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„Cupa speranțelor" la înot |

MIRCEA HOHOIU, OMUL Nr. 11
AL CONCURSULUI,

A (IȘIKiAI ȘI 100 m LIDER
I
I

TI

COMPETIȚIA 
JUNIORILOR

Cele cinci echipe de juniori 
din orașul Galați, care activea
ză in campionatul republican 
de fotbal, plus formația Liceu
lui industrial metalurgic s-au 
întrecut timp de mai multe săp- 
iămini intr-o competiție dotată 
cu „Cupa 30 Decembrie". între
cerea a fost ciștigată de tinerii 
fotbaliști ai asociației Gloria 
C.F.R., urmați in clasament de 
formațiile Siderurgistul și 
țelul. Specialiștii, care au 
mărit meciurile juniorilor, 
remarcat cîteva talente:
Popescu, Șt. Popa (Ancora), I. 
Nicolau, V. Zănăilă (Gloria), C. 
Giudac, A. Popovicl (Siderur- 
gisiul), C. Constantin și C. Ma
ghiar (Oțelul).

Iată și citeva rezultate : Si
der urgiștul — Oțelul 1—0, Glo
ria C.F.R. — Ancora 
S.U.T. — Siderurgistul 
Gloria C.F.R. — S.U.T. 2—1, O- 
țelul — Liceul ind. metalurgic 
2—0.

în orașul Galați sint in curs 
de desfășurare o serie de con
cursuri organizate in cinstea

Nu a lipsit mult pentru ca 
ieri după-amiază să fim mar
torii unei performanțe unice 
în natația românească : un
copil de 14 ani, care să par
curgă „suta“ craul în mai pu
țin de un minut. Doar șapte 
zecimi l-au despărțit pe Mir
cea Hohoiu, indiscutabil îno
tătorul nr. 
de bariera 
de, timpul 
oricum un 
Practic M. _ ,
fapt este specialist al probe
lor de spate) nu a avut nici 
o concurență serioasă în cursa 
de ieri, pe care a ciștigat-o 
cu mai multe lungimi.

La fel de categorică a fost 
și victoria colegului său de 
club, Eugen Aimer, în proba 
de 160 m delfin. Reșițeanul a 
plecat cu 19,2 s, a întors la 
66 m după 42,6 s (avînd 30.0 s 
la 50 de m), ritm care în mod 
normal trebuia să-1 ducă la 
un rezultat In Jurul a 65,0— 
66,0 s. Aimer a căzut însă 
inexplicabil pe ultimii 10 me
tri, astfel că acele cronome- 
trului nu i-au mai indicat de- 
cît timpul de 67,0 — nou re
cord.

Liliana Burlacu s-a dovedit 
din nou cea mai rapidă bra- 
sistâ, dar cifra obținută (1:24,9) 
este sub posibilități. Succese 
categorice au mai înregistrat 
și Anca Pop, Zita Erdeli, Mi- 
haela Dobocan și Teodor Ni
colae. (a.v.)

1 al concursului, 
celor 60 de secun- 
realizat constituind 
nou record al țării.
Hohoiu (care de

100 m liber (f) : 1. E. Schuller 
(Șc. sp. 2) 68,6 ; 200 m spate 
(b) : 1. M. Movanu (Șc. sp. 2) 
2 :31,7 ; 200 m spate (f) : 1. R. 
Spandonide (Șc. sp. 2) 2:56,4.

Andrei Țimpu

Ultimele reuniuni sint pro
gramate astăzi de la ora 10 
și ora 17.
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...in proba de
POIANA, 22 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). — Vineri dimi
neața, timpul nu a mai ținut cu 
participanții la întrecerea de Nat
ion dintre selecționatele de tineret, 
ale României și R.D. Germane... 
In cursul nopții a nins necontenit, 
iar la ora startului încă mai ful- 
guia. Cerul înnourat și vîntul care 
„adia" suficient pentru a face să 
se simtă mai bine cele minus 12 
grade nu au fost deloc îmbucură
toare și au reprezentat tot atîtea 
condiții grele pentru participant!. 
Totuși, compbnenții ștafetelor Ro
mâniei și R.D Germane, cărora li 
s-au adăugat cei din alte ștafete 
alcătuite din membrii lotului nos
tru olimpic, precum și una mixtă, 
s-au străduit și au reușit să aibă 
o comportare remarcabilă.

In disputa oficială — de altfel 
principalul punct de atracție al 
concursului — oaspeții au confir
mat deosebita lor valoare (concre
tizată în luna februarie prin ocu
parea locului al III-lea la cam
pionatele mondiale de la Alten
berg) și au cîștigat clar. Victoria 
lor s-a conturat de la 
schimb, în care Landt l-a 
pe Fontana cu aproape un 
Decisiv a fost însă al

primul 
depășit 
minut, 
doilea

schimb, în care Klausser nu numai 
că a parcurs într-un timp mai 
scurt cei 7,5 km, dar nici nu a 
ratat vreunul din cele 10 focuri 
(fiecare schimb a avut de executat 
cîte două trageri a 5 focuri de la 
150 metri distanță). în schimb, Soiu 
a lăsat la prima tragere 3 baloane 
nesparte, ceea ce l-a costat par
curgerea a 3 ture de cîte 200 de 
metri ca „supliment". în zadar a

Azi și

înt antrenor. Echipa mea a pier
dut acum citeva minute un joc 
decisiv. Tn vestiar domnește tris
tețea. înfrîngerea i-a afectat pe 
toți. Cărui antrenor nu i s-a în- 
tîmplat acest lucru î Care dintre 
noi n-a simțit gustul amar al în
frîngerii ?

Și totuși, în sport e firesc să și
pierzi uneori. Victoria poate fi efemeră ca 
viața unui fluture, dar și iminentă ca ziua 
de miine. înfrîngerea poate veni deci ori- 
cînd. Totul e să știi s-o suporți. In focul 
luptei, în goana după rezultat, sub influ
ența imediată a efortului și a pasiunii, 
tineri și vîrstnici pierd deopotrivă din ve
dere acest adevăr. Minutele care urmează 
unui joc pierdut, unei curse terminate cu 
un eșec, sînt de multe ori decisive. Atunci 
se pot distruge vechi prietenii, se pot ci
menta altele noi.

în vestiarul echipei înfrînte se dezlăn
țuie, de obicei, reproșurile, ajungînd pînâ 
la invective. Atunci poate curge în șuvoaie 
apa spre moara nervilor. Răbufnesc vechile 
neînțelegeri, apar conflictele ascunse. Oa
menii văd numai fața tristă a insuccesului, 
în aceste momente, rolul antrenorului e 
imens. El trebuie să fie primul convins, 
ca să-i poată convinge pe cei cu care lu
crează, că orice înfrîngere poate fi un pas 
spre victorii viitoare. Că după orice eșec 
ar trebui trasă o linie, ca după o soco
teală și munca să se reia de la capăt.

Fără îndoială, victoria e nu numai plă
cută, ci și necesară. Victoria este o apo
teoză, o încununare, o fericire colectivă 
greu comparabilă cu alte satisfacții.

Există, totodată, și o demnitate a ac
ceptării înfrîngerii.

L-am văzut pe marele Kuț îmbrățișîn- 
du-l pe nu mai puțin marele Zatopek, după 
ce acesta îl învinsese cu un piept, într-o 
cursă de 5000 metri, pe care o condusese 
4990. Am văzut echipa Suediei de handbal 
după ce pierduse finala de la Praga — în 
fața reprezentativei noastre — aplaudîn- 
du-i pe români, la ieșirea de pe teren. Ne 
amintim de un meci de box important — 
văzut la televizor — după care învinsul 
și-a purtat pe brațe învingătorul, pînă în 
colțul acestuia.

Cîtă demnitate se degajă din toate aceste 
gesturi spontane I Cîtă noblețe sufletească, 
cîtă personalitate și tărie de caracter tre
buie să posede cineva pentru a ne da 
această sublimă lecție de etică sportivă I 

Ne amintim și de echipe înfrînte pără
sind terenul fără să salute, de concurenți 
acriți, otrăviți într-atîta de insucces, încît 
uită că unul din scopurile esențiale ale în
trecerii sportive este (sau ar trebui să fie) 
educarea voinței, a caracterului, a înalte
lor trăsături de umanism.

Să nu-l urîm pe adversarul care 
învins. El nu ne este dușman. Să nu-l 
diem.

Să rivnim la victorie, admirîndu-ne
Iii. Să nu adăugăm înfrîngerii de pe teren, 
una și mai gravă : aceea a propriului ca
racter, care constituie totodată și un eșec 
față de spectatori, față de opinia publică. 

Dar nici să nu ne depreciem atunci cînd 
sîntem învinși. Să ne întrebăm dacă nu 
cumva adversarul a fost mai bun. Atunci 
va trebui să muncim mai mult pentru a-l 
putea întrece data viitoare, sau, dacă nu 
vom putea să o facem încă, să învățăm 
cu perseverență de la el.

Succesul este o artă care se poate în
văța.

E tot atît de adevărat că a fi învingător 
e la fel de greu. Acolo, pe piedestal, pe 
podium, în vîrful piramidei, numai un ca
racter puternic se va păstra nealterat, in
tegru, numai un psihic echilibrat va ră- 
mîne astfel : modest, blind, amical, OM.

Fără satisfacția victoriei, întrecerea spor
tivă și-ar pierde mult din valoare. Dar tre
buie să știm s-o suportăm. Poate fi o 
podoabă masivă de aur, prea grea pen- 

Itru cei slabi, nepregătiți s-o poarte, demnă 
doar pentru cei cu adevărat puternici.

Frumusețea întrecerii sportive, farmecul 
ei de neegalat, constă și în faptul că în
vingătorul și învinsul nu sînt întotdeauna 
aceiași. Astăzi cîștigă unul, mîine celălalt. 
Acest adevăr ar trebui să-l știe, de la 
început, cei care pășesc pe stadion. Viata 
nu se poate termina cu o înfrîngere. Există 
totdeauna un mîine al victoriei !

