ei 
vor înțelege că sportul înseam
nă, mal lntîi de toate, ordine, 
prevedere, disciplină. Și se vor

PANORAMIC

O atractivă întrecere
de patinaj artistic

Debut promițător în Cupa Europei

Nu I Ea nu i venit decît la 
școală, tn catalog, In curți și 
tn clase. Dar, pentru cei care 
iubesc mișcarea și natura, pen
tru cei care se pregătesc pen
tru campionatele viitoare și 
mari performanțe, i___ ___
abia acum începe sau continuă 
cu tenacitate.

Să Începem 
pionierii. Vă 
la vîrsta lor, 
dătorl, abia stind locului, pri
ma zl de vacanță șl prima nin
soare.

In acest an, prin Consiliul 
național pentru educație fizică 
și sport și prin consiliile regio
nale, sperăm ca cei mai tineri 
sportivi ai țării, performerii de 
mllne, să năvălească, aidoma 
unei avalanșe, pe patinoare, 
pîrtil de schi, In bazine și în 
săli de gimnastică. Ei vor păși

timizi, dar dîrzi și prietenoși, 
pentru unii, poate, în prima lor 
tabără de iarnă, de care iși 
vor aminti cu drag mai tîrziu, 
etnd vor fi în componența lotu- 

activitatea r^or naționale sau în satul o- 
limpic.

Pentru elevii din licee, va
canța va fi un darnic prilej de 
odihnă activă.- Ei știu aceasta 
de la orele de fiziologie, dar și 
din neastîmpărul vîrstei lor. Cu 
cit înveți mai mult, cu atît — 
In mod logic — trebuie să te 
destinzi, să te refaci nervos. 
Și nu există — întrebați pe 
orice medic vreți — un mijloc 
mal tonic șl mai plăcut decît 
sportul.

Am 
in ale 
școlile 
program

Acum este timpul cel mai po
trivit pentru mărirea număru
lui de antrenamente, pentru 
sporirea intensității efortului, 
pentru concursuri. în taberele 
de pregătire a acestor elevi 
se făuresc acum treptele de pe 
care vor urca pe podiumul în
vingătorilor. Dar, taberele nu 
sînt numai prilej de pregătire, 
ci și de cunoaștere, de stator
nicire a unor relații prietenești. 
Fiindcă nimic nu apropie mai 
mult tinerii decît lupta sporti
vă și spiritul de echipă.

Acolo unde vor fi și 
merge, elevilor trebuie să 
asigure condițiile cele

bucura mult dacă pentru ei vor 
fi organizate discuții pe teme 
sportive și culturale, concursuri 
„Cine știe sport, devine și mai 
bun sportiv’’, filme din lumea 
feerică a sporturilor îndrăgite. 
Vor fi mîndrl că în mijlocul 
lor vor poposi maeștri ai spor
tului să le vorbească despre 
munca, lupta și succesele lor.

A venit vacanța ? Nu 1. Totul 
ne cheamă stăruitor la mișcare 
șl atmosferă prietenească, la 
făurirea viitoarelor recorduri. 
Leneșii n-au decît să doarmă 
mai departe. Dar, cei vrednici 
să fie prezenți la datorie. în
cepe tabăra, încep antrena
mentele și concursurile. Haideți, 
elevi, să ne întrecem, căci și 
viața, prieteni, este o întrecere 
în care doar cei buni și bine 
pregătiți pot învinge !

Azi, in sala Floreasca

Dinamo—I.C.F. (m) 
la volei

Astăzi, de la ora 18,30, in 
Floreasca, este programată par
tida de volei dintre echipele 
bucureștene Dlnamo șl I.C.F. (m) 
din etapa a patra a campionatu
lui diviziei A. Meciul prezintă un 
interes sporit datorită echilibrării 
probabile în joc, determinată de 
evoluțiile din ultimul timp ale 
celor două formații. Dinamovlștil, 
Învinși mlețcurl relativ ușor de 
Steaua, se așteaptă la o replică 
hotărîtă din partea studenților 
care, profitînd de lipsa de formă 
a adversarului, vor încerca, de
sigur, să înregistreze o surpriză 
în fața foștilor campioni. Totuși, 
experiența mal vastă a dlnamo- 
vlștilor ti va conduce, credem, la 
victorie.

• •
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Recentele amenajări de 
pe Clăbucet (cabană, g 
instalație de iluminat) 
conferă Predealului atri- ® 
butele unei stațiuni de 
sporturi de iarnă în pli

nă dezvoltare
Foto î A. Neagu

Primul concurs oficial de pa
tinaj artistic pe care-1 găzduiește 
Capitala, în acest început de se
zon, poartă caracter internațio
nal. Se întîlnesc selecționatele de 
seniori ale R.S.F.S. Ruse și Ro
mâniei într-o întîlnire amicală 
ce se anunță deosebit de intere
santă. Lotul oaspeților cuprinde 
pe Irina Anikanova, Marina Ti
tova, Vladimir Serebrovski, Vla
dislav Petuhov, ca și perechea 
Vizeltal—Podobin. Din echipa 
noastră fac parte i Beatrice Huș-

tiu, Rodica Dîdă, Constanța Io- 
nescu, Cristina Formagiu, Doina 
Ghișerel, Adina Caimacan, M. 
Stoenescu, M. Comanici, N. Belu, 
Dr. Sandu, E. Tăujan, cuplul Da
niela Popescu—Marian Chiosea. 
Azi — la patinoarul „23 August* 
— au loc, de la ora 8, figurile 
obligatorii, mîine după amiază 
(ora 15) figurile libere, iar du
minică, la ora 15, participanții 
vor susține un program de
monstrativ de închidere.

Minutul 3. Silberman l-a trimis pe
Kaser la podea, in urma unui ex
celent croșeu de stingă la figură

Foto : V. Bageac

® Ultimul meci al hocheiftilor români in Canada • Clubul

Rapid invită copiii • lăți—Chișinău la tenis de masă • Se

întrec micii baschetbaliști • Programul „Cupei Dunării" la hochei s-a modificat
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ROMÂNIA - FRANȚA 8-2

MONTREAL, 21. — Tn ultimul meci al tur
neului pe care l-a întreprins în Canada, echipa 
de hochei pe gheață a României a jucat la 
Hamilton (Ontario) cu echipa locală „Red 
Wings". Hocheiștii canadieni au obținut vic
toria cu scorul de 7—2. In cursul turneului 
hocheiștii români au cîștigat 5 întîlniri, au 
pierdut 5 și au realizat un joc egal.

TIMP DE TREI ZILE jucătorii de tenis de 
masă din lași au avut ca oaspeți pe colegii 
lor de sport din Chișinău. Superioară pe e- 
chipe, reprezentativa orașului Chișinău a 
cîștigat ambele manșe la băieți, iar la fete 
victoriile au fost împărțite. La individual pe 
primele locuri s-au clasat românii C. Ma- 
covei și Nicoleta Spiridon. Rezultatele între
cerilor pe echipe : lași—Chișinău 2—7 si 2—7 
la băieți, respectiv, 2—3 și 4—1 la fete.

la BACAU — Cîmpina, lași, Galați ; la CRA
IOVA — Brașov, Rm. Vîlcea, Timișoara ; la 

— Ploiești, Pitești și Giurgiu.

la București între 27—30 decem-

CONSTANȚA '—I , . . (
Sînt înscrise echipe de fete și băieți. Finala 
va avea loc I “ . ’
brie.

■

CENTRUL DE FOTBAL COPII Șl JUNIORI 
RAPID BUCUREȘTI organizează o selecție în 
zilele de 26—28 decembrie.

Tn ziua de 26 sînt așteptați copiii născuți în 
anii 1953—1954, iar în zilele de 27 și 28 cei 
născuți în anii 1955, 1956, 1957.

Copiii se vor prezenta la sala de jocuri 
sportive a clubului și vor trebui să aibă pan
tofi de tenis.

D. DIACONESCU — coresp. principal

■
FEDERAȚIA DE BASCHET organizează o 

competiție de mini-baschet, dotată cu „Cupa 
F.R.B.*. întrecerea 
zone, între 23—25 
au fost repartizate 
AAARE cu echipele

se desfășoară în patru 
XII. Orașele participante 

astfel s Zona de la SATU- 
din Deva, Sibiu, Oradea ;

DE HOCHEI PE GHEAȚA 
_____  _ anunțat în cursul zilei de 

că selecționata orașului Belgrad nu va 
participa anul acesta la întrecerile din 
drul „Cupei Dunării*, de la București. în a- 
ceastă situație, programul jocurilor s-a mo
dificat, urmînd ca prima etapă să se dispute 
pe patinoarul artificial luni 25 decembrie și 
să cuprindă un singur meci : București tine
ret—Sofia. De asemenea, durata competiției 
s-a scurtat, ultimele jocuri disputîndu-se cu o 
zi mai devreme, adică la 28 decembrie.

FEDERAȚIA 
Iugoslavia a

din 
ieri 
mai
ca

Promițător a fost debutul spe
ranțelor boxului românesc în „Cupa 
Europei". Intîlnind naționala de ti
neret a Franței, în componența că
reia au intrat și doi campioni (Co
sentino și Azzaro), tinerii pugi- 
liști români au dovedit o poftă 
extraordinară de luptă, cucerind o 
victorie netă, cu scorul de 8—2.

In primul meci al galei, V. Sil
berman l-a obligat pe Kaser să 
abandoneze în min. 3, după ce bo
xerul francez fusese numărat de 
două ori de arbitrul polonez Lau- 
kedrey. Silberman nu a putut, evi
dent, să-și etaleze pe deplin calită
țile, dar atît cît a boxat, ne-a do
vedit că este un puncheur veritabil. 
Și Warusfel a făcut cunoștință, de 
două ori, cu podeaua, în duelul său 
cu Gh. Călin, boxerul nostru cîști- 
gînd, în cele din urmă, prin k.o., 
în primul rund. Meciul Anghel— 
Deporter nu a satisfăcut. Ambii 
boxeri au fost avertizați de direc-

torul de luptă. Anghel n-a trimis 
nici o lovitură clară, s-a aruncat, 
tot timpul, peste adversar, dar ar
bitrii l-au acordat victoria, spre 
stupefacția spectatorilor ! „Greul" 
Sănătescu a fost învins de Poncelet 
la puncte, în rundul doi el primind 
și un avertisment pentru lovituri 
cu mănușa deschisă. Poncelet a ata
cat susținut, în primele șase minu
te de luptă, cînd a reușit să-și 
nimerească adversarul cu puternice 
directe la figură. Sănătescu și-a re
venit, întrucîtva, în ultima repriză, 
dar n-a mai putut întoarce decizia 
în favoarea sa.

Sublinieri deosebite se cuvin 
„ușorului" Gh. Ene, care a făcut 
demonstrație de scrimă în partida 
cu Alain David. Plasînd stingi la 
plex și directe de dreapta de mare 
precizie, Ene a cîștigat fără emoții, 
reușind să-l impresioneze și pe 
Raymond Meyer, trimisul ziarului 
parizian „TEquipe". Schimburi vio
lente a prilejuit partida dintre Al.

Năstac și Michel Chapier. Atacînd 
mai lucid, mai eficient, boxerul nos
tru a obținut decizia la puncte. Lo
vind din toate pozițiile, extrem de 
puternic și spectaculos, Ion Nico- 
lau l-a scos din luptă, în primul 
rund, pe Bihin Jacky. Cosentino a 
obținut victoria la puncte în fața 
lui Nedelcea, dar decizia nu ne a 
convins. Boxerul francez a fost k d. 
in repriza întîi, după care a reușit 
să eschiveze cîteva din atacurile 

. reprezentantului nostru, față să 
reușească, însă, să trimită cu adre
să toate loviturile. Meciul dintre 
Pometcu și Laine a durat doar cî- 
teva secunde, deoarece pugilistul 
francez s-a accidentat la arcadă și 
n-a mai putut continua lupta. In 
sfîrșit, In ultima întîlnire, Cuțov 
a făcut o partidă entuziasmantă. in 
compania lui Azzaro, obținind o 
victorie de prestigiu, la puncte.