Esențialul este ca atît la victori^ cît și 
la înfrîngere, demnitatea de om să nu 
fie alterată.
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IREZULTATE TEHNICE. 100 m 

delfin (b): 1. E. ALMEB (Șc. sp. 
Reșița) 67,0 — nou rec., 2. V. 
Pleșca (Steaua) 71,1, 3. L. Cop- 
cealău (Dinamo) 72,5 ; 100 m 
bras (f) : 1. L. BURLACU (Di
namo) 1:24.9, 2. C. Vîjeu (Vii
torul) 1:25,7, 3. M. Bîrsan (Șc. 
sp. Galați) 1:27,8 ; 33 m bras 
(b) : 1. S. DABIJA (Șc. sp. 1) 
28,3, 2. Z. Zvolenschi (Șc. sp. 
2) 28,3, 3. A. Ursu (Șc. sp. 2) 
29,2 ; 4X66 m mixt (f) : 1. DI
NAMO ------- ------
(b) : 1. 
5:05.8 ;
C.S.M. 
100 m 
(Șc. sp. Reșița) 60,7 — nou rec.,
2. A. Spinea (Dinamo) 62,5,
3. Z. Oprițescu (C.S.M. Cluj)
62,5 : 200 m delfin (f) : 1. M. 
DOBOCAN (Met. Turda) 3:03.5; 
66 m delfin (b) : 1. T. NICO
LAE (Dinamo) 47,0 ; 66 m
spate (f) : 1. Z. ERDELI (C.S.M. 
Cluj) 49,7 ; 33 m spate (f) : 1. 
A. POP (Șc. sp. 2) 25,1, 2.
I. Sporea (Șc. sp. Reșița) 25,6, 
3. E. Crlstescu (Dinamo) 
4X100 m mixt (b) : 1. ȘC. 
REȘIȚA > 4:54,1 ;

JUNIORI : 100 m liber
1. D. Turcanu (Șc. sp. 2) 61,8 ;

I I
de handbal s-a

intors din turneuFoto : O. Cahane

(Continuare in pag. a 2-a)

1—0,
1—1,

Germană (Ion Oltea- 
Vogler, Alexandru

O- 
ur-
au
M.

a doua tragere: mânia—R.D.
nu, Berndt
Szabo) lh 49:43 (o tură penalizare).

Dumitru STANCULESCU

3:33,6 ; 4X66 m liber 
DINAMO 3:03,4, 2. C.S.Ș. 
4X100 m mixt (f) : 1.
CLUJ 5:25,4 — nou rec.; 
liber (b) : M. HOHOIU

Echipa feminină

Prof. Dorin ALMAȘAN

Mircea Hohoiu, unul am cei mai talentați înotători reșițeni pe care-l puteți urmări astăzi luînd startul în proba de 133 m mixt

, ledestal, pe 
în vîrful piramidei, numai un ca-

DIN R.D.G. ÎNVINGĂTORI
ștafetă. Rezultate excelente la tir
excelat el la 
Klausser se distanțase cu aproape 
3 minute...

în general, biatloniștii din R.D 
Germană s-au comportat remarca
bil, impresionînd în .mod deosebit 
prin siguranța și rapiditatea ma
nifestate la trageri. Ei nu au avut 
nici o penalizare !

Reprezentanții noștri. în schimb, 
au fost nesiguri și, mai ales, ine
gali (cazul lui Soiu este elocvent), 
însă, întrucît întîlnirea a avut 
un caracter de verificare, sîntem 
convinși că antrenorii tinerilor 
noștri biatloniști vor lua din timp 
măsurile cuvenite pentru ca 
Falun să fim reprezentați 
cinste.

în ceea ce-i privește pe seniorii 
noștri, participant în afară de 
concurs, subliniem ca semnificativ 
faptul că nu au avut nici o pena
lizare la trageri. Un comportament 
Similar în marile concursuri inter
naționale ne-ar putea aduce satis
facții mari...

Iată clasamentul probei de șta
fetă 3x7,5 km din cadrul întîlni- 
rii România—R.D. Germană (echi
pe de tineret) : 1. R.D. Germană 
(Wolfgang Landt, Dieter Klausser, 
Giinther Bartnik) 1 h 47:24 (0 pe
nalizări) ; 2. România (Victor Fon
tana, Dumitru Soiu, Ion Mîrzea) 
lh 50:10 (4 ture penalizare) ; în 
afară de concurs : România 
I (Ion Țeposu, Constantin Cara- 
bela, Gyorgy Vilmoș) lh 45:50 (0 
penalizări); România II (Gheorghe 
Cimpoia, Nicolae Bărbășescu, 
Gheorghe Cercel) lh 46:39 (0 pena
lizări) ; combinata de tineret Ro-

Joi seara s-a în
tors din turneu] în
treprins în R.D. Ger
mană, Danemarca 
și R.F. a Germaniei 
echipa feminină de 
handbal a țării noa
stre. în ultimul joc, 
disputat în le-cali
tatea Nevstaedt din 
Danemarca, hand
balistele românce au 
întrecut reprezenta
tiva orașului 
scorul 
(9—6).

miine, la Virfu cu Dor

Prima ediție a „Cupei U.G.S.R.46

ACEȘTI SUPERBI

BOXERI ROMÂNI.

ne-a 
invi-

riva-
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Au plecat în turneu
• ••

de
Raymond MEYER

șeful rubricii de box la cotidianul sportiv parizian „L’Equipe'

de lași miine, pîrtiile
Dor găzduiesc o compe- 
schi alpin de mare am- 
prima ediție a „Cupei 

faptului că

Astăzi
Virfu cu 
tiție de 
ploare :
U.G.S.R.". Datorită 
participanții sînt recrutați dintre 
membrii asociațiilor sportive din 
regiunile cu activitate de iarnă 
intensă, „Cupa U.G.S.R." va per
mite, încă de la începutul sezonu
lui, o vedere de ansamblu asupra 
resurselor noastre în acest dome
niu.

însuși regulamentul concursului 
pleacă de la ideea stabilirii pon
derii valorice pe regiuni. Clasa
mentul — pe echipe — se va face 
prin adiționarea punctelor. Echi-

pele Incomplete nu sînt admi
se în concurs, Iar descalificările 
și abandonurile determină handi
capul a 0 puncte. întrucît este 
vorba de un debut competițional 
pentru marea majoritate a parti- 
cipanților, se vor desfășura doar 
probe de slalom special și slalom 
uriaș.

Organizatorii au primit înscrie
rea unor echipe, selecționate de 
Consiliile regionale sindicale, re- 
prezentînd regiunile Brașov (cu 
două echipe), Ploiești (de aseme
nea cu două echipe), Maramureș, 
Suceava, Mureș-Autonomă Maghia
ră, Cluj, Banat, Hunedoara, Cri- 
șana și București.

în schimb în timp 
români se afirmă 
luptători de clasă, 
și pregătifi din a- 
pentru practicarea

Nicolau, Nedelcea, Ene, Silber- 
man, Călin și, firește, Cuțov...

O singură excepție : semi
greul lancu, al cărui meci cu 
mediocrul nostru reprezentant 
Depoorter a fost penibil. A- 
ceastă intilnire ar fi meritat 
să se încheie cu o decizie de 
noncombat (și nu cu un rezul
tat pozitiv) pentru insuficiența 
tehnică a celor doi adversari.

REVANȘA FARA SPERANȚA

Maestrul sportului Cornel Tăbăraș, de abia sosit din Alpi, se va 
număra printre protagoniștii primei ediții a) f,Cupei U.G.S.R."

Severa înfrîngere administra
tă de tinerii boxeri români re
prezentanților noștri — după 
eșecul înregistrat Ia Belgrad — 
ne-a dat posibilitatea să mă
surăm marea diferență care 
separă pugilismul nostru de ccl 
din țările răsăritene.

Deși pe plan strict tehnic 
nu avem de ce să-i invidiem 
prea mult, 
ce boxerii 
ca superbi 
selecționați 
dolescență
nobilei arte, reprezentanții noș
tri descoperă boxul mult mai 
tîrziu, fără să fie formați fizi
cește din vreme pentru durele 
lupte din ring. Ceea ce face ca 
boxerii noștri să posede foarte 
rar forța și puterea, rezistența 
și agresivitatea care caracteri
zează atît de bine pe ai voștri...

Și toate acestea, din păcate, 
Sînt valabile la noi, practic, în 
toate sporturile.

In concluzie, tinerii boxeri 
români m-au impresionat plă
cut prin redutabila lor efica
citate, aliată cu o hotărîre și 
o energie de loc comune.

Am fost cu atît mai impre
sionat cu cit excelentul antre
nor Dumitrescu — pe care l-am 
văzut boxind de mai multe ori 
în Franța, iar în 1959 la Lu
cerna, la campionatele europe
ne — mi-a mărturisit că, 
cu excepția lui Cuțov, 
unul din elevii săi nu 
Încă să aspire la un loc 
chipa națională pentru 
rile Olimpice de la Mexico. Și 
cu toate acestea, cîte calități și 
cîtă forță se află in băieți ca

17 martie, anul viitor, la 
sau in provincie, vom 
tinăra și valoroasa echi- 
României pentru meciul

La 
Paris 
primi 
pă a
retur al „Cupei Europei". Chiar 
și cu un judecător francez, 
care de data aceasta ar binevoi 
să oficieze — întrucît nici 
unul din cei șase judecători 
internaționali din Franța n-a 
acceptat onoarea de a veni la 
București, sub tristul pretext 
al obligațiilor profesionale — 
nu ne facem nici un fel de 
iluzii. Victoria este imposibilă, 
iar, in cel mai bun caz, patru 
succese 
cu mult

Boxul 
progrese
vara aceasta 
europene de la Roma, unde ați 
obținut cochetul total de șase 
medalii — este in plină expan
siune, astăzi chiar pe urmele 
imediate ale U.R.S.S. și Polo
niei.

Urez boxului românesc 
confirme aceste progrese
Mexico. Cred că are toate po
sibilitățile, indeosebi la catego
riile mici.

din zece vor întrece 
dorințele noastre, 
românesc — ale cărui 
actuale le-am apreciat 

la campionatele

promoție...

poate 
nici 

poate 
in e- 
Jocu-

să
Ia

Ieri dimineață a părăsit Capi
tala, plecînd înlr-un lung turneu 
în Africa și America de Sud, 
lotul reprezentativ al României. 
Au făcut deplasarea Coman, 
Adamache, Ivăncescu, Barbu, 
Măndoiu, Mocanu, Deleanu, Dan, 
Ghergheli, Dumitriu III, Dincuță, 
Grozea, Pircălab, Ion Ionescu, 
Oblemenco, Kallo, Lucescu șl 
Sasu. Lotul este însoțit de antre
norii Angelo Niculescu și Ște
fan Onisie, de medicul Florian 
Șerban și 
dose.

Ferecatu (Dinamo) 393 p, genunchi 
— N. Rotaru 389 p, in picioare — G. 
Vasilescu (Olimpia) 362 p. Proba de 
pistol viteză a revenit lui I. Tripșa 
(Dinamo) cu 586 p (baraj), 2. G. 
Maghiar (Dinamo) 586p, 3. V. A- 
tanasiu (Steaua) 585p. întrecerile 
continuă azi și mîine.

Rugbyștii de la Grivița Roșie
și de la Dinamo au plecat In Franța

de maseurul A. Tu-

Primul meci al Farului
in Liban

Primele două clasate in cam
pionatul national de rugby, Gri
vița Roșie și Dinamo București, au 
părăsit vineri Capitala, plecind in 
Franța, unde vor susține cite trei 
întilniri cu echipe franceze de 
prima categorie, în zilele de 24, 
28 și 31 decembrie.

în primul joc susținut la Beirut, 
în cadrul turneului pe care îl efec
tuează în Liban, echipa Farul 
Constanța a întîlnit formația Azra 
Maza cu care a terminat la egali
tate : 4—4 (2—1). Fotbaliștii ro
mâni au condus pînă în min. 54. 
Punctele Farului au fost înscrise 
de Tufan (2), Unguroiu și Zamfir.