R. CALARAȘAHU
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LUCRURILE NU POT MERGE
Este evident că, în decursul se

zonului competițional al anului 
1967, atletismul nostru a marcat 
un progres constant, ca rezultat al 
preocupărilor manifestate la dife
ritele nivele ale muncii. Din 
capul locului trebuie spus însă că 
deși acest progres a caracterizat 
cele mai multe domenii de acti
vitate a atletismului, indicii va
lorici nu reprezintă creșterea ca
litativă de mai multă vreme aș
teptată, în contextul sportului 
internațional.

în ăcest sezon doar puțini din
tre atleții noștri fruntași au iz
butit performanțe care să le asi
gure clasarea între cei mai buni 
din lume, iar victoriile repurtate 
de reprezentativele țării, la Bal
caniadă (seniori) și în meciurile 
cu Iugoslavia, Polonia, R.S.S. 
Ucraineană (juniori și tineret), 
nu au putut să ne facă să uităm 
înfrîngerile suferite în confrun
tările cu echipele Olandei (se
nioare), Italiei și R.D. Germane 
(juniori) și nici comportarea slabă

1^.0EMLal
8, 9,10... out

JUNIORII DINAMOVISTI 
ÎNVINGĂTORI ÎN BULGARIA

La Russe s-a disputat, zilele 
trecute, întîlnirea internațională 
dintre formația de juniori a clu
bului Dlnamo din București și o 
selecționată a orașului Russe. 
„Boxerii noștri, ne-au relatat la 
înapoierea în tară arbitrii M. 
Prislopan și Gh. Mihai, au lăsat o 
Inimoasă impresie, reușind să 
cîștige cu scorul de 6—4. Victo
ria juniorilor dinamoviști putea 
fi însă mai categorică dacă arbi
trii bulgari ar fi dat dovadă de 
mai multă obiectivitate. De re
marcat că s-a căzut de 
la această intîlnire să 
siți și cite doi boxeri 
REZULTATE TEHNICE: 
b. p. Popov ,• Cojan b. 
cov ,- Păpălău b. ab. 2
nov; Murea b. p. Ismailov ; Bal- 
buzanov b. p. S. Milialcea (de
cizie eronată); Budu b. p. Vasi- 
liev,- Bulbiilian b. p. Precup ; D. 
Ntihalcea b. ab. 1 Țanev; Rados- 
lavov b. p. Davidescu (decizie 
eronată); Kadiev b. dese. 2 Bii- 
hac.

acord ca 
lie folo- 
seniori".
Crăciun 

p. Veli- 
Kabaiva-

Kfc LA J
avută la „Cupa Europei* 
Ostrava (seniori). De asemenea, 
nu pot fi apreciate ca pozitive 
comportările multora dintre at
leții noștri în diferite concursuri 
și mitinguri internaționale.

Care au fost cauzele acestor 
comportări slabe, ale faptului 
că, la o mulțime de probe, rezul
tatele atleților fruntași n-au 
atins încă plafonul valoric inter
național? După părerea mea, e- 
xistă mai multe explicații, din 
care voi încerca să abordez ct- 
teva în acest articol.

O Sînt numeroși acei atleți, și 
antrenori, care nu desfășoară 
încă o muncă deosebită, în special 
sub aspectul volumului și al in
tensității. Iată că deși au bene
ficiat de cele mai bune condiții 
de pregătire alergătorii din gru
pele de semifond și fond (antre
nori Gh. Rugină, Gh. Stănel, 
Nic. Păiș, M. Tintorescu etc.) și 
din grupa de sprint fete (antre- 
noare Claudia Simionescu) au 
regresat într-un mod îngrijoră
tor. Lucrul pare cu atît mai grav 
cu cît cei mai mulți dintre a- 
cești sportivi sînt tineri și, în 
mod firesc, de la ei se așteaptă 
rezultate pe măsura condițiilor de 
lucru pe care le-au avut la dis
poziție. Apare ca evident faptul 
că metodica lor de pregătire n-a 
fost cea mai bună și că, în primul 
rînd, antrenorii mai au multe 
lucruri de învățat din experiența 
marilor alergători și antrenori 
străini, cu rezultate deosebite

• Dintr-o necesitate de ordin 
teoretic și practic, F.R.A. a or
ganizat și în decursul acestui an 
o serie de acțiuni de schimb de 
experiență cu unii dintre cei mai 
reputați specialiști ai atletismu
lui din Franța, R.D. Germană, 
R.F. a Germaniei, U.R.S.S., Po
lonia etc. Sîntem convinși că an
trenorii noștri și-au putut da sea
ma că felul în care ei conduc 
pregătirea atleților noștri nu 
poate duce în final la rezulta
tele pe care le cunoaștem și de 
care nimeni dintre noi nu poate 
fi satisfăcut. Numai o pregătire 
desfășurată la un înalt nivel de 
exigență, îritr-un volum mare și 
cu o intensitate mult sporită 
asigură astăzi performanțele de 
valoare.

• Faptul că în loturile noastre, 
în secțiile de atletism din clu
buri nu se muncește la nivelul 
dorit se explică și prin activi
tatea necorespunzătoare desfășu
rată de Colegiul central al antre
norilor. Pînă acum acest for și-a 
făcut simțită prezența doar în 
prea mică măsură. Nu au fost 
controlate și îndrumate activită
țile antrenorilor și nu au fost 
trași la răspundere acei care pur 
și simplu nu-și justifică salariul,

INFINIT! organizator, echipele de

de la ca și cei a căror muncă nu răs
punde cerințelor actuale ale atle
tismului.

• Nici activitatea antrenorilor 
de lot n-a dat rezultatele dorite. 
Aceștia n-au organizat cu ex
cepția prăjinii și a triplului su
ficiente discuții privitoare la 
problemele specifice probei sau 
probelor respective, informarea 
și îndrumarea metodologică a 
antrenorilor din întreaga țară, 
munca lor rezumîndu-se la antre
narea unuia sau a mai multor 
atleți din loturile republicane. 
Or, doar pentru atîta nu credem 
că este nevoie ca în schemă să 
figureze această funcție de antre
nor de lot. De la un antrenor de 
lot, în mod firesc, se așteaptă cu 
totul altceva. Alegerea sa în a- 
ceastă funcție a fost determinată 
de priceperea profesională (teore
tică și practică), de bogata lui 
experiență, de spiritul său orga
nizatoric etc. etc. Se pare însă că 
aceștia n-au înțeles prea bine 
atribuțiile și răspunderile pe 
câre le incumbă o asemenea 
funcție, pentru că cei mai mulți 
dintre ei n-au făcut aproape ni
mic din tot ceea ce trebuiau să 
facă. Căci cine altul decît an
trenorul de lot avea datoria să 
analizeze temeinic situația pe 
plan general a probei respective, 
să lupte pentru introducerea pe 
scară națională a celor mai noi 
și mai eficiente 
gătire?

© Recent, cu 
consfătuiri care 
Snagov, un mare număr de an
trenori din întreaga țară au dis
cutat, sub toate 
vitatea viitoare 
nostru. Pe baza 
ținîndu-se seamă 
perspectivă, antrenorii au fost 
solicitați să prezinte planuri de 
pregătire pentru cei mai buni at
leți ai noștri. Ei bine, n-au răspuns 
încă acestei cereri tocmai unii 
dintre antrenorii de lot (M. Tin- 
torescu, Gh. Stănel, V. Dumi
trescu, D. Alexandrescu), cîțiva 
dintre ei chiar membri ai Cole
giului central de antrenori !l

Dâcă tocmai acești antrenori 
nu înțeleg importanța răspun
derii personale pentru creșterea 
reală a valorii atletismului nos
tru, atunci ce pretenții mai putem 
avea de la alți antrenori din cine 
știe ce colț de țară?

Iată de ce credem că, în scurt 
timp, vă trebui să se producă o 
cotitură radicală în munca și 
concepția despre muncă, în pre
ocupările actuale ale antrenori
lor noștri, căci lucrurile nu vor 
putea merge la infinit ca astăzi I

metode de pre-

prilejul unei 
a avut loc la

aspectele, acti- 
a atletismului 
concluziilor și 

de sarcinile de

prof. Victor FIREA
secretar general al F.R. Atletism

REVENII (7 VICTORII) AU LUAT UN START 
PUTERNIC ÎN „CUPA SPERANȚELOR9

MIRCEA HOHOIU (14 ANI) — 2:26,9 la 200 m. spate (nou record)

Ultima bătălie împotriva re
cordurilor a început de ieri di
mineață, la piscina Floreasca 
unde cei mai țineri înotători ai 
țării își discută cu elanul și pa
siunea caracteristică vîrstei lor 
două tradiționale trofee, „Cupa 
speranțelor" și „Cupa S.P.C.”.

Am revăzut cursele decise pe 
ultimii metri, însoțite de bucu
ria nemărginită a celui care a 
învins și (nici nu s-ar putea alt- 
fei)... lacrimile celor care au 
pierdut. Dar ce poți face? Le
gile concursului sportiv sînt a- 
celeași și pentru cei care au lăsat 
acasă pentru două-trei ore jocul 
cu cuburile de carton, sau pă
pușile în mini-jupe...

Nu au lipsit nici bunele per
formanțe, mareînd cîteva evoluții 
superioare. Dar ele — precum și 
alte rezultate de valoare care se 
întrezăreau cu siguranță — au 
fost umbrite de cîteva îngrădiri 
stupide ale regulamentului a- 
chstei competiții. Mai precis, pro
gramul prevede, de pildă, pentru 
categoria B a copiilor doar pro
be pe distanța de 66 rrt (I), și in
terzice acestora startul în cursele 
celor din categoria A, prevăzute 
pe distanțe de 100 m și 200 m 
Adică exact ca în urmă cu trei- 
patru ani, cînd nivelul copiilor 
eră destul de scăzut. Și așa se 
face că un 51,1 s (la 66 m bras) 
al lui A. Țîmpu sau un 54 0 s 
(aceeași probă) al lui Gabriel 
Popovici — timpi excelenți de 
altfel — nu exprimă prea mult. 
Lucrul este cu atît mai surprin
zător, cu cît — se știe foarte bine 
— în toată lumea copii în vîrstă 
de 11—12 ani înoată pe distanțe 
clasice, obținînd chiar unele per
formanțe senzaționale. Chiar și în 
țara noastră există o serie de ve
ritabili performeri la această ca
tegorie de vîrstă (Zita Erdeli, 
Anca Groza, Anca Mihăescu, An
drei Țîmpu, Teodor Nicolae), 
care nu vor avea însă posibili
tatea să-și demonstreze talentul 
nici măcar pe distanța de 100 m. 
De ce?

La fel de inexplicabilă ni s-a 
părut și prezența în concurs (și 
ca urmare lungirea reuniunilor 
în mod nepermis) a unor înotă
tori foarte slab pregătiți, care în 
orice caz nu aveau ce căuta în
tr-o competiție de asemenea am
ploare: P. Ghindaru (Șc. sp. 2) 
5:40,9, Gh. Jeleru (Met. Turda) 
5:41,1), M. Petrovan (Șc. sp. Cluj) 
5:54,2 la 400 m liber (b), Sanda 
Braner (Șc. sp. Sibiu) 1:41,4, Mi- 
rela Vila (Șc. sp. Cluj) 1:45,0, 
Marta Roșea (C.S.M. Cluj) 1:47,3 
la 100 m spate, sau Z. Casian 
(C.S.M. Cluj) 1:15,9 la 100 m bras. 
Și totul sub privirile îngăduitoare 
ale organizatorilor competiției...

Iată și cîteva din primele re
zultate tehnice: 400 m liber (b): 
E. ALMER (Șc. sp. Reșița) 5:04,6: 
100 m spate (f): 1. R. HOCHER 
(y.. sp. 1:18,9, 2. C. Ce-

Competiția voleiballstică Inițiată 
de clubul sportiv Steaua și dotată 
cu „Cupa 30 Decembrie", la care 
au participat, alături de formația

clubului
juniori Dinamo, Grupul școlar „23 
August” șl Școala sportivă nr. 1, 
ș-a încheiat cu victoria tinerilor 
sportivi de Ia Grupul școlar „23 
August", care in meciul decisiv au 
reușit să învingă cu 3—2 (—5, 8, 
—2, 13, 9) pe juniorii de la Steaua. 
Cele două formații pregătite de 
antrenorii Jean Săvulescu (Gr. 
școlar) și Paul BrașoveanU (Steaua), 
cunoscuțl pentru rezultatele bune 
obținute în munca cu juniorii (de 
la ei s-au ridicat Penciuiescu, Că
tălin și Marian — actualmente în 
Iotul echipelor de divizia A, Rapid 
și Dinamo), au oferit un joc palpi
tant, care a ținut încordată aten
ția numeroșilor 
intîlnire, in sala 
zăr.

După un set 
stelițtilor au avut mai multă cla
ritate, iar adversarii au comis 
multe greșeli la preluare șl in 
atac, aceștia din urmă au redresat 
jocul și și-au adjudecat setul ur
mător, intr-un final ce le-a apar
ținut in întregime. Apoi, au cedat 
cu ușurință setul trei, dar șl-au 
revenit în următoarele două, ciș- 
tigîndu-le la mare luptă. Am re
marcat de la Învingători pe' Vasi- 
liu, Popescu și Jemnea, iar de la 
învinși pe Gauricescu, Ionici și 
Labă. Au arbitrat bine AleX. Dinu 
și Cl. Nestor. După meci, echipe
lor clasate pe primele trei locuri 
le-au fost tnminate diplome, iar 
câștigătorilor „Cupa 30 Decembrie".

Iată și clasamentul final: 1.
Grupul școlar „23 August” 6 p, 2. 
Steaua 5 p, 3. Dinamo 4 p, 4. Șc. 
sportivă nr. 1 S p.

CU SPOJNIA VARȘOVIA

C.S.M. Cluj debutează 
în cea de a VUI-a ediție 

a „C. C. E.“

elevi prezențl la 
Liceului Gh. La-

In care acțiunile

a. b.

Marius Iorga (Steaua) depă
șește încă o dată blocajul de
fectuos al dinamoviștilor. Ima
gine din partida Steaua — 

Dinamo t 3—1
Foto I T. Roibu

Cltcva considerații pc marginea meciului
Steaua-Dinamo

Partida Steaua — Dinamo, des
fășurată miercuri seara în sala 
Floreasca, a constituit evenimen
tul voleibalistic nr. 1 al turului 
campionatului diviziei A. Cu acest 
prilej am întîlnit, în tribună, pe 
apreciații antrenori N. Sotir (ve
nit pentru un concediu de două 
săptămîni din Franța) și N. Mu
rala (întors de curînd din Turcia).

Avind în vedere faptul că cel 
doi antrenori s-au reîntîlnit, după 
o absentă îndelungată, cu echi-

Foto: V. Bageac

Eugen Aimer, in timpul cursei 
de 400 m liber, pe care a cîș- 

tigat-o cu ușurințău

hanzuc (Șc. sp. 2) 1:21,1; 66 m
bras (b): 1. A. ȚIMPU (C.S.S.) 
51,1, 2. G. Popovici (Dinamo) 
54,0, 3. V. Boboc (Rapid) 54,4;
4x66 m liber (f): 1. DINAMO ÎI 
3:18,3, 2. Dinamo I 3:19,9; 4x100 
m liber (f): 1. ȘC. SP. REȘIȚA 
5:05,0; 4x33 m mixt (b): 1. ȘC. 
SP. REȘIȚA 1:45,3, 2. Șc. sp. 2 
1:46,7; 4x33 m mixt (i): 1. DI
NAMO II 1:44,4, 2. Dinamo I
1:47,3.

în reuniunea de după-amiază 
s-au înregistrat și 
corduri. Reșițeanul

primele re- 
____  _ ______ Mircea Ho- 

hoiu, confirmînd progresul con
tinuu, a făcut o cursă solitară 
de 200 m spate în 2:26,9 — nou 
rec. în bazin acoperit, iar Anca 
Groza (11 ani) a parcurs dis
tanța de 100 m delfin în 1:20,7 
— nou rec. de copii categ. B.

Succese scontate au înregistrat 
Eugen Hempel (2:54,9) la 200 m 
bras și Mariana Stanciu (69,6) 
la 100 m liber, talonată de clu
jeanca GyOngy Sovago (70,8) — 
o veritabilă surpriză. Cele mai 
interesant* curse au fost prile
juite de probele de 66 m liber 
fete și 33 m liber băieți, ciști- 
gate la mare luptă de Zita Er- 
deli și Victor Ceia. în sfîrșlt, 
un refe’tat mâl jpnțin așteptat

a fost înregistrat în întrecerea 
pe 100 m a delfinistelor, unde 
dinamovista Angela Anton a 
realizat o splendidă victorie în 
fața campioanei țării, Mihaela 
Dobocan. Rezultate tehnice:

200 m bras (b): 1. E. HEM
PEL (Șc. sp. 2) 2:54,9 ; 100 m li
ber (f): 1. M. STANCIU (Șc. 
sp. Reșița) 69,4, 2. G. Sovago 
(C.S.M. Cluj) 70,8, 3. C. Cehan- 
zuc (Șc. sp. 2) 71,4 ; 200 m spate 
(b): 1. M HOHOIU (Șc. sp. Re
șița) 
liber 
Cluj) 
46,2, 
48,2 ; 
CEIA (Șc. sp. Reșița) 22,1, 2. 
Jendl (Șc. sp. Reșița) 22,6, 3. 
Zvolenschi (Șc. sp. 2) 22,7, 4. 
Horvat (Șc. sp. 1) 22,7 ; 33 
delfin (f): 1. A. POP (Șc. sp. 
2) 24,9, 2. Fl. Ivescu (Dinamo) 
24,9, 3. S. Fîlfîie (Dinamo) 25,5; 
4X66 m mixt (b): 1. DINAMO 
3:16,9; 100 m delfin (f): 1. 
ANTON (Dinamo) 1:19,2, 2. M. 
Dobocan (Met. Turda) 1:20,5, 3. 
A. Groza (Dinamo) 1:20,7 — nou 
rec.

întrecerile continuă astăzi di
mineață de la ora 10, și după- 
amiăză de la Oro 17. (a. v.j.

2:26,9 — nou rec.; 66 m 
(f): 1. Z. ERDELI (C.S.M. 
46,0, 2. A. Groza (Dinamo) 
3. Ad. Pupăzan (Dinamo)

33 m liber (b): 1. V. 
I. 
z. 
A. 
m

A.

pele noastre de volei, le-am so
licitat cîteva aprecieri în legă
tură cu meciul desfășurat șl cu 
nivelul Ia care se află jucătorii 
celor două formații vizați pentru 
selecționarea în lotul național. De 
asemenea, am pus aceeași între
bare și antrenorului federal N. 
Tărchilă.

Iată ce ne-a declarat NICOLAE 
SOTIR, directorul național al vo
leiului francez : .Meciul Steaua — 
Dinamo, deși a avut caracterul 
unui derbi, nu m-a satisfăcut in
tegral. Steaua, bine pregătită și 
condusă de T. Tănase, a meritat 
victoria deoarece a jucat mai 
bine decît Dinamo. Blocajul or
ganizat, orientarea tactică cores
punzătoare, atacul foarte variat șl 
eficient au fost arme superioare 
în miinile campionilor. Slăbiciuni 
au manifestat șl ei In linia a doua 
în care prea puține mingi au fost 
salvate. Mi-au plăcut mai mult 
Bartha și Binda. Schimbările fă
cute de S. Mihăilescu n-au ajutat 
echipa ci dimpotrivă. Arbitrajul 
a fost corect, plăcut, pe linia in
dicațiilor internaționale, a avut 
continuitate'.

Conf. univ. NICOLAE MURAFA

ne-a spus: „M-a impresionat In 
primul rînd jocul spectaculos al 
echipei Steaua; combinații bina 
realizate, coordonare tactică efi
cientă a atacurilor care au vizat 
cu promptitudine spațiile vulne
rabile ale adversarului. Remarc 
faptul că echipele noastre dispun 
de un atac superior apărării. De 
pildă, blocajul dlnamovist a fost 
foarte penetrabiî. Se impune deci 
un joc foarte bun in linia a doua, 
dar din păcate acesta este un ca
pitol cu multe deficiențe, lucru 
care s-a observat chiar șl la 
Steaua. Mi-au plăcut Rotaru șl 
Binda'.

Antrenorul federal N. TARCHI- 
LĂ : „Deși bun, jocul nu a atins 
valoarea derblurilor Dinamo — 
Rapid de pînă anul trecut, deoa
rece după primul set Dlnamo n-a 
mai ținut ritmul, iar Steaua s-a 
Impus. Steaua a ciștlgat datorită 
unei primiri mai precise a servi
ciilor și a blocajului prompt, 
eficace. Conducerea de pe mar
gine a jocului a fost mai bună la 
Steaua decit la Dlnamo. Dintre 
selecționabili au corespuns Fartha, 
Rotaru, Poroșnicu, lorga șl Bînda 
(Steaua), Schreiber, Tîrlid și. par
țial, Smerecinschi (Dinamo). Der- 
zei, Ganciu și Stoian (Dinamo), 
Christlanl, Crețu și Rauch (Steaua) 
n-au dat satisfacție.

O dată cu meciul sfert de fi
nală al „Cupei campionilor eu
ropeni*, C.S.M. Cluj — Spojnia 
Varșovia de astă-seară, echipa 
noastră campioană, deținătoare a 
trofeului, pornește într-o nouă 
cursă, a opta. într-adevăr, din 
cele șapte ediții ale acestei Im
portante competiții continentale, 
campionii țării au devenit de 
cinci ori (de patru ori consecu
tiv: 1964, 1965, 1966, 1967) și
campioni al Europei la echipe de 
club. Fără îndoială, o perfor
manță care nu este la îndemîna 
oricui și care evidențiază valoa
rea formației române.

întrecerea de azi constituie un 
punct de plecare într-o nouă 
cursă — cea mal grea — pen
tru cucerirea — menținerea în 
cazul C.S.M. — invidiatului ire- 
feu. în caz de victorie împo
triva Spojniei, C.S.M. va întilni 
— în semifinale — pe campioa
na Cehoslovaciei, Slavia Praga 
(Stanek, Kolarovicz, Kudrnak). Se 
poate ușor observa cit de pu
ternică este garnitura pragheză.

La problemele pe care le vor 
ridica, desigur, adversari alît de 
renumițl, se adaugă și altele care 
deișl de ordin intern, își au și 
ele ponderea cuvenită. De pil
dă, jucătorii de bază ai echipei 
clujene au — e drept — multă 
experiență competițională, dar 
acest rodaj intens Începe să-și 
lase șl amprenta, ducînd la un 
oarecare uzaj. Fără discuție că 
într-o situație asemănătoare se 
află și unii dintre jucătorii 
străini. Faptul rămîne însă fapt. 
Un alt lucru : de cîtăva vreme, 
în cadrul echipei clujene sînt o 
serie de fricțiuni. E bine ca 
toate asperității» să dispară, ta» 
jucătorii șl antrenorul să forme
ze un tot unitar. Tocmai în a- 
ceasta a constat forța de pînă 
acum a elevilor lui Paneth. Nu 
credem că am greșit dacă. în 
locul unei avancronici festive, 
am spus lucruri — poate mai 
puțin agreabile — dar reale. Am 
consemnat toate acestea avînd 
convingerea că Radu Neguless'i. 
Dorin Giurglucă, Adalbert Re-i, 
Marius Bodea și ceilalți colegi 
al lor vor ști să fie încă o dală 
la înălțime.

Revenind la partida de astăzi, 
formația poloneză prezintă ju< ă- 
tori cu e mare rutină competl- 
țtonală internațională — Ktisln- 
ski, Kallnskl, Kowalski (în spe
cial primii doi) tenaci, cu VI- 
luri Incomode. Totuși, nici unul 
dintre sportivii oaspeți, nu a 
atins vreo treaptă superioară in 
concursurile de anvergură sau 
în clasamentele oficiale (euro
pene șl mondiale). Se înțelege 
însă că replica pe care o vor 
da nu trebuie privită cu ușu
rință. Sperăm că valoarea și pu
terea de luptă a reprezentanți
lor C.S.M.-ulul Iși vor spune ru- 
vîntul, jucătorii blujeni luînd un 
start victorios și în această edi
ție a „C.C.E.*.