Trial pentru lotul 
de juniori

In dorința de a selecționa 
vreme jucători talentați pentru 
viitoarele acțiuni ale echipei repre
zentative de juniori, F. R. Fotbal 
a convocat la București 30 de ti
nere elemente de perspectivă 
(născuți după 1 septembrie 1950). 
Timp de 10 zile aceștia vor trece 
prin sita selecționerilor, prof. Du
mitru Teodorescu, Nicolae Gorgo 
rin și Petre Stănilă.

1 148 DE PUNCTE, 
MINUS 10 GRADE

Ieri, într-un cadru de iarnă, a 
început pe poligonul Dinamo din 
Capitală concursul de 
„Cupa 30 Decembrie". 
probă de armă liberă 
3x40 focuri, maestrul 
Rotaru (Steaua) a obținut un re
zultat excelent — 1 148p (la culcat 
397, genunchi 389, în picioare 362). 
Pe poziții au ciștigat: culcat — M,

FINALA

„CUPEI ORAȘULUI BUCUREȘTI"
Astă-seară, de Ia ora 19, se va 

disputa in sala Casei de cultură a 
tineretului din raionul „N. Bălces- 
cu" (str. Șerban Vodă nr. 213), 
finala „Cupei 
la box.

La numai cîțiva ani după termi
narea primului război mondial, a 
luat ființă, în primăvara lui 1922. 
Oficiul Național de Educație Fizici 
(O.N.E.F.), cu scopul de a se ocu
pa de organizarea activității spor
tive in țara noastră.

Cea dinții realizare a O.N.E.F. 
a fost înființarea Institutului națio
nal de educație fizică, care iși des
chide porțile in toamna aceluiași 
an, ca institut autonom cu caracter 
universitar, în acea vreme singura 
instituție de acest grad in sud-estul 
european.

De la început, Institutul s-a bu
curat de sprijinul larg al facultăți
lor de medicină, litere și filozofie, 
științe, pentru disciplinele: anato
mie, fiziologie și igienă, pedagogie 
și psihologie, mecanică.

★
S-au împlinit, în toamnă, patru

zeci și cinci de ani de la întemeie
rea acestei instituții. Seria noastră, 
cea dinții, a bătut la poarta așeză
mântului din str. Maior Ene cu 
toată încrederea și cu tot avintul.

orașului București

Virgil ROȘALA
(Continuare în pag. a 2-a)

tir dotat cu 
La clasica 
calibru mic 
sportului N.

La bacul ae sub tribuna principala a stadionului Republicii se desid- 
șoară zilnic antrenamente de caiac, canoe și canola/. In iotogralie, 
un moment din timpul antrenamentului de canotaj al echipei de 

junioare Metalul București (antrenor R. Grigoriță)
Foto: R. Teodor
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STUDENȚII
PE PIRTI1!

fost de apro-
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★

PRIMA PROMOȚIE

cultural-sportivă. 
purtată, din școli 
raion, de către 

și schiori. După

volel dintre 
Dinatno șl

amena- 
dlferite 
econo-

asemenea că 
la concurs au

șahiști, trăgători,

adversarilor, 

A. B.

(tfrmare din pag. 1) 

zilei de 30 Decembrie, la care 
se întrec 
handbaliști și jucători de tenis 
de masă.

GH. ARSENIE — coresp.

O NOUA SALA DE BOX 
LA GIURGIU

Zilele acestea, tinerii pugi- 
liști din orașul dun&rean au 
primit un frumos dar. Este 
vorba de noua sală de box a 
asociației sportive Unirea de pe 
lingă întreprinderea de gos
podărie orășenească Giurgiu 
(președinte Ion Osman). Aceas
tă bază este utilată cu apara
tele necesare pregătirii boxeri
lor și luminată cu lămpi fluo
rescente. De remarcat că spor
tivii de la Unirea șl-au adus 
din plin contribuția la 
jarea sălii, efectuind 
munci câre1 au adus o 
mie da peste 10 000 lei.
TR. BARBALATA — coresp.

ȘTAFETA CULTURAL- 
SPORTIVĂ „TE SLĂVIM 

REPUBLICĂ IUBITĂ"
tn raioanele regiunii Oltenia 

au loc în aceste zile numeroa
se manifestări cultural-sportive 
organizate în cinstea aniversă
rii a 20 de ani de la proclama
rea Republicii. Din complexul 
acțiunilor festive tace parte șl 
ștafeta cultural-sportivă, „TE 
SLĂVIM REPUBLICĂ IUBITĂ" 
Ia care participă elevii licee
lor și școlilor generale.

Zilele trecute, la FlliașI a a- 
vut loc faza raională a ștafe
tei care a constituit pentru e- 
levii din localitate o frumoasă 
sărbătoare 
Ștafeta a fost 
la centrul de 
atleți, cicliști 
festivitatea de predare a mesa
jului închinat aniversării Re
publicii, elevii Școlii profesio
nale de mecanici agricoli din 
localitate au prezentat un reușit 
program artistic.

Peste cîteva zile ștafeta „Te 
slăvim Republică iubită* va fi 
purtată de către elevii raionului 
Filiași la Craiova.

N. CÎRSTOCEA — coresp.

(Urmare din pag. 1)

Am fost puțini la număr dar, parcă 
anume înțeleși să nu rămînă ne
reprezentat, în tinăra școală, nici 
unul Clin ținuturile românești. Din 
acăst amestec de tinerețe s-ait 
aprins cele dinții pîlpîiti de viață 
în institut. Faptul nu este lipsit 
de semnificație, dacă ne gindim la 
zgtrcitâ prețuire pe care Socie
tatea timpului o ărăta față de pro
blema educației fizice. Șt, totuși, 
un fericit concurs de împrejurări 
a permis o realizare tisa de îndrăz
neață.

Flacăra a dăinuit plnă în zilele 
de-ăcutn. Mult mai bogate ca nu
măr de studenți decît seriile de odi-

nil an trenări șl sportivi au 
obiceiul de a-șl nota eve
nimentele deosebite din 
viața lor, care cu timpul 
pot căpăta o valoare do
cumentară.

Alții Încearcă notații 
mai intime pe teme diver
se, care tncîntă și sur
prind totodată pe cel care

iau cunoștință de ele. Profesorul bra- 
Șbvean PIR Colibațl, Ilustru antrenor

Duminica trecută, pîrtla Clăbu- 
cetulul a fost gazda unul reușit 
concurs de schi organizat de cen
trul universitar București, prin 
comisia de speclalltata și cu spri
jinul clubului sportiv studențesc 
Petrol-Geologie. De asemenea, la 
buna desfășurare a acestui concurs 
șl-a adus aportul și comisia de 
schi din Predeal.

La start S-au prezentat 88 de 
studenți șl studente. Concursul a 
programat o singură probă, cea de 
slalom special.

La băieți, cel mai bun timp a 
reușit să-l realizeze studentul Mir
cea Munteanu (anul III, Institutul 
agronomic, facultatea de medicină 
veterinară) : 48,5 secunde. El a fost 
urmat în clasament de Tiberiu 
Popescu (anul II, Institutul poli
tehnic) și Romeo Vivorelli (anul 
H. Universitate).

I.a fete, prima clasată, studenta 
Carolina Vinfilă (anul I, Universi
tate) a fost înregistrată cu timpul 
de 34,0 secunde. în urma el s-au 
clasat Viorica Vintilă (anul II, U- 
nfversltate) și Sabina Cucu (anul 
IV, Institutul medico-farmaceutic).

De notat faptul că diferența din
tre primii clasați a 
xlmativ 4 secunde

De subliniat de 
printre participanțli 
fost numeroși sportivi clasificați, 
a căror pregătire se impune să 
fie continuată printr-un program 
special sau — cel puțin — prin 
posibilitatea de a participa la con
cursurile și competițiile organizate 
de către federația de specialitate. 
Lărgirea continuă a practicării 
sporturilor de iarnă de către stu
denți ar favoriza crearea a noi 
secții de schi la nivelul cluburilor 
sportive Universitare. Să nu uităm 
faptul că în centrul universitar 
din primul oraș al țării nu fiin
țează în prezent decît o secție de 
schi, pe tînpă Institutul de culturi 
fizică. în aceste condiții. >.

In „Cupa anilor I", desfășurat.! 
în aceeași Zi, pe locul I s-a situat 
un reprezentant al Institutului po
litehnic, N. Winfred. Pe locurile 
următoare : Aurel Juncu (I.C.F.) 
și P. Botnar (Inst, politehnic).

ninari. actualele promoții vor duce 
torța mai departe, cu și mai multă 
strălucire.

★
Gtndul mi se îndreaptă spre pro

fesorii de la care am primit învă
țătura cea dinții, spre oamenii care 
au rupt din inima lor co să răsă
dească in inima noastră dragostea 
de meserie. Din rîndurile lor. 0 
bună parte nu se mai află printre 
noi. Amintesc, dintre acești dascăli, 
deschizători de drum, pe Virgil Bă- 
dulescu, organizatorul clarvăzător și 
energic, primul director al Institu
tului, profesorul catedrei dă gim
nastică și sporturi; pe savantul și 
umanistul dr. Francisc Rainer, un

de handbal, s-a lăsat convins să ne

SOȚIA

Noi, antrenorii, nu avem preten
ții de eroi; nu am descoperit nici 
pământuri, nici leacuri, nici dru
muri spre stelă; sîntem, însă, și 
noi, niște luptători. Luptăm să fa
cem din sportivi, eroi; ne luptăm 
ca âlțl antrenori să nu ne depă
șească ; ne luptăm cu noi înșine 
incercind să ne perfecționăm me- 

soluții prin 
necunoscutul

reu, să găsim idei, 
care să pătrundem 
din meseria noastră.

In această luptă, 
și din afara noastră, atitudinea to
varășei de viață este determinantă. 
Succesul, puterea de muncă, ne 
sînt generate de calmul, înțelege-

dinlăuntrul

ft s j

Tot mai mulți studenți din în
treaga țară participă, in fie
care iarnă, la diferite con
cursuri de schi. Antrenamen

tele au început...
Foto: T. Roibu

JOCURI IN ZĂPADĂ
lata-ne tn toiul sezonului rece, sub zăpada 

ztnel cu zulufi de promoroacd, trenă de fulgi șl 
temperament șcandinav I De astd data, frumoasa 
palida a poposit la noi cu niște intenții mult 
mal serioase declt de obicei, precum lesne se 
fioate constata, chiar fără ajutorul termometru- 
ui.M

în materie de sport, observam (consecința 1 
coincidență î) o înviorare sensibila a discipline
lor^ «lunecoase i abia întorși din Canada, ho- 
cheiștll vizează din nou Cupa Dunării, la care 
par s8 se fi abonat j cîțiva schiori concurează 
pe celebrele pîrtii din Alpi, tn compania unor 
.eminențe albe* din elita mondiala ; tn fine, la 
București se desfășoară un concurs Internațional 
de patinaj — era să precizez, artistic, dar mi-am 
dat seama că ar fi de prisos, trttructt tn cealaltă 
ramurd, viteza, nu posedam deocamdată nici un 
teren reglementar— Deci, semne îmbucurătoare 
tntr-un aomeniu tn care, cu excepfia hocheiului, 
stntem tnca departe de media onorabilității pe 
plan european. Ma întreb ce-o fl cu boberii, ur
mașii echipajului Frim—Budișteanu — și md în
treb chiar insistent, tntrucît și azi, ca și odinioară, 
sania cu volan ne oferd unica speranță a unui 
succes de prestigiu pe uriașul stadion de gheață 
al împărăției fdrd patd.

Orice s-ar zice — interesant fenomen, această 
veleitate a reprezentanților noștri tntr-o .branșă* 
attt de pretențioasa, tn care elementul pur teh
nic se îmbind obligatoriu cu îndrăzneala fârd li
mite. cu agilitatea, cu perfecțiunea reflexelor. 
Cred cd nu mă înșel sugertnd o corelafie între

sportul aviatic, automobilism și bobsleigh; In 
toate cele fret domenii, compatrlotll lui Aurel 
Vlalcu și Tralan Vuia i-au afirmat adesea pa 
arena internaționala, deși nu beneficiau nici pe 
departe de posibilitâfile practice ale principalilor 
adversari.

Rezumîndu-n» însâ la disciplinele hivernale, 
vom sublinia încd o data, în pofida progreselor 
parfiale și a performanțelor sporadice, cd urcdm 
destul de anevoie panta afirmării, lupttnd din 
greu cu insuficiența bazelor și a materialelor co
respunzătoare, c3 resimțim lipsa competițiilor in
terne cu participare selecta, deși Poiana Brașov, 
Lacul Btlea sau munții Maramureșului oferd ori
cum cadrul natural adecvat. Ar fi, parca, injust 
sa pretindem băieților noștri comportări mai pre
sus de mediocritate, ctnd foarte mulți dintre ei 
au de rezolvat dificultăți de abecedar la capi
tolul coborîre-slalom, cind un concurs de sărituri 
de la trambulina a devenit mai rarisim chiar de
cît un gol Înscris de atacanțli reprezentativei 
noastre de fotbal, ea și o disputa pe pista de 
bob (mai există, oare ?) de pe Valea Peleșuluî, 
ca șl o gala de patinaj — inutil sâ mai specific 
de care...

Altminteri — iarna este frumoasâ oricum, așa, 
ea aspect i brazi Incotoșmănați tn șube de nea, 
troiene și țurțuri, zurgdldi și colinde, excursii, 
vacanfe și ^ârbâtori fericite I

Md gîndeam, însă, la dumneaei, prin prisma 
celor cinci cercuri, de la Grenoble I

Dan DEȘLIU

Aseară, in sala Floreasca:

Așa cum anticipam tn avancronica 
meciului Dinamo — I.C.F., disputat 
aseară In sala Floreasca, studenții 
au dat o ripostă hotărîtă dinamoviș
tilor. Aceștia din urmă, deși învin
gători cu 3-1 (11, -10. 8, 7), au re
confirmat slabele evoluții din ultimul 
timp șl nimeni, după consumarea 
primelor trei seturi, n-ar fl putut 
spune, cu certitudine, că vor termi
na partida îfi avantaj. în perioada 
de care am amintit, meciul a fost 
echilibrat în prima jumătate a fie
cărui set șl numai lipsa de curaj șl 
pripeala iceflștilor, în finalul primu
lui șl celui de-al treilea au făcut ca 
Dinamo să sl le adjudece. în setul doi, 
studenții, cu un blocaj atent, pe 
care atacurile stereotlpe ale dinamo
viștilor nu l-au putut depăși, și cu 
un foarte eficace trăgător (Dumi
trescu) — au condus detașat, cîștl- 
gîndu-1 clar. El au menținut, de alt
fel, superioritatea la fileu șl lâ în
ceputul setului următor (au condus 
cu 6—3), moment în care foștii cam
pioni îșl aduc aminte de atu-ul lor 
principal — jocul combinatlv — șl. 
putiînd accent pe el, reușesc să se 
Impună In final, ctnd produc 6 ade
vărată derută in rîndul

se joacă la

timp și director al institutului; pe 
oamenii de știință ti cultură, pro
fesorii : dr. Grigore T. Popă, dr. 
Const. Mihăilescu, dr. Radu Oli- 
nescu, pe marii pasionați ai sta
dionului și ai întrecerilor sportive 
Ernil Pălăngeanu și dr. loan Lascăr. 
Dintre profesorii acelui început de 
drum, cu rol hotărîtor în organiza
rea și dezvoltarea Institutului, a că
ror metodă de muncă și îndemnuri 
ne călăuzesc și astăzi, pe Alexan
dru Manolescu, acad. Octav Onl- 
cescu și prof, emerit Gh. Zâpan. 
Pripind înapoi, cei din prima serie 
ne dăm seama că noi n-am fi putut, 
fi pentru elevii noștri declt abia o 
fătîmă din ceea că dăscălii pe care 
i-dm avut ău fost pentru noi.

colț ăl tribunei, eu teăma de a nu 
fi recunoscută și, tăcută, ascultă 
aprecierile acelor spectatori care 
impută, cu duritate, soțului ei toa
te păcatele echipei. Ctnd plec in 
deplasare, are, în sfîrștt, o dumint- 
că liberă, dar șt-o petrece frămin- 
tindu-se să afle, cu o clipă mai 
devreme, rezultatul jocului. Alte
ori, Sînt mai departe, la mii de kilo
metri, și înfrunt adversari străini, 
cu totul năcunoscuțl, angajtnd pres
tigiul țării. Răspunderea de pe ume
rii mei poate fi echivalată, în acele 
momente, cu o greutate de ordinul 
.tonelor; ea știe că dacă înving, 
sportivii sînt eroii; dacă pierd, an-

antrenorului...

■

Partida feminină de 
echipele bucureștene 
Medicina, din cadrul etapei a pa
tra a campionatului diviziei A, va 
avea loc azi, la ora 17,30, în sala 
din Șos. Ștefan cel Mare.

Patinatorii din R.S.F.S.R. 
sint în frunte, după prima zi

Cit de greu e să obții gheată 
pentru patinaj artistic lâ pa
tinoarul „23 August" s-a mai 
văzut o dată ieri dimineața, cînd 
întrecerile programate pentru 
ora 8 au început cu o întîrziere 
de un ceas și ceva. Pe de altă 
parte, surprinde o programare 
atlt de matinală, pe această 
vreme geroasă.

La bă'eti, după cele 5 figuri 
impuse, conduce V. Serebrotiski 
(R.S.F.S.R.) cu 268,4 p, urmat 
de românii M. Comanici 248,1 
p. și M. Stoenescu 246,1 p, apoi 
V Petuhov (R.S.F.S.R.) 248,0 p, 
Sandu Dragoș 193,0 p, E. Tă- 
ujah 183,9 p. Remarcăm buna 
comportare a primilor noștri 
reprezentanți. La fete, în ab
sența fruntașelor patinajului 
nostru, Elena Moiș și Beatrice 
Huștiu (ce părere are F.R.H.P.?), 
cele două concurente sovietice 
s-au dlstantat cu ușurință : Iri
na Anikanova 256,3 p, Marina 
Titova 250,7 p, Cristina For- 
magiu 233,0 p, Doina Ghișerel 
212,1 p, Constanța Ionescu 
209,5 p, Rodica Didă 209,5 p. Si 
aci se poate observa o creștere 
valorica, arbitrii scoțind in se
rie note peste cifra 3. La pe
rechi : Ecaterina Vizeltal-Vla- 
dislav Petuhov 56,4 p, Daniela 
Popescu-Marian Chiosea 40,0 p.

întrecerea la figurile libere 
se anunță interesantă șl echi-

Vladimir Serebrovski
librată. Programul începe azi Ia 
ora 15, la patinoarul artificial 
,23 August", iar mîine la aceeași 
oră vom asista la o demonstra
ție de închidere.

Rd. V.

Băcăuanii vor urmări duminică 
un meci de baschet masculin, 
din prima divizie a țării: Poli
tehnica Iași — Rapid București, 
deoarece ieșenii au terenul sus
pendat, ca urmare a incidente
lor petrecute în partida de du
minica trecută cu I.C.F.

Etapa a IX-â măi programează 
cîteva focuri interesante din 
care se desprinde cel dintre 
Universitatea Timișoara și Dina
mo București. Albu șl echipa sa, 
după calificarea spectaculoasă tn 
turul următor din .Cupa cupe
lor", speră să obflhă, pe malul 
Begăl, o victorie care să i men
țină în fruntea clasamentului. 

Antrenorul dinamoviștilor Dan 
Niculescu, privește însă cu în
grijorare partida de mîine, avînd 
în vedere că studenții timișoreni, 
cu Jean Ionescu șl Dan Puș- 
cașu mereu în vervă, sînt greu 
de învins pe teren propriu.

în tară mal au loc întîlnirlle t 
Crlșul Oradea — Comerțul Tg. 
Mureș 51 Farul Constanta — Po
litehnica Galați, Gazdele au 
toate șansele să termine victo
rioase.

în București (sala Floreasca, 
cu începere de la ora 18,30) sînt 
programate două meciuri intere
sante. în primul, campioana tării 
— Steaua — primește vizita 
studenților clujeni, în a căror 
formație sperăm că-1 vom reve
dea, cu plăcere, pe Horla De- 
mian.

Urmează apoi să apară pe te
ren Politehnica București șl 
I.C.F. care promit o întîlnire de 
un bun nivel tehnic, avînd în 
vedere baschetbaiiștii care com
pun aceste două echipe. Nu vor 
lipsi Nedef, Spiridon, Antonescu, 
Tarău, Haneș, Dudescu

Invingind - după mari 
emoții - pe Spojnia Varșovia 

cu 5-4

C.S.M. CLUJ S-A CALIFICAT
ÎN SEMIFINALA „C.C.E

CLUJ, 22 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). — Toate calcu
lele favorabile echipei clujene în 
întîlnirea masculină de tenis de 
masă cu Spojnia Varșovia — 
contînd pentru sferturile de fi
nală ale „Cupei Campionilor Eu
ropeni" — erau să fie răstur
nate a3tă-seară, aici, în sala 
Sporturilor din Cluj. într-adevăr, 
C.S.M. Cluj s-a calificat pentru 
semifinala competiției, dar victo
ria i-a revenit doar la limită: 
5—4, și aceasta cu prețul unor 
eforturi deosebite șl după mari 
emoții.

Oaspeții nu au demonstrat de
loc o formă teribilă, dar, din pă
cate, nici jucătorii noștri, cu ex
cepția lui Dorin Giufgiucă, nu au 
fost la înălțime. Mai ales Marius 
Bodea a făcut simplă figurație, 
âvîhd o comportare penibilă. Ca 
să nu 
mentul 
zentat.