Constantin COMARN1SCHI

listele noastre s-au clasat de două 
ori pe locul doi și de două ori pe 
locul trei. După cum se vede, ele 
nu au reușit să Intre niciodată în 
posesia prețiosului trofeu. Le-au 
împiedicat de fiecare dată echipe
le Bulgariei sau Iugoslaviei.

Pentru cea de a 5-a participare 
antrenorul reprezentativei noastre,

/V__________

vederea participării la 
întîlnlri internaționale, cît șl 
tru campionatele europene din 
1968.

Competiția respectivă este
siderată de specialiștii noștri ea 
o punte de legătură în care se 
urmărește,

A ROMÂNIEI PARTICIPĂ

viitoarele 
pen- 
anul

con-

ECHIPA FEMININA
LA BALCANIADA DE LA SEVLIEVO (BULGARIA)

• ANTRENORUL SIGISMUND 
TTNAR (MEDIA

FERENCZ A 
DE VÎRSTA

SELECȚIONAT UN LOT
18 ANI)

în

Intre 22 și 24 decembrie va avea 
loc la Sevlievo (Bulgaria) cea de 
a V-a ediție a Balcaniadei de 
baschet, pentru echipele feminine. 
La competiția, care începe azi, 
și-au confirmat participarea repre
zentativele Bulgariei, României șl 
Iugoslaviei. Este Incertă partici
parea echipei Turciei. In cazul că 
Turcia va absenta, la întrecere va 
fi prezentă și o formație de tine, 
ret a Bulgariei.

In edițiile precedente baschetba-

atmosfera de
Nu de mult, spre sfîrșitul 

frumoasei și însoritei luni 
noiembrie, pe terenul Liceu
lui nr. 5 din Iași se desfă
șura, sub privirile binevoi
toare ale colegilor ?i părin
ților, jocul de handbal dintre 
Liceul nr. 8 și Liceul nr. 5, 
in cadrul campionatului re
publican școlar.

Undeva, sus (nu se preci
zează exact unde) o pasăre 
(nu știm care anume) ciri
pea. Soarele, pasărea, zim- 
betul părinților, privirile 
candide ale colegilor, înfăți
șarea demni a profesorilor 
— totul concura spre a ne 
sugera atmosfera tradiționa
lelor întreceri sportive de la 
îndepărtatele Trinity, St. 
John’s și King’s College, de 
pe malul rîului Cam, in a- 
propierea Cambridge-ului.

La sfîrșitul primei reprize 
Liceul î>r. s cOnd”cen cu 5-2

colegiu
arbitraj

pauză 
brusc, 
pierd

după un joc și un 
(profesorul Jean Carpovici) 
foarte bun, așa cum ne re
latează corespondentul nos
tru accidental, profesorul 
Contantin Movilă.

Iată însă ei după 
atmosfera se schimbă 
Spectatorii elevi își
surîsurile candide transfor- 
mîndu-le in rînjete, cîțiva 
părinți scapă vorbe grele 
printre dinți, iar Vasile Ju
gănaru — din echipa Liceu
lui nr. 8 — începe să-și culce 
adversarii la pămînt cu 
pumnul. Cad astfel Petre 
Kirilov, Toma Plumbu, Vic
tor Efimov și, in sfîrșlt, 
Dan Mastacan care rămâne 
— cum s-ar spune pe malu
rile rîului Cam—lat.

De pe tușe, senin, pur, îl 
urmărește corespondentul 
nostru accidental, profesorul 
constantin Movilă care — in

în 
ti
de 
au

Sigismund Ferencz, a chemat 
pregătire o serie de jucătoare 
nere, cu frumoase posibilități 
afirmare. Din „vechea gardă*
renunțat definitiv sau temporar la 
activitatea 
NicUlescu, 
Suliman.

Sperăm
Balcaniadă formația noastră, mult 
întinerită (media vîrstei este de 18 
ani) va acumula cit mai multă ex
periență, va fac» un rodaj Util In

competițională Viorica
Anca Racoviță, Dorina

că prin participarea la

special, omogeniza
rea noului lot de 
baschetbaliste 
la care, In ' 
se așteaptă i 
tate din ce i 
mai bune.

Echipa noastră a părăsit 
Capitala cu destinația Sofia, I 
aici a plecat spre Sevlievo (._ .. 
km de Tîrnovo). Au făcut depla- 
sarea : HANELORE SPIRIDON 
(căpitanul echipei), SANDA DU
MITRESCU, ECATERINA VOGEL, 
CORNELIA TAFLAN, BOGDANA 
DIACONESCU, OCTAVIAN A Bl- 
TU, GABRIELA CIOCAN, GA
BRIELA NICOLA, VIORICA BA
LAY, ANGELA TITA, FLOAREA 
TRANDAFIR și SUZANA SZABA- 
DOS.

> de 
viitor, 
reztil- 
în ce

ieri 
iai de 
(la 40

calitate de antrenor al echi
pei Liceului nr. 8 — i-a ex
plicat elevului Jugănaru, in 
pauză „si joace tare*. Din 
cînd în cînd, continuînd să 
șurîdă, el ii strecoară prin
tre dinți, popește, un „Ar
de-l, Vasile I* cu efect Pe
dagogic imediat.

Văzind însă hecatomba de 
elevi căzuți cu nasul în 
praf, profesorul Marcel Fîcă, 
antrenorul echipei Liceului 
nr. 5, nu mai poate răbda șl, 
repezindu-se pe teren, îl 
pălmuiește pe elevul Jugă
naru, care, pudic ți surprins, 
murmură... „De ce, nene, de 
ce 7"

Atmosfera se înrăutățește 
intr-un 
pasărea 
sfarmă 
vă iar
prinde să tragă a ninsoare.

Adine tulburat, profesorul

asemenea hal Incit 
care ciripea iși tran- 
trilul intr-o invecti- 
frumosul noiembrie

Movilă Constantin fuge aca
să și aproape udind hîrtia 
cu lacrimi cere tuturor fo
rurilor de resort intr-o scri
soare clocotind de sentimen
tul dreptății, pedepsirea vi
novatului.

Actul de violență la care 
a asistat tl copleșește intr-o 
asemenea 
uită că 
Îndemnat 
scos din 
prin lovituri 
el fiind autorul moral al de
clanșării huliganismului pe 
teren.

Dar dacă indignatul Con
stantin Movilă ar fi singu
rul autor al transformării 
atmosferei de colegiu într
una de 
crurlle 
simple.

Din 
Marcel 
Jugănaru și oricit 
gindi — cu satisfacție — că 
huliganii în tricou merită, 
uneori, tratamentul pe care 
ei îl aplică altora, totuși, 
scena se desfășura pe un 
teren de sport, in timpul 
jocului, cel care lovea era

cole-

ochii 
cînd

măsură incit el 
Vasile Jugănaru 
de domnia sa, și-a 

luptă adversarii 
sub centură,

„arde-l, Vasile*, lu- 
ar părea destul de

păcate, profesorul
Fîcă l-a pălmuit pe 

ne-am

un profesor, lovitul era un 
elev șt asta sub ochii 
gilor, ai părinților.

Și, din păcate, sub 
arbitrului care fluieră,
nu mai poate altfel, tiuit
urile, dar nu se 
nici o clipă si elimine 
pe teren pe 
iaș.

Așa că, la 
daci cineva 
ce ne provoacă indignarea 
după acest meci cu mai 
multe înjurături decît aplau
ze și mai mulți ghionti de
cît goluri am răspunde :

toți trei profesorii de e- 
ducație fizică 
sați din acest

Constantin 
instructor de 
centură,

Marcel Fîcă 
precum și executant ad-hoc 
de pedepse corporale,

Jean Carpovici — ca 
martor tolerant al evoluției 
elevului mardeiaș.

Și am cere sancționarea 
lor pentru complicitate la 
tentativa de murdărire a 
atmosferei de colegiu.

pt. cont Câmîl BACIU

elevul

urma 
ne-ar

gîniește 
de 

marde-

uimei, 
întreba

direct intere- 
meci:
Movilă — ca 
lovituri tub

— judecător.
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CALCULE 
DE IARNĂ

La Pitești, tn această iarna s« 
vor face multe calcule. Tensiunea 
e ridicați. Echipa • angajați In 
lupta pentru titlu. Antranonl el 
jucător» de la P. C. Argeș șînt 
conștiențl de sarcinile ca le re
vin, tși dau teama ca — deși au 
7 meciuri acasă «— In retur nu 
va fi deloc ușor. Poate chiar mal 
greu dectt în tur. Se știe că îm
potriva celor ce aspiră la titlul 
de campion, adversarul lupți 
din răsputeri. Iată de ce la 10 de- 
ccmbîie, ziua ultimului joc oficial 
al sezonului, antrenorii Ion Bă- 
lănescu și Octavian Mladin, a- 
veau planul de pregătire pentru 
perioada de iarnă definitivat.

X doua zi, după amicalul cu 
Dvnamo Berlin, la 13 decembrie, 
a avut loc un control medical, o 
ședință de comunicări și apoi, 
pînă Ia 4 ianuarie, echipa a luat 
vacantă. între timp, Dobrin, Bar
bu și ivan vor urma un trata
ment la Govora (acești jucători 
au suferit accidente în ultimele 
partide). Ședința de analiză, pe 
marginea comportării din prima 
parte a campionatului, va avea loc 
la 4 ianuarie. După o pregătire 
între 5—17 ianuarie, este pro
babil ca echipa să plece în- 
tr-un turneu în străinătate, ase
mănător cu cei al Farului, în .ță
rile calde". Se duc tratative. îna
intea începerii noului sezon, ca 
de obicei, cîteva meciuri amicale 
în R. D. Germană. Vor urma me
ciuri amicale în țară și... startul 
in returul campionatului.

Astăzi lotul național pornește 
intr-un lung turneu 

in Africa și America de Sud
(Amănunte de la meciul cu Alemania)

Ieri după-amiază s-a întors în 
Capitală selecționata divizionară 

care a jucat la Aachen și a învins 
Alemania cu 4—2.

Imediat după sosire, l-am rugat 
pe antrenorul Angelo Niculescu să 
ne relateze impresiile sale despre 
această partidă. Le reproducem, 
pe scurt : „Echipa română a prins 
o oră și jumătate de mare inspira
ție, reușindu-i toate acțiunile. In 
prima repriză am dominat categoric; 
pe urmă, jocul a fost ceva mai 
echilibrai. Am început jocul cu for
mația : COMAN — IVANCESCU, 
HALMAGEANU. DAN, MOCANI’ 
— GHERGHELI, DUMITRII! III — 
PIRCĂLAB, CONSTANTIN, IO
NESCU, HALLO. După pauză, prin 
mln. 50, l-am îhîrâJîus pe Sasu. lo- 
nescu "fusese ușor lovit, începuse 
să șchioapăte puțin și l-am mena
jat ca nu cumva să se agraveze 
acest ușor traumatism. Aproxima
tiv 20 de minute a jucat și Delea- 
nu, in locul lui fvăncescu, pentru 
rodaj și menținere In formă. S-au

remarcat, alături de Constantin^ 
Ionescu și Hălmăgeanu.

Alemania este o echipă robustă 
șl omogenă. Replica ei a fost des
tul de bună, uruguayanul Troche 
și Hoffman lăsîndu-ml o impresie 
deosebită.

Popasul nostru In București va fi 
scurt. Miine dimineață (n.r. azi), la 
8,30, ne vom urca In avionul de 
Cairo. Duminică 24 decembrie vom 
juca la Kinshasa (Congo), primul î 
meci din turneul de aproape două I 
luni pe care selecționata noastră 
îl va efectua în Africa și în Ame
rica de Sud. Dumitru Nicolae, su- \ 
ferind de o entorsă mai veche la , 
genunchi, nu va participa la turneu, j 
Vom porni la drum cu jucătorii: I
Coman, Adamache, Ivăncescu, Bar
bu, Dan, Mocanu, Deleanu, Măn- 
doiu, Ghergheli, Dumitriu III, Din- 
cuță, Pircălab, Constantin, Ionescu, 
Kallo, Sasu, Grozea, Oblemenco, 
însoțiți de Ștefan Onisie, dr. Șer- 
ban Florian și subsemnatul."