Cum 
vedește, 
mai bun jucător român în com
petițiile internaționale. în schimb, 
campionul national Radu Negu- 
iescu a acționat cu fluctuații, în 
pofida celor două victorii, foarte

mai votbim de echlpa- 
precar în care s-a pre-

spuneam, D. Giurglucă do- 
din ndu, că este cel

✓✓

pentru rezultatul fl-prețioase 
nai.

Din formația poloneză, o evo
luție constantă a avut Kusinskt 
— sigur pa lovituri.

în semifinala „Cupei Campioni
lor Europeni*, C.S.M. va juca cu 
campioana Cehoslovaciei, Slavia 
Praga (Stanek, Kolarovicz, Ku- 
drnak) — termenul ultim de 
disputare fiind 11 februarie 1968.

în orice caz, antrenorul eme
rit F. Paneth nu are o situație 
de invidiat, viitoarea alcătuire a 
echipei producîndu-i de pe acum 
mari dureri de cap. Rămîne de 
văzut dacă cele șase săptămîni 
vor fi suficiente pentru cristali
zarea celei mai bune formule.

REZULTATE : Negulescu—Ko
walski 2—1 (10, —19, 13). Giur- 
giucă—Calinski 2—0 (9, 16), Bo
dea—Kusinski 0—2 (—16, —13), 
Giurgiucă—Kowalski 2—0 (12, 7), 
Negulescu—Kusinski 1—2 (—15, 
17, —17), Bodea—Kalinskl 1—2 
(—19, 12, —13), Giurglucă—Ku
sinski 2—0 (15, 18), Bodea—Ko
walski 0—2 (—15, —19), Negu
lescu—Kalinski 2—0 (9, 17).

Constantin COMARNISCHI
✓

PIK COLIBAȘI 
încredințeze cîteva din creionările 
sile. .

MUlțuttiindu-1, publicăm astăzi rln- 
durile dedicate de el, desigur, soției 
sale, dar care oglindesc fără îndoială 
și gîndurile altor antrenori, poate 
mai puțin indiscreți cu ei Înșiși. (Re- 
dacțiă).

Puține au fost femeile care, prin 
personalitatea, talentul sau geniul 
lor. s-au impus pe plan mondial. 
Proporțional vorbind, pentru că alt
fel. dacă ne amintim de „mărul" 
Evei, de frumoasa Elena sau de 
'nasul Cleopatrei — sîntem obligați 
.să recunoaștem că au încurcat o în
treagă istorie !

tn schimb, femeia a fost, perma
nent, prezentă ca muză, dincolo de 
gingășia fiecărui Vers, de impetuo
zitatea unei simfonii, de străluci
rea mărilor invenții, Uecesitind zile, 
luni și ăni de căutări, ori chiar în 
miezul marilor explorări ale. ne
cunoașterii de orice natură, făcute 
de bărbat. Ea a știut să fie, mereu, 
alături de cel iubit, luptător cu 
Spada Sau condeiul. Renuhțînd, ade
seori, la propria ei afirmară, a 
căutat, încurajindu-l pe bărbat, să 
facă din el Un erou. Satisfacțiile 
victoriilor le-a gustat din umbră, 
adesea existența ei fiind necunos
cută. Iar in beția succesului, eroii 
le-au uitat, de multe ori...

Din păcate, niciodată nu se va 
putea cunoaște, exact, coeficientul 
contribuției feminine la progresul 
societății omenești,'

rea șl încurajarea pe care ne-o in
suflă ea.

Mă gindesc, adeseori, cu ce este 
ea vinovată de lipsa calității, pri
ceperii sau educației unor jucători 
care m-au enervat, la jocuri sau la 
antrenament ? $1, totuși, ajuns aca
să, îmi descarc nervii asupra ei, 
transformind-o Intr-un parătrăznet. 
Și cind, învins, obosit și deprimat 
sînt gata să renunț la tot, ea mă 
remontează și mă trimite, din nou, 
la echipă, pentru că sportivii „cred 
in tine" și „nu trebuie să-i pără
sești".

Permanent preocupat de profesie 
vorbesc numai despre sport; de 
aceea soția a trebuit să se docu
menteze, și ea, in această direcție. 
A învățat regulamentul jocului, ca 
să nu mă supere cu o remarcă in
corectă ; are cunoștințe tehnice și 
tactice, ca să poată descifra o fișă 
de joc sau chiar să-mi poată da o 
părere (jucătorul X nu e mai bun 
pe extremă decît pe centru ?). Tre
buie să-mi primească, cu entuziasm, 
colegii care Vin in Vizită, și să as
culte, pină noaptea tirziu, comen
tarii pe aceeași temă : sportul și 
iar sportul; să nu se supere dacă 
banii cu care Urma să-și scoată 
rochia de la croitoreasă au fost 
cheltulțl „pentru echipă". Și obli
gațiile ei nu se opresc aici: soția, 
cu o intuiție înnăscută, cunoaște, 
uneori, mai bine decît mine echipa; 
știe să dea jucătorilor sau fetelor 
sfaturi utile pentru viață; află 
dedesubturi pe care eu nici nu le-aș 
bănui.

La competiții stij discret) într-un

trenorul este de vini I Mi știe 
singur, lipsit de sprijinul ei, sin
gura care se pricepe cum să mă ia 
în astfel de situații, Caută acum, cu 
înfrigurare, uneori cite 0 noapte în
treagă, un post de radio care si-i 
aducă vestea așteptată șl s-o scape 
de tortura incertitudinii...

De copil, pe caVe-l văd doar din 
cînd tn cină, se îngrijește tot ea, 
educîndu-l; eu sînt ocupat de creș
terea ăltoră, pe care i-am... înfiat.

Urmărind viața multor familii de 
antrenori, am remarcat Că acblo 
unde sofia S-â interesat doar de ce 
aduce acesta în casă, soțul n-a rea
lizat prea mult tn cariera lui, cu 
toată priceperea și dragostea față 
de muncă. Este, de altfel, explica
bil : Singur, cu gindurile și timpul 
împărțit între soție Și echipă, fără 
un sfetnic apropiat și fără înțe
legere. a trebuit să aleagă, ori una, 
ori alta, ratîndu-le, uneori, pe am
bele.

Privind din afară, s-ar părea 
curios că meseria de antrenor, apa
rent pașnică, pretinde sacrificii atlt 
de mari din partea tovarășișj. lui de 
viață. Antrenorii sînt, de altfel, 
destul de „căutați" ca soți, jude
cind după faptul că doar foarte pu
țini dintre el sînt necăsătoriți. Se 
vede că viitoarele lor partenere de 
viață nu știu ce le așteaptă. De-a- 
cum încolo, însă, nu mal pot avea 
o astfel de Scuză. Eu le-am pre
venit. .

CE SE îNTiMPLA CU 
OLTEANU ?

Spectatorii prezenți la întîlni
rea internațională dintîe echipele 
Dinamo București și Fenerbahce

Pik COLIBAȘI

8... 9... 10... OUT
Istanbul au fost dezamăgiți de 
comportarea unuia dintre favo- 
riti: Ion Olteanu. E drept, mij
lociul nostru a cîștigat partida 
cu Kazandogen, dar modul cum 
a luptat nu a satisfăcut de loc. 
Și cînd te gîndești că Olteanu 
face parte — de mai multă vre
me — din lotul reprezentativ I 
Ce face el oare la antrenamente î

CONSFĂTUIREA
ARBItRILOR-JUDECATORI

Zilele acestea s-a desfășurat 
Snagov o consfătuire organizată 
de Colegiul central de arbitri, la 
care au fost invitați 50 de ofi
ciali din Capitală și din provin
cie. Printre problemele care s-au

la

dezbătut au figurat activitatea co
legiului central și a colegiilor re- 
qionale pe anul 1967, aspecte pri
vind controlul medical al boxeri
lor (legătura dintre medic, antre
nor, sportiv și arbitru), puncta
jul și sistemul de uniformizare a 
punctajului, arbitrajele la campio
natele europene de la Roma etc.

Nicolau plasează o serieAspecte de la meciul de box România—Franța. In etîngă v Ion 
(adversarul lui Nicolau) la podea. scurtă la plex. în dreapta: Bihin Jacky

Fotografii da Roibu
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ergem Ice face dreapta
I
I

Ghetele au fost puse în cui/ dar I
I

••• I
firește,

CE FAC ECHIPELE

JUCĂTORII AU PUS

întrebările ne-au fost puse
de mal mulți cititori ai ziarului 

nostru. întrebări binevenite,
la care ne grăbim să răspundem.
Pentru astăzi, vești din CRAIOVA,
TG. MUREȘ, ARAD și BUCUREȘTI

5 minute 
cu Robert Cosmoc

Meciul cu Rapid se terminase. In 
tabăra oltenilor, firește, multă vese
lie. șl totuși cosmoo a devenit re
ținut etnd l-am Întrebat despre pro
gramul de iarnă al echipei sale.

— Este destul de greu.
— DE CE ?
— Pentru că prelungirea sezonului 

oficial ne-a adus ta lamă. Ar fi trebuit 
să Începem vacanța măcar cu o 
sâptamlnă mal devreme. Mulți jucă
tori au citeva obiective foarte im
portante : examenele.

— TOTUȘI, CEVA MAI CONCRET.
— Da. Marți 19 șt Joi 21 decembrie 

tacă două antrenamente ușoare. A- 
poi, gata, ghetele șl echipamentul Ia 
magazie. Plnă la 5 ianuarie. Dar la 
Craiova, după cum am spus, pentru 
unii dintre băieți vacanța va ti folo. 
sită pentru pregătirea sesiunii de 
examene. Marin Marcel e ta anul V, 
iar la vară se va prezenta șl la exa
menul de stat. Alături do el, Marian 
și Adrian Popescu, Deselnlcu șl 
strimbeanu intră ți ei ta febra exa
menelor.

— ȘI FOTBALUL T
— La 5 ianuarie, toți Jucătorii se 

vor prezenta la club pentru oontro- 
Jul medical, după oare vom pleca 10 
zile la munte pentru pregătire fizică 
generală. Aici, fotbalul fl vom în
locui cu... schiul. După aceea, in 
funcție de starea terenului, afară sau 
ta sală, CU mingea.

— DISPUNEȚI DE ÎNTREGUL LOT?
— Nu. Vor lipsi Oblemenoo, care 

pleacă ta turneul din Congo șl Bra
zilia, strimbeanu, M. Popescu șl De- 
selnicu, dare stat chemați la lotul 
de tineret.

p.S. Marin Mareei • avut de eu- 
rînd o mare bucurie t la 1 decembrie 
s-a născut Roberto Marta. Marcel n. 
Felicitări ți... la mulți ata, Roberto I

bucurat,
vestea cu ătit mai 
rtiuit, cu cit 
aflat câ giuleștenil 
n-âu pus ghetele 
tn tui decit pen
tru un timp rela
tiv (curt. Din da
tele pe care ni le-a 
furnizat simpaticul 
antrenor — privind 
perioada de Iarnă 
— a reieșit că la 
Rapid munca va fi 
cevâ măi Intensă 
decît th alte ierni, 
îl credem. Au de 
recuperat multe 
puncte șl... multe 
simpatii. Ca Și la 
celelalte cluburi 
din țară, in perioa
da ia card ne refe
rim, pregătirea fot
baliștilor a fost 
eșalonată pe etape 
Nu le repetăm, de
oarece nu vrem ca 
toate știrile din 
acest grupaj să de
vină șablon (ce In
dicațiile Direcției 

tehnice a F.R. Fotbal). Amintim doar 
faptul că jucătorii sint hotăriți să-și 
sprijine antrenorii in punerea for
mației pe linia de plutire. Nu știm 
dacă s-au făcut și angajamente în 
acest sens, dai din vorbele lui, Vic
tor Stănculescu am desprins acaas- 
ta. E bine. Care suporter nu aș
teaptă revirimentul ? Care dintre 
ei nu-i va urmări (cu gindul) in 
această iarnă, fie la Predeal, la schi 
sau in turneul preconizat peste ho
tare 7 Și cu cită dmoție este aștep
tată prima lor evoluție din retur : 
cu F.C. Argeș in deplasare. Va 
fi, de altfel, și prima excursie a 
suporterilor lor în 1968, Dar, ne-au 
cam Îndepărtat de subiectul propus, 
riscăm să devenim suspecți de „ra- 
pidism". Și nu-i cazul. Mai dăinuie, 
încă, amintirea meciurilor cu 
„Juve“ și „U“ Craiova. Tocmai de 
aceea, în Încheiere, Victor Stăncu
lescu ne-a asigurat că in '88, anul 
in care Rapidul Împlinește o jumă
tate de vead de existență, echipa 
vâ avea 6 comportare tinerească, și 
nu ca a undi... „băttine doamne".

ani

rarter administrativ. Vor fi termi
nate toate instalațiile de canalizare 
la terenul de Joc, reamenajate vestia
rele șt Instalațiile sanitare. Este pre
văzut, fie asemenea, ca Imediat ce 
•vremea se va Îmbunătăți, să Înceapă 
gazonarea terenului de antrenament.

Unde-s băieții luiCoco?
Băieții lui Coco Dumitrescu au 

Încetat activitatea organizată la 
ÎS decembrie. Majoritatea jucători
lor au plecat din oraș (I). Doar Pop, 
Pojonl, Băcoș (generația celor mal 
virstnici) mal vin la teren pentru 
partide de tenis cu piciorul. (Tot 
el, bieții oameni). Faptul spune 
multe, exprimă, dacă vreți, atitu-

dlnea tuturor jucătorilor noștri, 
ajunși la granița celor 30 de ani 
clnd capătă o iflntă atitudine față 
de fotbal.

Pe 3 Ianuarie, pregătirii* vor fi 
reluate cu o primă etapă progra
mată la Arad.

Din tabăra Progresului
Ce fac Jucătorii, ce program are 

echipa 7 Întrebarea l-am adresat-o lut 
Cornel Drăgușta, antrenorul echipei 
Progresul, șl iată citeva amănunte 
despre programul de iarnă al „alba
ștrilor”.

La această dată, marea majoritate 
a fotbaliștilor beneficiază de un re
paus total. Excepție fac doar acel

care, tn turul campionatului, au su
ferit unele traumatisme si urmează 
tratamente. La sfirșitul primei decade 
a lunii Ianuarie întregul lot va „lu
cra” câteva zile la Predeal pentru 
pregătirea fizică generală și teore
tică. Pregătirile de bază, proprlu- 
zise, vor începe Ia 22 Ianuarie șl vor 
dura aproape o iarnă, timp in care 
cel doi antrenori, C. Drăguțln ți FI- 
știrbei, se vor edifica asupra Jucăto
rilor pe care contează in retur. Mij
locul lui februarie marchează depla
sarea echipei peste hotare. Este vorba 
de un “ J “** 
slavla, 
mațlei 
riale :
„Cupei 
tnttlnirea de la Arad eu U.T.A, 
cadrul primei etape a returului divi
ziei A.

Spre regretul nostru, in ultima 
vreme treburile organizatorice la 
F.R. Fotbal au Început să țchloa- 
pete. Din această cauză și tn ru
brica de fotbal a ziarului nostru 
se strecoară uneori inexactități. 
Nu o dată am fost puși In situa
ția de a face modificări de ul
tima ora in comunicatele «i In
formațiile primite de la Direcția 
tehnică a federației sau de la se
cretarii acestui for. tn majorita
tea cazurilor, redactorii noștri au 
reușit cu greu să furnizeze citi
torilor date șl informații exacte, 
șl nu de puține ori am renunțat 
chiar să aducem la cunoștința pu
blicului o serie de vești din fot
bal, deoareoe ele nu aveau girul 
unei persoane autorizate, știrile 
contrazicindu-se de la o ușă la 
alta a birourilor acestei federații. 
Ne-am Întrebat, șl nu o singură 
dată, ptaă tind se vor perpetua 
aceste anomalii ? De ce directorul 
tehnic, Angelo Niculescu, sau 
unul din cel trei secretari (pen
tru că sint trei !) nu pun lucru
rile la punct ?

O mostră de felul cum nu tre
buie lucrat ne-a fost servită, ca 
tn proverbul „Nu știe stingă ce

La 4 ianuarie - start!

turneu de trei Jocuri In TUgo- 
prllej de omogenizare a for- 
pentru primele partide ofl- 

la 3 martie, med ta cadrul 
României” șl la 10 martie, 

tn
NOTE

„Valentin Stănescu 
e sănătos!..."

Acestea au fost primele cuvinte 
ale lui Victor Stănculescu — antre
norul secund *1 Rapidului. Ne-a  --I::

Din Tg. Mureș am primit cam a- 
celeașl vești. Jucătorii sint tn va
canțe, sau se pregătesc pentru sesi
unea de examene, perioada pregăti
toare va fi reluata la 4 ianuarie, 
cind toți fotbaliștii vor trebui să fie 
prezenți la club. O stațiune de iarnă 
din împrejurimile Brașovului va găz
dui, între 11—26 ianuarie, întregul 
lot (cu excepția iul Dumitriu in ple
cat in turneul din Congo șl BraziUa), 
unde Jucătorii vor urma un program 
de pregătire fizică generală sub con
ducerea lui Tlberiu Bone. Spre sfir- 
șltui lui ianuarie și Începutul lui fe
bruarie sint prevăzute o suită de me
ciuri amicale, după care formația va 
întreprinde un turneu tn străinătate. 
Tratativele in acest sens sint foarte 
avansate.

In perioada de Iarnă nu vor fi ne
glijate nici unele probleme cu ca-

Odihnă totală la unii jucători.

(desene de Neagu Rădulescu)

Nu însă ți la unii antrenori. Șt în fine primele antrena
mente serioase:

— în colț are o motorină cu 
12 lei a'niiia 1

COMPETIȚII 1NTENA- 
ȚIONALE

PATINAJ ARTISTIC — Pa
tinoarul „23 August", de la 
ora 151 Țntîlnirea amicalâ 
dintre echipele României și 
R.S.F.S. Rusa (figurile li
bere).
CAMPIONATE REPU

BLICANE
BASCHET — Sala Flo

reasca, de la ora 16: 
I.C.F. II — Universitatea lași 
" . ............. - I.C.F. II
, i — Universi
tatea Cluj (m. A), Politehni
ca București — I.C.F. (m. A).

VOLEI — Sala Dinamo, 
de la ora 17,30: Dinamo 
București — Medicina 
București (f. A).

I (f. B), Voinfa
I (m. B), Steaua I
I I
I
. ALTE COMPETIȚII

SCRIMA — Sala Facultă-
• fii de Drept, de la ora 17:

I.Cupa orașului București”.
NATAȚIE — Bazinul Flo

reasca, de la ora 10 fi 17 : 
.Cupa speranțelor”.

BOX — Sala Cosei de 
cultură a tineretului din ra
ionul N. Bălcescu (str. Șer- 
ban Vodâ 213), ds la ora 
19 : Finala .Cupei orașului 
București”.

Sala Facultă
ții de Drept, de la ora 17:

I
I
I

I
I

Sport la I
!
I
I
I
I

I

I
I
I
I
I
I
I

Avancronica ultimei I
I

a anului I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

emisiuni sportive

face dreapta”, cu prilejul depla
sării lotuluj de tineret ta Turcia, 
cind s-au încurcat niște pașa
poarte ale unor Jucători. O altă 
mostră ne-a fost oferită Joi seară. 
La citeva ore după sosirea in 
București a selecționatei divizio
nare din R.F. a Germaniei (popas 
necesar pentru completarea iotu
lui ce pleca ta Africa și America 
de Sud), un redactor al ziarului 
nostru a stat de vorbă cu direc
torul tehnic, Angelo Niculescu. 
Discuția a fost reprodusă ta nu
mărul de ieri șl o dată cu aceasta 
și-au făcut loc șl anumite inexac
tități. In lotul anunțat de direc
torul tehnic al F.R.F. a fost tre
cut și Jucătorul Constantin. In 
schimb, spre nemulțumirea tova
rășului Angelo Niculescu, după 
cum singur ne-a mărturisit, urma 
să nu facă deplasarea Lucescu. 
Dar, surpriză ! Constantin a ră
mas la București. Iar Lucescu a 
plecat > Sint luoruri greu de În
țeles șl cerem pe această cale 
scuze cititorilor noștri pentru in
exactitatea apărută ta ziar. Tn 
același timp, nu putem trece cu 
vederea că în locul unul jucător 
(Constantin sau oricare altul) a 
fost îmbarcat de urgență masc
urul Tudose. N-avem nimic îm
potriva maseuruiul, echipa pu

să aibă nevoie de el ta acest 
turneu. Dar, să nu ne ju- 
cu informațiile ce trebuie 
presei.

Faptele descrise nu fac decît să 
confirme că pe lingă o mare 
doză de neseriozitate din partea 
celor care s-au ocupat de orga
nizarea acestui turneu, există, așa 
cum am mai spus, $1 o serie de 
anomalii ta organizarea muncii 
la federația noastră de fotbal.

Gr. M.

SSS

14,00 — pe progra- 
— noutăți sportive. 
16,00 — pe proăra- 

— știri din actuaiita-

mul I
Ora 

mul I 
tea sportivă.

Ora 20,03 — pe progra
mul I — „Radiomagazin 
sportiv”.

Ora 22,00 — pe progra
mul I — emisiune de co
mentarii șt știri din actua
litatea sportivă Internă 
internațională.