Una din frumoasele imagini pe 
care am dori să le vedem în 
toate jocurile etapei de du

minică

PANORAMIC
SPORTIV INTERN

Echipele de club mai puternice 
decît cele naționale ?

în afara turneului final al 
campionatului mondial, cele mai 
gustate competiții oficiale sini 
„Cupa campionilor europeni", 
„Copa Ubertatores' («Cupa cam
pionilor Americli de Sud") șl 
„Cupa cupelor*. Popularitatea 
acestor competiții este chiar mal 
mare decît a „Cupei Europei", 
de pildă, deși la ultima participă 
reprezentativele țărilor, iar în- 
rîurirea lor asupra tacticii jocu
lui de fotbal devine, din ce în 
ce, mai accentuată. Șl dacă fe
nomenul menționat nu pare 
unora suficient de marcat și de 
evolutiv, intuim că peste cîțiva 
ani el va Obține o recunoaștere 
generală.

Fotbalul viitorului va fi domi
nat de evoluția marilor echipe 
de club. Există argumente că ele 
vor deveni mal puternice, chiar, 
decît echipele naționale.

Ce elemente determină treptat 
acest proces?

In unele țări, se poate vorbi 
despre opoziția de interese, des
pre conflictul mocnit sau mani
fest dintre cluburi și federațiile 
de fotbal. Fricțiunea evoluează 
în favoarea primului sector, tim
pul lucrează pentru cluburi a 
căror autonomie sporește, bazată 
pe argumente de ordin juridic 
și financiar. Din punct de ve
rier* tehnic, forța cluburilor re
zidă în sudura totală a echipe
lor cîștigată în miile de ore de 
antrenament efectuate împreună 
de către aceiași jucători, prin 
comparație cu incertitudinea 
omogenității inerentă selecționa
telor naționale. Calendarul clu
burilor devine tot mai dens, re
fuzul lor de a furniza jucători, 
conducerilor tehnice ale echipe-

Pronosport
e UN AUTOTURISM „MOSK- 
VICI 408" ÎN CADRUL PREMIU
LUI EXCEPȚIONAL LA CON
CURSUL PRONOSPORT DE 

DUMINICA
• CE PREMII SE ACORDA LA 
TRAGEREA REVELIONULUI 

LOTO ?
Concursul nr. 51 de duminică 

24 decembrie 1967, atribuie în 
cadrul premiului excepțional de 
75 000 lei un autoturism „MOSK- 
VIC] 408" cu 4 faruri și radio 
plus 26 500 lei în afara premiilor 
obișnuite în bani.

Dar iată acest program : 1. Ca
tania — Modena (pronostic pau
ză) ; 11. Catania — Modena (pro
nostic final) ,• III: Lazio — Pisa 
(pronostic pauză); IV. Lazio — 
Pisa (pronostic final); V. Padova 
— Venezia (pronostic pauză); 
VI. Padova — Venezia (pronostic 
final); VII. Lecco — Foggia; 
VIII: Livorno — Novara; IX. 
Messina — Verona; X. Monza — 
Bari; XI. Perugia — Catanzaro ; 
XII. Potenza — Genoa ; XIII. Re«j- 
giana — Palermo.

De la începutul anului, LOTO- 
PRONOSPORT a distribuit cîști- 
gătorilor pesta 800 de autotu
risme.

Un prilej bun de a cîșliga au
toturisme vi-1 oferă tradiționala 
tragere a Revelionului, cea mai 
mare tragere a anului la LOTO.

Puteți cîștiga în număr NELI
MITAT autoturisme: „Flat 1800", 
„Moskvici 408' și „Fiat 850". Prin 
tragere la sorți puteți cîștiga au
toturisme „Fiat 1800', „Renault 10 
Major', „Moskvici 408", „Skoda 
1000 MB", „Fiat 850* șl „Trabant 
601".

în afară de autoturisme se mai 
atribuie excursii în străinătate și 
premii în bani.

Se extrag 30 numere.

lor reprezentative, tot mai ve
hement. Numărul zilelor de pre
gătire în comun a loturilor a 
scăzut în majoritatea țărilor (3-4 
înaintea unui meci), are ten
dință la comprimare chiar și 
acolo unde federațiile domină 
cluburile. Antrenorii echipelor 
naționale nu vor avea un timp 
mai îndelungat jucătorii la dis
poziție, deci posibilitate să con
struiască o echipă bine articu
lată, decît o singură dată la 4 
ani, în preajma turneului final 
al campionatului mondial. Alt 
atu al marilor echipe de club 
față de selecționatele naționale, 
va fi utilizarea vedetelor aduse 
din alte țări.

Să ne oprim acum asupra 
unor aspecte tactice actuale, do
minante în jocurile din „C.C.E.", 
și „Cupa cupelor", tocmai dato
rită influenței lor considerabile 
asupra tacticii fotbalului în ge
neral.

De multe ori popularitatea unui 
fenomen poate deveni izvorul 
crizei sale. Succesele „Cupei 
campionilor" și „Cupei cupelor" 
au determinat pe conducători, 
antrenori și jucători să tragă 
cu dinții de această șansă, să 
recurgă la formule tactice aspre, 
cenușii pentru spectator, numai 
și numai pentru a pătrunde în 
fazele superioare ăle întrecerii. 
Am Văzut meciurile Rapid — 
Juventus Torino și Steaua — 
F. C. Valencia, am văzut, am 
buzit, sau am citit șl despre al
tele. Se observă pe toate căile 
că fizionomia acestor partide 
tur-retur tinde să capete o notă 
tot mai aparte. în primul meci 
gazdele atacă vehement, tar oas
peții se adună pe două-trel rîn- 
duri în fața porții, formînd o re
țea deasă de apărare. Visul lor 
e să nu primească gol, sau să 
piardă Ia o diferență minimă. 
Mijloacele sînt, de regulă, mar
cajul sever, distrugerea acțiuni
lor. întreruperea cît mai frec
ventă a jocului, păstrarea balo
nului (nu pentru a construi ac
țiuni ofensive, pentru a cîștiga 
teren, pentru a-și juca șansa, 
ci pentru a frustra adversarul 
blocîndu-i posibilitățile de atac), 
dezorganizarea și enervarea e- 
chipei rivale, jocul dur etc. Cît 
fotbal mai rămine de văzut, dacă 
tot arsenalul unei echipe este 
utilizat pentru a o împiedica să 
joace și să marcheze pe cea
laltă ?

Recentele prevederi regulamen
tare favorabile echipelor care 
înscriu goluri în deplasare au 
ameliorat prea puțin optica ară
tată în majoritatea partidelor, 
oaspeții cohtinuînd să se pros
terneze în fata spiritului de
fensiv.

Peste o săptămîilă tabloul de
vine și mai sumbru, roltirile in- 
versîndu-se. Avansul dl un gol, 
două, sau trei (obținut de ce! 
care joacă acum în deplasare)

trebuie (și este) apărat cu 8—9 
cerberi, animați de gîndul să 
distrugă și mai mult jocul, de
cît reușiseră să o facă ceilalți 
cu șapte zile în urmă (imagi
nea ambelor partide Rapid — 
Juventus parafează descrierea de 
mai sus).

I-a ce s-a ajuns pe plan tactic 
si mai ales ce deznodămînt poate 
avea această evoluție ? Bietele 
formule de echilibru 1—4—2—4 
și 1—4—-3—3 s-au volatilizat. In 
locul lor au apărut „tactica oas
peților" —- organizare defensivă 
compusă din 8—9 jucători, cu 
sens pur distructiv — (mai ne
fastă chiar decît betonul obiș
nuit), și „varianta gazdelor" o 
formulă de asalt, cu intenții o- 
fensive furibunde. Și aceasta, în 
timp ce Ia jocurile de campionat 
și în competițiile tip-turneu se 
constată o scădere a tendințelor 
de joc defensiv, prin alternarea 
apărării cu atacul, printr-o echi
librată repartizare a forțelor etc

Tactica fotbalului s-ar diviza 
deci după caracterul amical, sau 
competițlonal al partidei. Cea 
de-a doua grupă ar cuprinde si 
ea subdiviziuni: tactica pentru 
campionat și turnee oficiale (in
clusiv Cupa Jules Rimet) și tac
tica pentru competițiile elimi
natorii tur-retur.

Nu sîntem împotriva speciilor 
tactice, dar vrem să atragem a- 
tenția că, datorită formulei de 
disputare, în „Cupa campionilor* 
și „Cupa cupelor" s-au refugiat 
cele mai extremiste, mai vio
lente tendințe ale spiritului de
fensiv, în rest aflate în reflux 
în toată lumea fotbalului.

Competițiile amintite oferă un 
fotbal schimonosit (excepțiile nu 
compensează), Impas provocat de 
formula lor de desfășurare. Nu 
mai vorbim de prevederea total 
nesportivă ca meciul retur țin 
caz de egalitate și golaveraj) 
să fie prelungit cu 30 de mi
nute, astfel încît o echipă joacă 
120 de minute pe teren propriu, 
iar cealaltă doar 90.

Antrenorii nu sînt vinovați 
pentru cumplitele măsuri de apă
rare adoptate, pentru indiferența 
lor față de ceea ce oferă pu
blicului. îi constring responsabi
litățile prin intermediul actualei 
formule de disputare.

Există două soluții. în fiecare 
etapă să conteze numai victoria 
nu și golaverajul, iar în caz de 
victorii împărțite, să se dispute 
un al treilea meci pe teren neu
tru (ca în finala Cupei Inter
continentale). Dezavantaj : ar 
crește numărul partidelor, într-un 
calendar și așa destul de încăr
cat. Celălalt remediu: un singur 
meci pe teren neutru, alternati
vă în care ambele pretendente 
ar fi obligate să lupte pentru 
victorie, soluție preconizată șl de 
către unii specialiști din alte 
țări.

Romulus BALABAN

După Val d’Isere, prilej de nou triumf pen
tru Jean-Claude Killy, iată-ne redescoperind 
frumusețea munților noștri, a pîrtiilor pe care, 
miercuri, s-a ridicat cortina fermecătoarelor 
spectacole sportive de iarnă.

In premieră — întrecerea tinerilor biatloniști 
români cu cei din R.D. Germană. Alunecînd pe 
schiuri spre cabana Vînătorului, gindurile con- 
curenților zburau peste creste, spre Falunul 
suedez (în martie, campionatele mondiale). 
N-are rost să ne grăbim cu pronosticurile. Dar, 
să notăm cu satisfacția cuvenită prima victorie 
internațională a tânărului și talentatului spor
tiv român Ion Mîrzeă. Azi, ștafeta. Avem de 
ce să așteptăm cu nerăbdare telefonul croni
carului nostru de. specialitate.

Pînă atunci, să amintim că prezența biatlo- 
nultii nu este câtuși de puțin singulară în ca
lendarul competițiilor de iarnă la acest 
sfîrșit de săptămînă Sporturile albe au in
trat în plină actualitate. Așadar, lunga aștep
tare a luat sfîrșit. Din Poiană, coborîm la 
Sinaia și... urcăm, la Vîrful cu Dor pentru a 
saluta și primul start al schiorilor. Echipe din 
mai multe regiuni ale țării se întîlnesc (in 
sfîișit) într-o promițătoare competiție organi
zată de U.G.S.R. Ne interesează, firește, rezul
tatele dar, înainte de toate, vrem să vedem 
cum stăm cu schiul din Baia Mare, Suceava 
sau Hunedoara. Pentru că exclusivitatea Bra
șovului nu rezolvă totul. Și pentru că de foarte 
multe zile buletinul meteorologic anunță con
diții excelente de schiat pe Semenic, Rarău 
și în atîtea alte locuri.