HAI DE AR GEȘ! E suficient ații ?
F.C. ARGEȘ. O echipă cașe s-a 

afirmat puternic în ultimii ani. 
Mergînd pe o linie ascendentă, a- 
nul trecut ea a făcut o figură 
frumoasă In „Cupa orașelor tîr- 
guri“, iar In acest sezon a obținut 
o prețioasă victorie în fața cele
brei Ferencvaros. Pe plan intern, 
echipa plteșteană luptă pentru pri
mul loc in clasamentul diviziei A 
și, implicit, pentru titlul de campi
oană. Cind a mai avut Piteștiul un 
„11“ la fel de bun? Niciodată. Și 
totuși — de neînțeles — spectatorii, 
iubitorii fotbalului din Argeș, nu

mal slnt lingă echipă ca altă dată, 
cind Ia jocurile acesteia se Înregis
trau, de fiecare dată, intre 7 000— 
9 000 de spectatori plătitori.

important pentru poziția in clasa
ment a echipei, am rămas la clu
bul Argeș pentru a fi martori la 
bilanțul financiar ce avea să se

Notații ia sfârșitul turului 
diviziei A

Situația pe care vrem s-o înfă
țișăm nu e nouă. După meciul cu 
Progresul (10 decembrie a c.), joc

Ora 17,00 transmisie 
de la bazinul Floreasca din 
Capitală, aspecte de la con
cursul de natație dotat cu 
Cupa speranțelor”.
Ora 23,15 — emisiunea 

Telesport". Din cuprins: 
reportaje filmate da la me
ciul de volei Steaua — Di
namo, de la tnttlnirea Inter
națională de box România 
— Franța („Cupa Europei") 
șl imagini filmate de peste 
hotare: aprinderea flăcării 
olimpice, „Criteriul primei 
zăpezi* la Val d'Isere șl 
meciul de fotbal West 
Bromwich Albion — Chel
sea din campionatul englez; 
știri din actualitatea internă 
șl internațională.

poate fi). Trei mii de spectatori 
care, cu mina pe inimă, Intr-o fri
zerie, pe bulevardul principal, sau 
în fața Agenției Loto-Pronosport 
din Pitești, iți declară că iubesc 
această echipă, că sint gata să facă 
totul pentru ea. Dar cum o ajută, 
se vede. Doar cu „Hai-de Ar-geș !“ 
Echipa, însă, nu poate trăi numai 
din încurajări verbale. Iată de ce...

Să revenim la bilanțul finan
ciar încheiat după meciul cu Pro
gresul. La 2 928 de bilete vindute 
s-au încasat 14 208 lei. Din aceștia 
încep să se scadă: 710 lei — impozit; 
464 lei — arbitrii de tușe (noroc că 
au fost din Ploiești și nu din Satu 
Mare) ; 1 600 lei — arbitrul de cen
tru (polonezul Anuszik) ; 40 Iei — 
medicul; 1 800 lei — organizarea 
(inclusiv oamenii care trebuiau să-i 
împiedice de a sări gardul pe cei 
ce vin la stadion să vadă „specta
col" ps gratis). Dar nu am terminat. 
Clubul de fotbal nu are stadion pro
priu ! Acesta aparține Sfatului 
popular orășenesc care (normal 1) 
cere chirie (n.a. uitind, însă, să 
împrejmuiască stadionul cum tre
buie; deși a fost solicitat de atitea 
ori s-o facă, chiar și prin interme
diul ziarului nostru). Chiria Însu
mează 13 la Sută din încasări, adică 
alți 934 lei. Ajungem, deci, la 
8123 tai. Și cheltuielile legate de 
un singur meci (cel cu Progresul, la 
care ne referim) nu se opresc aici. 
Firește, clubul primește Subvenții 
de lâ F.R.F. și de la organele spor
tive lbcale, dar acestea sint insu
ficiente. Nu există uh sac de băni 
de unde să se tot ia. Baza o consti
tuie încasările din organizarea ma
nifestațiilor sportive. Or, dacă din 
6 0C0 de spectatori, 3 000 sar gardul 
vedeți cum stau lucrurile.

Am fi vrut ca în aceste rinduri 
să vorbim și despre sediul clubului 
(total necorespunzător) și despre 
alte ăspecte ale vieții acestuia. Dar 
he-am rezumat la cele enumerate 
mai sus, pentru a vedea cum se 
stă cu partea materială. Și e vorba 
de un club de fotbal, de o echipă 
care aspii-ă la titlul de campioană 
a țării, care dă jucători echipei na
ționale. Este vorba de o formație 
chemată să contribuie la redresarea 
fotbalului nostru. Desigur, jucăto
rilor le revine datoria de a se pre
găti temeinic, de a-și perfecționa 
măiestria, pentru a evolua Ia nive
lul fotbalului european. Iată, insă, 
că și publicul spectator poate avea 
0 contribuție însemnată privind 
consolidarea organizatorică a echi
pelor noastre de fotbal. Numai cu 
„HA4-DE AR-GEȘ !“, de pildă, nu 
să poate.

Constantin ALEXE
P.S. Poate că pină la primăvară, 

stadionul „1 Mai" din Pitești va fi 
împrejmuit așa cum trebuie. Ca o 
primă măsură !

facă. Am vrut să știm pe ce con
tează acest club de fotbal, echipa de 
la care așteptăm rezultate și mai 
bune în viitor. Am vrut să vedem, 
în ultimă instanță, cum o ajută pi- 
teștenli, suporterii el.

Trebuie să vă spunem că am fost 
total dezamăgiți. După părerea 
noastră, la meciul cu Progresul au 
fost, în tribune, 7—8 000 de specta
tori. Să presupunem că nu am apre- 
biât, cu exactitate, cifra (nici nu e 
ușor), dat 6 000, tot au fost. Ei, bine, 
cîrid s-au numărat biletele vindute. 
să tiu ne tină să Credem : DOAR 
2 928 ! Și nU e pehtrU prima oară. 
Așa s-a mai întîmplat și la alte 
jocuri. Deci, mai bine de 3 000 de 
oameni au pătruns pe stadion să
rind gardul (n.n. altă explicație nu

ÎNCHIRIAȚI

Pentru (port și excurtil

★

C. FIRANESCU

adresa exact* pen- 
putea răspunde In

cluburilor 
stat singu- 
sâ satls-

MATERIAL Șl ECHIPAMENT 
SPORTIV

de la 
CENTRUL din 

STADIONUL REPUBLICII

• Deschis zilnic între orele 
10—13 și 16—19

• PLATA SE POATE FACE Șl 
PRIN VIRAMENT

• Informații la tel. 31.48.30.

Portarul Coman, unul din cei mai 
buni oameni ai echipei, este, din 
nou, la înălțime, saivînd o situație 
periculoasă din propriul careu. 
Imaginea de față a fost surprinsă 
Intr-un meci al ptteștenllor cu 

Petrolul Ploiești

DIALOG CU CITITORII
Turneul selecționatei dl- 

vizionare de fotbal tn 
Congo și Brazilia consti
tuie tema multor terisori 
pe care le primim în a- 
ceste zile la redacție. în 
general, autorii acestor 
scrisori se referă la com
ponența lotului care face 
deplasarea, criticînd se
lecționarea unora dintre 
jucători sau exprimîndu-și 
nedumerirea pentru absen
ța altora.

Desigur, nimeni n-ar pu
tea spune că lotul plecat 
ieri din București este cel 
mai bun care se putea al
cătui (nici chiar persoanele 
care au conlucrat la defi
nitivarea lui). Totuși, ale
gerea făcută n-a fost arbi
trară cum ar fi tentați să 
creadă unii dintre cei ce 
ne-au scris și care nu cu
nosc suficient de bine con
dițiile turneului. Printre al
tele, a trebuit să se țină sea
ma la selecționarea lotului 
de situația (sub toate pri
vințele) a unor jucători (ba 
chiar și de buna lor dispo
ziție !), de dificultățile a- 
cestej deplasări cu o du
rată de aproape două luni, 
precum și de cerințele ex
primate de organizatorii 
turneului.

In intenția Biroului fe
derației de fotbal a fost 
trimiterea în Brazilia a 
unei echipe întinerite, pen
tru rodarea necesară par
ticipării în anul următor 
la preliminariile campiona
tului mondial. Această so
luție nu a convenit orga
nizatorului, care angajase 
turneul sub titulatura echi
pei naționale a României. 
In consecință, el l-a soli
citat pe jucătorii care au 
evoluat în meciul cu re
prezentativa R.F. a Ger
maniei șl pe care l-a vă
zut la lucru. Pentru a nu 
se compromite turneul 
(care este interesant și din 
punct de vedere financiar), 
s-a căzut de acord cu tri
miterea unui lot lărgit, 
compus at?t din jucători 
mai în vîrstă, cu experien-* 
ță, cit și din unele ele-

mente tinere, de perspec
tivă. Credem că această 
explicație va fi conside
rată satisfăcătoare de că
tre tovarășii D. Jerdea din 
comuna Vlnju Mare, re
giunea Oltenia, Ion Ma- 
nole, student din lași, Ion 
Ghinescu din comuna Bo- 
tenl, raionul Muscel, Paul 
Radu din Craiova, str. 
Putna 9, ca și de toți cei
lalți cititori care s-au ară
tat nemulțumiți de pre
zența in lot a fotbaliștilor 
Gherghell, Ionescu, Pircă- 
lab, Dan, Barbu etc.

In ceea ce-1 privește pe 
Dobrin (de a cărui absență 
se arată intrigați tovarășii 
proiectanțl ai Atelierului 
topografie D.S.A.P.C. Pi
tești, doctorul Radu Vișl- 
nescu din același oraș, str. 
N, Bălcescu 15, șl alți ci
titori), el nu a putut face 
deplasarea fiind indisponi
bil. CU toate că antrenorii 
săi i-au permis (dilpă opi
nia noastră cam riscant) 
să Joace o repriză in re
centa partidă amicală cu 
Dynamo Berlin, el nu este 
pe deplin refăcut și deci 
apt pentru un turneu atit 
de lung și obositor, în 
care orice solicitare i-ar ii 
putut fi dăunătoare. In 
aceeași situație se află șl 
Jucătorul Dumitru Nicolae, 
care, de asemenea, n-a fă
cut deplasarea.

Stimulați de inserarea tn 
rubrica noastră din săptă- 
mlna trecuta a unor ce
rințe asemănătoare, nume
roși alți cititori ne-au soli
citat, în ultimele zile, să 
Intervenim pe lingă clu
burile bucureștene in ve
derea obținerii fotografi
ilor echipelor și Jucători
lor pe care ii simpatizea
ză. Iată pe cîțiva dintre 
solicitatori șl preferințele 
acestora: Constantin Cojo- 
caru, str. LUpenl 4 — Ga
lați (echipa Rapid și, sepa
rat, Ion Ionescu); Ion 
Luțu, str. Săbăuanl 2, blo
cul R-l» scara 2» et. 9, ap.