Bucureștenilor — o surpriză extrem de agre
abilă : un atractiv (și, sperăm cît mai util) 
program internațional de patinaj. Maeștrii 
gheții din R.S.F.S.R. și din țara noastră vor 
încerca timp de două zile să demonstreze gra
ția și frumusețea acestui sport și să convingă 
astfel pe cît mai mulți spectatori ca într-o zi 
să schimbe locul din tribună cu unul pe pa
tinoar.

Solicităm o excepție de. la stricta respectare 
a calendarului săptămânal. O facem pentru a 
vă adresa invitația să includeți — începind de 
luni — în programul dv. o importantă compe
tiție de hochei: „Cupa Dunării". La mantinelă, 
reprezentativele orașelor Budapesta (credem, 
cea mai valoroasă formație oaspete), Sofia, 
precum Și echipele noastre de tineret și se
niori. Vom vedea astfel, mai repede decît ne 
așteptam, ce a însemnat turneu! canadian al 
lui Dumitraș, Varga, al fraților Szabo... Dar, 
ni se par tot atît de importante și notele pe 
care le vor primi în „Cupa Dunării" tinerii 
Iordan, Scheau, Trăușan sau Sgîncă III, poate 
într-o zi adversari, în competiții oficiale, ai 
renumiților hocheiștl din țara paltinului.

Dar, să revenim la panoramicul acestei săp- 
tămîni. Mutîndu-ne, cum se spune, de pe 
pîrtii și patinoare în sălile de sport.

Fără derbiuri sau alte capete de afiș, bas
chetul anunță o etapă calmă în campionat. 
Poate că nu vom vedea prea multe jocuri de 
calitate dar... sperăm ! In schimb, ceva mai 
echilibrată întrecerea in campionatele de volei. 
Sînt așteptate cîteva răspunsuri. Petrolul Plo

iești sau Alumina Oradea (echipe cu mulți ju
cători tineri, dornici de afirmare). I.C.F. său 
Dinamo 7 (combativitatea studenților ar putea 
să încurce multe socoteli). Tractorul Brașov 
sau Rapid ? (pentru brașoveni .* „Amintiri, amin
tiri..."). La fete, derbiul sibian C.S.M. — Dra
pelul roșu, Dinamo—Medicina, Rapid—Farul 
Constanța, Universitatea Craiova—C.P.B. (fără 
nici o înfrîngere pînă acum!) etc. După cum 
se vede, destule lucruri interesante de urmă
rit în ambele campionate de volei.

Dximinică, al treilea concurs orășenesc de 
atletism în sală rezervat copiilor și juniorilor. 
Invitație pentru amatorii de atletism și — 
poate de prisos — pentru părinții tinerilor 
participanți. Rămînem șl în așteptarea reîntîl- 
nirilor cu Ciochină, Mihaela Peneș, Zamfi- 
rescu...

Mai multe — dar nu cîte ar trebui — me
ciuri în „Cupa de iarnă" la handbal. Mențiunea 
pe care o facem în panoramicul nostru de 
vineri ar putea aminti acest lucru acolo unde 
el a fost uitat. Pînă duminică ar mai fi timp!

A venit vacanța I Am dori să avem cît mai 
multe de spus despre competițiile școlarilor. 
Să putem anunța, dragi elevi, prezența voastră 
în număr cît mai mare pe patinoarele din toată 
țara, la pasionante concursuri de săniuș care 
ne-au încântat și nouă anii copilăriei, la me
ciuri de volei sau handbal, la întreceri de schi 
sau gimnastică. Panoramicul rămîne în aștep-

Dan GARLEȘTEANU

„TRIUNGHIUL" SUCCESELOR

Reprezentanții Școlii sportive nr. 2 se afirmă tot mai mult și 
talentați jucători de hochei pe gheață
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TAROM — angajează însoțitori 

și însoțitoare 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 
ia data de 24 decembrie 1967.

CONDIȚII:

- 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,

Ne-am propus să 
abordăm, în finalul 
discuției despre expe
riența Școlii sportive 
nr. 2, cîteva aspecte 
ale muncii noastre, cî
teva rezolvări „cheie" 
care, considerăm noi. 
ne-au fost de cel mai 
mare ajutor în obține
rea rezultatelor bune.

Nu există, desigur, 
secrete. Nu există ni
mic deosebit în mun
ca noastră. Căutăm 
doar să arătăm că ne 
iubim meseria, că o 
respectăm, că o cin
stim.

Cum am rezolvat, 
insă, practic, princi
palele noastre obiecti
ve ?

O preocupare per
manentă a constituit-o, 
înainte de toate, selec
ționarea plină de gri
jă, cu multă exigență, 
a colectivului de pro
fesori și antrenori. 
Am pornit de la ideea 
că aceștia trebuie să 
fie oameni pasionați, 
dar nu numai atît. 
Este important să iu
bești sportul ; este însă 
esențial să al și o 
pregătire corespunză
toare, spirit organiza
toric, o mare capacita
te de receptivitate la 
tot ce este nou. N-am 
abandonat nici un mo
ment acest principiu. 
Deși nu Întotdeauna a 
fost ușor să-1 respec
tăm. Am alergat însă 
pretutindeni, la I.C.F., 
prin școlile de toate 
gradele, căutînd — și 
găsind astfel — ca
dre tinere care întru
neau multe calități. 
Aveam Insă nevoie și 
de experiența profe
sorilor care și-au în
chinat mulți ani de 
viață stadionului și 
sălii de sport, oa
meni care in ciu
da scurgerii vremii 
au rămas tineri, entu
ziaști. Am reușit să 
închegăm un astfel de 
colectiv, să împletim 
tinerețea cu experien
ța și să pornim la 
drum cu certitudinea 
că fiecare din noi va 
face totul pentru ca 
școala noastră să-și 
sporească tot mai mult 
succesele. Un mod de 
a nivela virstele, de 
a aduce la același nu
mitor aspirațiile. îl re
comandăm, cu toată 
căldura, ca un princi
pal — și hotăritor — 
mijloc de rezolvare a 
complexelor sarcini ce 
ne revin. Ce eviden
țieri am putea face 7

Trebuie să ne referim 
strict la produsul fi
nit și la numărul de 
elemente pregătite 
pentru loturile repu
blicane. Numai așa 
putem nominaliza. 
Altfel, poate, am gre
și, pentru că pasiunea 
și competența sînt ca
racteristice cadrelor 
din școală. Așadar, 
prin această prismă, 
să amintim pe Eve
line Ghimpu, Eugen 
Stănicin, Ion Pople- 
șanu, Marin Berbeca- 
ru (atletism), Adriana 
Fiorescu, Mircea Stăn- 
culescu, Victor Tiba- 
cu, Vasile PopcscU 
(baschet), Dumitru 
Teodorescu, Victor 
Stănculescu (fotbal), 

F. Spier, Dorothea Io
nescu (handbal), Ma
ria Baciu, Alexandru 
S a i m a r i, Dumitru 
Gheorghe (natație), 
Eva Stăncescu, Gheor- 
ghe Cobzuc (tenis), N. 
Humă (volei), I. Pu
gliese (rugby).

Și acum despre ceea 
ce noi numim „triun
ghiul" care stă la te
melia școlii noastre. 
Ce înseamnă această 
noțiune în accepțiunea 
cadrelor Școlii sporti
ve nr. 2 ? Este vorba 
de legătura permanen
tă, indisolubilă, care 
trebuie să existe între 
școala de bază a ele
vului, școala sportivă 
și familie. Nu vom 
insista asupra rolului 
principal al acestui 
„triunghi" în organi
zarea și desfășurarea 
muncii noastre la ni
velul cerințelor actu
ale. Vom arăta, in 
schimb, cum l-am 
descoperit, cum i-am 
reunit laturile și cum 
îl folosim in aflarea 
căilor care conduc 
spre performanțe de 
valoare.

înainte de toate; o 
permanentă legătură 
cu directorii de școli, 
cu profesorii de spe
cialitate, cu profesorii 
diriginți, cu cei care 
predau alte materii. 
Le-am făcut cunoscute 
intențiile noastre, 
le-am solicitat înțele
gerea și sprijinul, 
i-am invitat la unele 
acțiuni organizate de 
școala sportivă și ast
fel s-au convins sin- 

1 i de necesitatea ca 
elevii lor, cei cu apti
tudini, bineînțeles, să 
practice un sport sau 
altul. Colaborarea noa
stră nu s-a oprit aici. 
Profesorilor și antre

norilor din școala noa
stră le-a fost înlesnit 
accesul la unele lecții 
de educație fizică 
(uneori chiar avînd 
posibilitatea de a con
duce astfel de lecții și 
a selecționa o serie de 
elemente). Tot prin in
termediul conduceri
lor diferitelor școă 
am realizat, în mare 
măsură, primele cu
noștințe cu părinții 
elevilor. Am ajuns 
astfel la acest atît de 
important capitol — 
legătura cu familia. 
Le-am vorbit părinți
lor, le-am explicat, 
i-am Invitat la noi. 
Argumente hotărîtoa- 
re — frumusețea spec
tacolului sportiv, cura 
de sănătate, dar mai 
ales, condițiile obliga
torii puse de școala 
noastră : elevii să fie 
fruntași la învățătură, 
să dea dovadă de dis
ciplină, să aibă o com
portare sănătoasă, c- 
xemplară în societate 
și în familie.

Și a mai fost ceva : 
nevoia de a stimula 
permanent, cît mai va
riat, activitatea elevi
lor. Cei fruntași la în
vățătură și în sport 
își petrec, în fiecare 
an, vacanțele în cele 
mai frumoase stațiuni 
turistice ale țării. în 
ultimii ani, Școala 
sportivă nr. 2 a reușit 
să asigure tinerilor e- 
levi și posibilitatea de 
a participa la o serie 
de intilnlrl internațio
nale cu școlari din 
Bulgaria, Cehoslova
cia, R. D. Germană, 
Ungaria.

Se înțelege că în 
toate acțiunile noastre 
importante am benefi
ciat de sprijinul larg 
al forurilor in drept, 
Ministerul învățămân
tului, Consiliul națio
nal pentru educație fi
zică și sport, Sfatul 
popular al orașului 
București și al raio
nului ;,23 August"; 
precum și de cel al 
comitetului de părinți.

Avem incă multe de 
făcut. întîmpinăm a- 
nul olimpic cu hotărî- 
rea de a depune efor
turi sporite pentru ca 
Școala sportivă nr. 2 
să dea loturilor repu
blicane rit mai multe 
elemente de valoare, 
sportivi cu largi posi
bilități de afirmare în 
arena internațională.

prof. C. POPESCU 
prof. R.?S?1RESCU



Cinci minute cu Ivan Andreadis

împotriva jucătorilor asiatici

★
olimpic, aflat în con- 
în vederea Jocurilor

„Secretul" victoriilor
Iată o curioasa „gramada" surprinsa de fotoreporter la recentul meci 

internațional de hochei Finlanda — Norvegia, ciștigat de finlandezi 
cu 8—0

NOUTĂȚI OLIMPICE
'• 73 de Țări vor lua parte la manifestările 

olimpic va fi gata în februarie ® 4 milioane 
olimpicilor belgieni

Orchestra simfonică din Paris 
etc.

culturale din cadrul J. O. din Mexic ® Satul 
și jumătate de bilete de intrare... ® Pregătirile

PRO Șl CONTRA 
TURNEELOR 

DE TENIS „OPENH

antrenament, parcuri, 
spectacole.

me- 
țări 
lua 

care 
pic- 
mu-

CIUDAD DE MEXICO. — Cu 
privire la manitestările culturale 
din cadrul J.O. de vară de la 
Ciudad de Mexico, un reprezen
tant al comitetului olimpic 
xican a declarat că 73 de 
și-au exprimat dorința de a 
parte la aceste manilestări, 
vor cuprinde expoziții de 
tură și sculptură, spectacole
zicale și folclorice etc. în cursul 
recentei safe vizite în Europa, 
președintele comitetului de or
ganizare, P, R. Vasquez, a dus 
tratative pentru a asigura pre
zența la Ciudad de Mexico a 
unor formații artistice celebre, 
cum ar fi Teatrul Mare din Mos
cova, baletul Merce Cunningham,

Satul 
strucție 
Olimpice de vară de la Ciudad 
de Mexico, va costa 145 de mi
lioane de pesos (aproximativ 11 
milioane de dolari) și va Ii pus 
la dispoziția comitetului de or
ganizare la Jumătatea lunii fe
bruarie. Satul olimpic, care va 
putea găzdui peste 10 000 de per
soane, cuprinde 29 de clădiri 
(13 cu 10 etaje și 16 cu 6 etaje), 
prevăzute cu restaurante, biblio
teci etc. De asemenea, vor fi 
amenajate piste și terenuri de

Oficialitățile sportive mexicane 
anunțat că pînă în prezent 
fost vindute 180 000 de bilete 
intrare la viitoarea Olimpia
de la Ciudad de Mexico. În 

lună, urmează să mai

au 
au 
de 
dă 
această lună, urmează să 
fie vindute încă 15 000 din cele 
4 milioane (și jumătate de 
imprimate pentru intrarea 
ferite competiții olimpice, 
acestea, 900 000 de bilete 
puse la dispoziția turiștilor, 
vor sosi de peste hotare.

★
Comitetul olimpic belgian 

anunțat că intenționează să tri
mită la Jocurile Olimpice de 
vară din Mexic o delegație de 
50 de sportivi, înscriși la atle
tism, ciclism, natatie, călărie, 
box, haltere, lupte, hochei pe 
iarbă etc. Selecția definitivă se 
va face la sfîrșitul lunii iulie, 
dar realizarea standardurilor fi
xate nu va implica selecționarea 
automată a sportivilor respectivi.

bilete 
la di- 
Dintre 
vor

Ivan Andreadis nu mai are nevoie de nici un fel de prezen
tare. Amatorii de tenis de masă de la noi îl cunosc foarte bine. 
El a evoluat de multe ori în fata spectatorilor români, care i-au 
admirat de fiecare dată măiestria. De 18 ori campion al Ceho
slovaciei, de 9 ori campion al lumii (de 4 ori la echipe, 4 la 
dublu bărbați și o dată la dublu mixt), Andreadis a fost și de 
două ori finalist la proba de simplu bărbați a campionatelor mon
diale. Andreadis a impresionat prin ușurința cu care conducea 
mingea de celuloid, prin jocul său spectaculos, de mare clasă. 
Datorită acestei măiestrii, Andreadis a fost, la timpul său, printre 
putinii europeni care a înscris victorii în fața jucătorilor asiatici, 
japonezi și chinezi. Tocmai de aceea, de curînd, cînd l-am întîlnit 
la Arad, la meciul Voința—Sparta Praga, am dorit să aflu care 
era secretul succeselor lui împotriva jucătorilor cu priza toc, 
excelenți atacanti. Deosebit de volubil, Ivan Andreadis s-a oferit 
prompt să-mi risipească nedumeririle.

— In acțiunile mele a existat o bună corelare între atac și 
apărare. Cunoștințele tehnice, ca și îmbinarea ofensivă-defensivă 
s-au realizat la capătul unei activități îndelungate, de ani și ani 
de zile. Am început să joc în 1936, peste trei ani am cîștigat 
campionatul Cehoslovaciei numai cu o apărare pură, iar în 1963, 
am reușit același lucru, pentru ultima oară, dar numai prin atac. 

' In ultimii ani asistăm însă la o situație schimbată. Unii jucători 
obțin performanțe, fiind foarte tineri și, de aceea, cred, nu își 
mai dau apoi osteneala să mai învețe ceva. Kjell Johansson a 
devenit campion al Europei la 18 ani, dar de patru ani el n-a 
adăugat nimic tehnicii sale. Actualii jucători sînt ofensivi prin 
excelentă, punînd accentul pe loviturile executate în forță. Deci, 
după părerea mea, sportivii asiatici pot fi învinși numai printr-un 
joc combinativ de atac și apărare.

— Trecînd la nominalizări, care dintre jucătorii continentali 
ar putea emite pretenții în fata celor asiatici ?

— Pentru moment, doar Scholer are șanse. Cît privește viito
rul, jucătorii sovietici au cele mai mari perspective. Ei cunosc 
lovitura din rever și au și curajul să o utilizeze. Dar aceasta nu 
este numai o calitate, ci și un inconvenient. Ei se află în mare 
dificultate împotriva apărătorilor, pentru că folosesc prea mult 
reverul în dauna forhandului.

— Deși sînteti antrenoiul unei echipe feminine, am 
numai de băieți. Nu doriți să schimbăm... genul ?

— De acord. Aveți dreptate. Vă stau la dispoziție.
— O singură întrebare și ultima : cum apreciat! nivelul 

al generației actuale de jucătoare ?
— Apărătoare de talia Măriei Alexandru apar din ce 

mai rar. Pentru a atinge o asemenea măiestrie, Măriei i-au
10 ani. Prin urmare, însușirea la perfecție a procedeelor defensive 
necesită multi ani de exersări. Pentru ofensivă este suficient un 
timp mai scurt. în Europa, toată lumea se grăbește. Atacul aduce 
rezultate mai rapide. Dacă pînă pe la 17 sau 18 ani. fetele n-au 
realizat performanțe, abandonează tenisul de masă. Așa că...

C. COMARNISCHI

Primii jucători de tenis români 
care vor evolua în India, urmează 
să plece duminică, pe calea ae
rului, spre Calcutta. Fac depla
sarea Ion Țiriac, Ilie Năstase și 
Sever Dron. Primul concurs este 
programat cu începere de la 25 
decembrie, la Calcutta: campio
natele Indiei de est. Urmează es
cale la Gauhali și Cuttack, după 
care tenismanii români vor lua 
startul în competiția cea mai im
portantă a circuitului — campio
natele internaționale de tenis ale 
Asiei (8—14 ianuarie), la Banga
lore.

vorbit

tehnic

în ce 
trebuit

INDIA Foto: Lehtikuva-Helsinki

O serie de alte concursuri figu
rează, în continuare, pe acest iti
nerar. Iată orașele și datele de 
disputare: Bombay (15.1—21.1); 
Delhi (22.1—28.1); Amritsar (29.1—
4.11) ; Allahabad (5.II—11.11); Jai
pur (12.11—18.11); Indore (19.11—
25.11) ; Ahmebad (26.11—3.III); 
Hyderabad (4.III—10.III) ; Madras 
(ll.III—17.Ill); Trivandrum (18.III 
—24.111); Bombay (25.III—31.111). 
în invitația transmisă jucătorilor 
români de către Federația de te
nis a Indiei sînt menționate încă 
două concursuri fără a se speci
fica datele de disputare, în ora
șele Lucknow și Benares.

Corespondență specială din Varșovia

LONDRA. — Federația brita
nică de tenis de cîmp a votat 
în favoarea abolirii oricărei di
ferențieri între jucătorii ama
tori și profesioniști, dar data 
intrării în vigoare a acestei de
cizii a fost prelungită pînă la 
22 aprilie 1968. Această amîna- 
re are ca scop să dea Federa
ției internaționale de tenis ră
gazul de a studia raportul foru
lui britanic ca va fi luat în 
discuția în primăvara anului 
viitor. Primul turneu „open", 
rezervat atit amatorilor cît și 
profesioniștilor, va fi campio
natul britanic pe terenuri de 
zgură programat în localitatea 
Bournemouth, cu începere de 
la 24 aprilie 1968.

Hotărirea Federației britanice 
a fost luată în dezacord cu 
majoritatea conducerii Federa
ției internaționale, care se de
clară pentru menținerea statu
tului separat î jucători amatori 
și jucători profesioniști.

Pe de altă parte, in Austra
lia decizia britanică nu a fost 
primită în mod favorabil. Căpi
tanul echipei australiene pentru 
„Cupa Davis”, Harry Hopman, a 
declarat că țările cu statut de 
amatori nu vor lua parte la 
turneul de la Wimbledon și, 
în consecință, unul din marile 
turnee din Italia, Franța sau 
R.F. a Germaniei va deveni de 
primă importanță. Hopman a 
adăugat că Federația interna
țională de tenis de cîmp s-a 
pronunțat împotriva turneelor 
„open" și, fără îndoială, își 
va confirma această poziție. Ju
cătorii de tenis, a declarat Hop- 
man, nu pot fi amatori într-o 
zl, profesioniști In alta și apoi 
reconsiderați amatori, în cazul 
unui eșeo al turneelor „open"

Și totuși, fotbalul!

Dinamo București 
tntilnește pe Olympia Ljubljana 

in „Cupa cupelor" lu baschet
MUNCHEN 21 (Agerpres). — 

Au fost stabilite prin tragere la 
sorți jocurile competiției interna
ționale masculine de baschet „Cu
pa cupelor". Dinamo București va 
întîlni formația iugoslavă Olympia 
Ljubljana. Iată celelalte întîlniri: 
A.S.K. Vorwărts Berlin — Wisla 
Cracovia; Hapoel Tel Aviv — 
Royal Bruxelles ; Kas Vitoria (Spa
nia) — A.E.K. Atena ; Fenerbahce 
Istanbul — A.S. Villeurbanne 
(Franța);
— Spartak 
bruck (R.F. 
Praga. Nu 
chipa Ignis

— A.S.
Union Firestone

Praga; V.F.L. 
a Germaniei) — 
joacă în acest 
Varese.

Viena
Osna- 
Slavia 
tur e-

Echipele participante la sfertu
rile de finală ale „Cupei campio
nilor europeni" au fost reparti
zate în 2 grupe (meciurile se vor 
juca tur și retur) ; grupa A : TSKA 
Sofia, Zadar (Iugoslavia), Juven- 
tud Badalona (Spania) și Simment- 
hal Milano ; grupa B : Real Ma
drid (deținătoarea trofeului), Mac- 
cabi Tel Aviv, Racing Malines și 
Spartak Brno.

Iată grupele feminine ale 
„C.C.E.": grupa A: Recoaoro Vi
cenza, Tresnjevka Zagreb și Dau
gava Riga ; grupa B : LKS Lodz 
(Polonia), Sparta Praga și MTK 
Budapesta.

wnlex-radiodelefoii.
Echipa masculină de handbal 

Steaua București va întîlni în 
„Cupa campionilor europeni" e- 
chipa luxenrburgheză H. N. Du- 
delange. Meciul se va disputa la 
26 decembrie in orașul Longwy.

Selecționata 
ță a orașului 
du-și turneul 
la Kimberley 
Dynamiters",
cu scorul de 6—1

de hochei pe ghea- 
Moscova, continuîn- 
în 
cu 
pe

Canada, a jucat 
formația „Senior 
care a învins-o 
(1—1, 2—0, 3—0).

Multe speranțe ale 
iubitorilor de box din /
Polonia se leagă 
forța și tehnica 
Hubert 
pe care-l 
dreapta 
noastre pregătlndu-se 
sîrguincios cu antreno
rul său A. Antkiewicz, 
tn vederea viitoarelor 

O, din Mexic. In
acestui an, la
Skrzypczak a 
campion euro- 
cat. muscă, în- 
in finală pe

de 
lui 

Skrzypczak, 
vedem în 
fotografiei

J.
vara
Roma, 
devenit 
pean la 
vingînd 
românul C, ducă.

Foto : C.A.F. Varșovia

Turneul internațional
de box de la Moscova

■
Antrenamentele înaintea mult 

așteptatei finale a „Cupei Davis" 
continuă pe terenurile de la Bris
bane. Cu începere de la 26 decem
brie, echipele Spaniei și Austra
liei iși vor disputa trofeul suprem 
al tenisului. Cu ocazia antrena
mentelor echipei australiene, Roy 
Emerson a susținut o partidă de 
antrenament în compania compa
triotului său Fred Stolle, care, 
după cum se știe, a trecut la pro
fesionism anul trecut. Emerson a 
ciștigat acest meci cu 6—4, 6—4. 
Stolle a declarat ziariștilor că E- 
merson joacă excelent și că el nu 
poate pierde în fața vreunui jucă
tor spaniol.

înaintea ultimelor sprinturi, in 
cursa de 6 zile de la Charleroi 
(Belgia) conduce cuplul belgian 
Patrick Sercu — Ferdinand Brac- 
ke cu 140 puncte, urmat de Ver- 
schuren — Seeuws — 127 puncte.

Campionatele europene de pati
naj artistic vor avea loc la Vaes- 
teraas între 23 și 28 ianuarie 1968. 
Ele se vor desfășura pe stadionul 
acoperit de la „Rocklunda" — Hal- 
len. în prezent se duc tratative 
întrecerile să fie transmise 
Euroviziune.

oficial că va participa anul viitor 
la „Turul Franței". Anquetil a 
ciștigat pînă în prezent de 5 ori 
marea competiție, în edițiile 1957, 
1961, 1962, 1963 și 1964. La începu
tul sezonului internațional de șo
sea, Anquetil va participa la „Tu
rul Sardiniei" și la cursa Paris — 
Nisa.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
în semifinalele turneului interna
țional de box de la Moscova, la 
categoria pană, Boris Kuznețov. 
(URSS) l-a întrecut la puncte pe 
Constantin Crudu (România), în 
timp ce mexicanul Antonio Rol
dan a cîștigat la finlandezul Risto 
Maronen. Finala categoriei grea se 
va disputa între olandezul Rudi 
Loubbers și sovieticul Arkadi Tur
kin. Primul l-a eliminat pe An
ders (R.D.G.), iar al doilea pe ro
mânul Vasile Mariuțan.

Alte rezultate: categoria muscă 
(semifinale): Lodin (URSS) b. p. 
Petrov (URSS); Delgado (Mexic) 
b.p. Springer (URSS); categoria 
semigrea (semifinale): Krohmalnîi 
(URSS) b.p. Prassing (Olanda); 
Nesterenko (URSS) b.p. Burmins- 
trov (URSS).

Sportul polonez a repurtat mul
te succese, în special în perioada 
postbelică. în rîndul reprezentanți
lor de seamă ai mișcării noastre 
sportive se numără actuali și foști 
campioni mondiali la atletism 
(Jozef Schmidt, Edmund Piatkow
ski, Irena Kirszenstein), la scrimă 
(Jerzy Pawlowski, Ryszard Parul- 
ski și Egon Franke), la haltere 
(Waldemar Baszanowski, Ireneusz 
Palinski și Norbert Ozimek), avem 
campioni mondiali la tir cu arcul, 
tir și la multe alte discipline spor
tive. Și totuși, sportul numărul unu 
rămîne în Polonia fotbalul! Acest 
sport al milioanelor de oameni, al 
milioanelor de „specialiști" și cu
noscători (de regulă din tribune), 
pasionează opinia publică poloneză 
cel mai mult, în ciuda multor in
succese, decepții și înfrîngeri.

Bilanțul din acest an al fotba
liștilor polonezi, mai ales la nive
lul echipelor reprezentative, este 
foarte negativ. Selecționata noastră 
a fost eliminată din campionatul 
european, ca urmare a slabei com
portări din partidele cu Franța și 
a meciului nul cu Luxemburgul, 
echipa olimpică a ratat calificarea 
în turneul de la Ciudad de Mexico, 
fiind întrecută de cea a Uniunii 
Sovietice. (Calificarea Iul Gornik 
este, întrucîtva, consolatoare, desi
gur).

Și totuși, fotbalul 
tul numărul 1 !

La noi se spune 
este țara cu cel mai 
de medici din lume, 
care polonez are propriul său me
dicament pentru toate bolile ; 
spune de asemenea că avem 
mai mare număr de antrenori, 
ceasta deoarece după fiecare 
succes la fotbal toți suporterii 
un sfat admirabil, care — după 
părerea lor — în loc de înfrîngeri 
ar aduce numai victorii.

— Dacă așa stau lucrurile, dacă 
aveți într-adevăr pentru toate si
tuațiile un sfat — au spus repor
terii sportivi ai popularului ziar 
„Express Wieczorny" — atunci sta
biliți o echipă care să cîștige în 
fața reprezentativei Poloniei!

Și astfel, a început o mare dis
tracție. care pasionează în prezent 
pe toți suporterii fotbalului polo
nez : ea constă în stabilirea unei 
reprezentative a Poloniei alcătuită 
de suporteri. La 22 martie pe sta
dionul Armatei poloneze din Var
șovia, va avea loc returul unui 
senzațional meci: Reprezentativa 
Poloniei — Reprezentativa supor
terilor. Antrenorului Matias i s-a 
acordat, mai întîi, posibilitatea 
să-și aleagă lotul din care să for
meze reprezentativa Poloniei. Ea 
a fost la primul meci și va fi și 
la primăvară, în linii generale, 
aceeași care a terminat la egali
tate cu selecționata României, la 
Cracovia. Pe cupoane speciale, pu
blicate în „Express Wieczorny", 
cititorii acestui ziar și-au desem
nat formația pe care o vor ali
nia ei.

în jurul acestei acțiuni se poar
tă foarte multe discuții, iar specia
liștii în domeniul fotbalului apre
ciază că acestea vor contribui, cu 
siguranță, la ridicarea nivelului a-

rămîne spor-

că Polonia 
mare număr 

deoarece fie-

și Gwardia Varșovia
Foto : „Sportowiec

Fotbalul este unul dintre cele mai iubite sporturi din Polonia. Iată 
o fază palpitantă dintr-un meci de campionat desfășurat între echi

pele Ruch Chorzow

radio. Dar, va reuși ea, 
contribuie cu adevărat la 
nivelului de joc al fot- 
polonezi ? îmi permit să

cestei discipline sportive atit de 
populare în Polonia.

Distracția va fi, fără îndoia
lă, încununată , de succes, meciurile 
urmînd să fie transmise la televi
ziune și 
oare, să 
ridicarea 
baliștilor
mă îndoiesc de acest lucru, deoa
rece nici o discuție, nici o dis
tracție, nici cea mai bine stabi
lită echipă nu pot înlocui o mun
că temeinică în cluburi. Iar 
aceasta este cea mai mare lip
să, atit a fotbalului nostru, cit și 
a altor sporturi. In Polonia avem 
prea multe vedete și prea puțini 
sportivi care să știe în ce constă 
de fapt succesul. Este suficient ca 
un tinăr fotbalist să fie chemat în 
reprezentativă și începe imediat să 
facă mofturi, să-și dea „aere", 
nu-i mai plac antrenorii (în spe
cial cei care sînt mai exigenți).

Aceasta este, după părerea mea, 
cauza principală a Insucceselor, 
mai ales în sporturile de echipă, 
acolo unde sportivul își poate de- 
săvîrși măiestria numai printr-o 
colaborare bună cu întregul colec
tiv. Iar atit timp cît acest adevăr 
simplu nu va fl înțeles de vedete 
nu vom avea un fotbal de înalt

peste 300 de auto- 
au participat la a- 

competiție. El a 
de mai multe etape

Comisia medicali a Comitetului 
Internațional Olimpic s-a întrunit 
la Lausanne sub președinția prin
țului Alexandre de Merode (Bel
gia). Hotărîrile luate de această 
comisie nu au făcut obiectul unui 
comunicat oficial. Ele vor fi su
puse spre aprobare comisiei execu
tive a C.I.O.

tn competiția internațională 
tenis de masă „Cupa orașelor 
guri", la Budapesta, echipa locală 
V. M. Kdzert Club a învins cu 
scorul de 5—0 echipa austriacă 
T.S. Innsbruck. Echipa maghiară 
a avut în componență pe Beleznai, 
Harcsar și Lipovitz.

ANGLIA — ITALIA 1—0 
(ECHIPE DE TINERET)

LEEDS ÎNVINGĂTOARE 
LA LIMITA

Celebrul ciclist Jacques Anque- 
til, care va împlini la 8 ianuarie 
vîrsta de 34 de ani; a anunțat

FOTBAL PE GLOB

La Nottingham s-a 
disputat meciul interna
țional dintre selecționa
tele de tineret ale An
gliei șl Italiei. Au în
vins fotbaliștii englezi cu 
scorul oe 1—0 (0—0)
prin golul înscris de 
Martin Chivers în min. 
54.

ția engleză Leeds Uni
ted a învins cu scorul 
de 1—0 (1—0) echipa 
scoțiană Hibernians. U- 
nicul gol al acestei par
tide a fost marcat 
interul stînga Gray, 
minutul 4. întîlnlrea 
disputat la Leeds, 
prezența 
spectatori.

a 81000

de 
în 

s-a 
în 
de

echipele Italiei și Maltei 
contînd pentru prelimi
nariile turneului de ju
niori UEFA. Fotbaliștii 
italieni au obținut vic
toria cu scorul de 1—0. 
A înscris Bagnaschi în 
min. 21. în primul joc 
fotbaliștii italieni cîști- 
gaseră cu 2—0 și s-au 
calificat pentru turneul 
final

s-au calificat pentru 
sferturile de finală.

GORNIK ZABRZE 
ÎN BELGIA

ÎN
din Franța.

„CUPA EUROPEI 
CENTRALE"

meciul retur con- 
pentru optimile de

Echipa poloneză Gor- 
nik Zabrze, aflată în tur
neu în Belgia, a termi
nat la egalitate : 2—2
(2—2) cu formația Stan
dard Liege. Golurile oas
peților au fost marcate 
de

nivel chiar dacă se vor organiza 
meciuri demonstrative, atractive.

★
Opinia publică sportivă este pre

ocupată în prezent și de succesul 
automobilistului Sobieszlaw Za sa
da, care s-a întors nu de mult din 
Argentina aureolat de o strălucită 
victorie : a cîștigat marele concurs 
„Gran Premio Argentina". Zasada 
a fost anul trecut campion euro
pean în cursele de automobilism, a 
ciștigat și în 1967 titlul de campion 
al Europei, însă aceste victorii 
n-au fost atit de răsunătoare ca 
succesul din Argentina. Sportivul 
polonez s-a dovedit a fi cel mat 
bun dintre cei 
mobiliști care 
ceasta dificilă 
parcurs traseul
cu o viteză medie de 160 km pe 
oră !

— Ce înseamnă aceasta 7 — l-a 
întrebat pe Zasada, președintele 
Comitetului de cultură fizică din 
Polonia, Wlodzimierz Reczek.

— Este ca și cum drumul de la 
Gdansk la Zakopane ar fi parcurs 
in circa 4 ore, a răspuns Zasada.

Dacă cititorii acestei corespon
dențe vor afla că subsemnatul 
ar putea să meargă cu mașina sa 
Fiat 600 din Gdansk la Zakopane 
in nu mai puțin de 9 ore (deși el 

, se consideră un bun automobilist), 
atunci își vor putea da seama mai 
bine de performanța realizată de 
Zasada. în plus, să nu uităm că 
șoselele din Argentina nu sînt în 
întregime asfaltate, că multe por
țiuni ale traseului erau stricate 
sau aveau serpentine periculoase. 
După părerea mea, cel mai mare 
succes al lui Zasada este a>e!a că 
el s-a întors în țară viu și sănă
tos !

Lech CERGOWSKI

JUNIORII 
FICAȚI ÎN

ITALIEI CALI- 
TURNEUL FI

NAL UEFA
într-un meci contînd 

pentru turul 3 al „Cupei 
orașelor tîrguri", forma-

La Neapole s-a dispu
tat meciul retur dintre

În 
tind 
finală ale „Cupei Euro
pei centrale" la fotbal 
A. S. Roma a terminat 
la egalitate; 1—1, cu 
Spartak Trnava (Ceho
slovacia). în primul joc 
cîștigaseră cu 2—1 fot
baliștii cehoslovaci, care

Olech și Kuhta.

OLIMPICII 
CEHOSLOVACI 

IN PERU
Selecționata olimpică 
Cehoslovaciei, care se 

află în turneu în Peru, 
a jucat la Lima cu e- 
chipa „Allianza". Jocul 
s-a încheiat la egalitate : 
3—3 (1—1).

a

Fran|a - Australia 7-7, 
la rugby XIII

Întîlnirea internațională de 
rugby XIII dintre reprezentativele 
Franței și Australiei, desfășurată 
ta Marsilia, s-a încheiat la ega
litate : 7—7. Gazdele au condus 
pînă în min. 70, :înd australianul 
Jones a egalat printr-un drop
goal de la 35 m.
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