79, Bereenl-sud-Bucurețti 
(fotografiile cu autografe 
ale jucătorilor rapldiști Io- 
nestu, Dumitriu II șl Mo- 
troc); Ion V. Vasile, co
muna Negrenl, raionul Vi
dele (fotografiile 
de autografe ale 
tor dtaatiioviști 
Dinu, Nuntveiiler, 
Ghetgheli); Vasile 
comuna Pădurenl, _ _ 
Buzău (echipa Dinamo 
autografele Jucătorilor Ptr- 
călab și Frățilă ; in plus, 
dorește să devină membru 
susținător al clubului di- 
namovist); Glgi Prundea- 
nu, str. Mircea .Vodă 46 — 
Pitești (fotografia cu auto
graf a lui Frățllă, înspțită 
de citeva date biografice); 
Gheorghe Ghlță. elev ta 
clasa a X-a a liceului „G. 
Coșbuc” din Olteni, raio
nul Videle (echipa Dlnamo 
și fotografiile cu autografe 
ale jucătorilor Plrcălab, 
Dumitrache, Nunweiller, 
FrățUă șl Lucescu); Adrian 
Nicolae, bd. Gării 38 — 
Călărâși (fotografiile cu 
autografe ale Jucătorilor 
Constantin, Sătmâreanu șl 
Soo); Vasile Matei, elev ta 
clasa a Xl-a a Liceului 
mixt din Olteni, raionul 
Videle (echipa Steauă și 
fotografiile cu autografe 
ale jucătorilor Constantin, 
Sătmăreanu, D. Nloolae șl 
Sueiu); Constantin Gâfton, 
comung Căluți, raionul Tg. 
Ocna (fotografiile cu auto
grafe ale jlicătoTilor Con
stantin, Jenei, Voinea și 
Sorta Avram); Marin Popa, 
Bz 11, ap. 9, Cbrbenl, ra
ionul Curtea de Argeș, și 
Ștefan Buzatu, comuna 
Moțăței — gară, raionul 
Calafat (fotografiile Jucă
torilor de lâ Steaua).

Intruclt intuim perspec
tiva unei avalanșe de acri
șori oonțlnlnd cereri ase
mănătoare, care ne va 
pune ta imposibilitate de 
a le da un curs favorabil, 
rugăm pe toți amatorii de 
fotografii șl autografe ale 
Jucătorilor preferați să se 
adreseze direct 
respective. Ele 
rele ta măsură

Însoțite 
Jucători- 

D ateii, 
Boc și 

Cudâlbu, 
raionul 

Șl

facă dorințele do acest or
din ale iubitorilor fotbalu
lui. Iată cate stat adresele 
cluburilor bilcureștehe: Di
namo — șoseaua ștefan 
cel Mare 9, raionul 1 Mal ; 
Rapid — Șoseaua Glulești 
18, raionul 16 Februarie ; 
Steaua — Calea Flevriel 114, 
raionul 16 Februarie ; Pro
gresul — Str. br. Stalcovici 
42, raionul Lenta (adresele 
cluburilor provinciale 10 
vom publica lntr-un număr 
viitor).

Iritr-o amplă șl dojeni- 
Ware (pentru noi) epistolă, 
df. Victor Ionescu din 
București ne adresează o 
lungă listă de întrebări re
feritoare la atitudinea zia
rului nostru față de unele 
aspecte ale actualității fot
balistice. Cu toată bună
voința ce am dovedit-o, ne 
este, practic, imposibil a-i 
răspunde în spâțiiil limitat 
al acestei rubrici la tbate 
chestitiiiile ridicate. îl ru
găm. deci, fie a trece în- 
tf-ună din zile pe lă re
dacția noastră, fie a ne co
munică ---
tru a-i 
scris.

★
Tovarășul Miliăi Cărbu- 

nâș, din Moldovă Nouă, 
ne Înștiințează că ta echi
pa locală „Minerul”, care 
activează in campionatul 
regiunii Banat, figurează 
doi tineri jucători — Ioil 
Ologeanu (17 ani) și 
Adrian Velovan (16 ani) — 
cu mări perspective. Citi
torul nostru iși exprimă, 
totodată, nemulțumirea 
pentru faptul că in regiu
nea sa, altă dată o vastă 
pepinieră fotbalistică, nu 
se organizează trialurl care 
să Înlesnească depistarea 
de elemente talentate ta 
acest sport. Subscriem in
tru totul la un asemenea 
deziderat, pe care-i sem
nalăm, Ia rindul nostru, 
organelor sportive bănă
țene.

Duminică, redacția spor
tivă a televiziunii ne va 
prezenta ultima sa emisiu
ne din acest an. Fiind o 
duminică fără competiții 
de amploare, realizatorii e- 
misiunii s-au gindit să ne 
ofere, timp de o oră ți 
jumătate (16,00—17,30), un 
caleidoscop tn imagini. Vi- 
zionind — in avanpremieră 
— emisiunea, sint in mă
sură să vă dau cîteva de
talii, fără a diminua insă 
interesul pe care trebuie 
să-l stirnească această rea
lizare a redacției sportive 
a televiziunii, tn prima 
parte vom revedea două 
din filmele de succes: 
„Lupte" (de A. Blaier, D. 
Manoileanu șt C. Vaenîjși 
„O padelă de aur”, de 
fapt un medalion Vernes- 
cu, realizat de talentatul 
reporter E. Schafer. Ur
mează, cronologic, un me
dalion Jean Claude Killy. 
Fotbalul ți-a luat — și in 
această zi de sfirțit de de
cembrie — „partea leului". 
El este prezent in secven
țele filmate la meciuri din 
campionatul spaniol (goluri 
multe și frumoase!) și in 
cele realizate la clubul F. 
C. Santos de operatorul 
Ovidiu Drugă. De altfel, 
operatorul-reporter și-a ex
tins aria, oferindu-ne un 
interesant interviu cu Pele. 
In sfirșit, finalul aparține 
tot fotbalului. Eugen Scha
fer a făcut o izbutită în
cercare de „cine-verite" în 
tribunele stadioanelor noas
tre de fotbal. In „Cine ești 
dumneata, spectatorule de 
fotbal ?" ne vom putea re
cunoaște mulți dintre cei 
ce iubim și urmărim evo
luția fotbalului, chiar dacă 
el ne produce mai multe a- 
mărăciuni decît bucurii.

LOTO • PRONOSPORT
Ultima zi pentru concursul de mîine

Depuneți-vă buletinele pentru con
cursul PRONOSPORT nr. 51 de mline, 
la care se atribuie un autoturism 
„Moskvici 408“ cu 4 faruri și radio 
plus 26 500 lei în numerar In cadrul 
premiului excepțional in valoare to
tală de 75 000 lei In afara premiilor 
obișnuite in bani.

Pentru documentarea participanți- 
lor asupra concursului PRONOSPORT 
următor, dăm mai Jos programul de 
duminică 31 decembrie 1967: I: Ju
ventus — internazionale ; II: Milan 
— Bologna; III: Napoli — Torino; 
IV : Fiorentina — Manto va ; V: Va
rese — Cagliari; VI: Atalanta — 
Spăl ; VII : Roma — Brescia ; VIII : 
Lanerossl — Sampdorla; IX : Catan
zaro — Lazio ; X : Genoa — Padova ; 
XI : Verona — Livorno ; XII: Mo
dena — Foggia ; XIII: Messina — 
Catania,

LOTO DIN 12 DECEMBRIE 1957
54 33 65 64 50 83 44 2 22 40 49 27
FOxND DE PREMII: 806 772 lei din 

care 11 log lei report categoria I.
PRExMIILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT NR. 50 
tJIN 17 DECEMBRIE 1967.

PREMIUL EXCEPTIONAL : j va- 
a 000 lei (un autoturism 

SKODA 1 000 M.B. și 26 500 lei nu
merar) ;

CATEGORIA 
lei;

CATEGORIA
3 665 lei;

CATEGORIA
a 530 lei.

PREMIUL EXCEPȚIONAL a revenit 
participantului Țipa Nicolae din Bu- 
hușj — regiunea Bacău, care ue un 
buletin 5o"/a totalizează suma de 
99 527 lei.

I 1,5 variante a 49 054

A n-A 19,5 variante a

A III-A 202 variante



ROCKY MARCIANO, CAMPION 
MONDIAL DE BOX (ELECTRONIC)

AL TUTUROR TIMPURILOR
Selecționata de hochei 
s-a întors din Canada

Panoramic sportiv extern Epilogul turneului organizat la Miami Beach 
prin intermediul calculatorului electronic

• Echipa a lăsat o bună impresie

• Iarna viitoare canadienii joacă la 

București ® Hocheiștii români invitați 

din nou peste Ocean ® Amănunte despre

adversarii întîlniți
Este o oră tirzie. Strălucitor in lumina orbitoare a proiectoarelor 

de pe aeroportul Băneasa, elegantul Caravelle își stinge, încet, gea
mătul jeturilor. Peste cîteva clipe, jucătorii din echipa noastră de 
hochei sint din nou acasă, revenind după un lung turneu întreprins 
in Canada. îmbrățișări, schimburi de salutări și de impresii, declara
ții — in ritm de 100 km pe oră. Toată lumea se grăbește să ajungă 
mai repede in mijlocul celor dragi.

Noi îl întîrziem (gazetărește...) 
pe secretarul general al F.R.H.P., 
VASILE MILITARU, care a con
dus echipa în expediția sa cana
diană.

— Cum a fost ?
— Pe scurt: primire excepțio

nală, rezultate nesperat de bune, 
acumularea unei bogate expe
riențe. Și, să nu uit, o oboseală 
cumplită. Cel mai scurt drum fă
cut în interiorul Canadei a mă
surat 1000 de km. Ultima oară, 
venind spre orașul Hamilton, am 
făcut o mică excursie de 600 de 
mile în autocar...

— Ce adversari v-au fost 
opuși ?

— Numai echipe fruntașe în 
.Cupa Allen", rezervată, după 
cum cred că se știe, celor mai 
bune formații amatoare din Ca
nada. Toate, dar absolut toate se
lecționatele întîlnite au fost cam
pioane de provincii, finaliste o 
dată și de două ori sau cel pu
țin semifinaliste ale „Cupei Allen", 
tn unele cazuri aceste echipe au 
fost întărite cu hoclieiști care iși 
făceau stagiul în formațiile se
cunde profesioniste. De altfel, în 
Canada sînt echipe de hochei 
sprijinite de marile cluburi profe
sioniste, care își au acolo adevă
rate pepiniere. De pildă, la Ha
milton am jucat cu „Red Wings" 
o sucursală — ca să zic așa —, 
alături de altele, a celebrei for
mații profesioniste „Red Wings" 
din Detroit.

— Atunci, rezultatele pot fl 
considerate mulțumitoare...

— Fără nici o umbră de îndo
ială. Și poate mai bine ca orice 
alt argument vă va dovedi acest 
lucru faptul că selecționata ro
mână a fost din nou invitată în 
Canada pentru sezonul 1969/1970, 
iar cîteva echipe canadiene, pre
cum și reprezentativa acestei țări 
vor evolua la București în iarna 
viitoare. Este, cred, cea mai bună 
dovadă a impresiei lăsate de ju
cătorii români acolo.

— Care au fost cele mai grele 
partide ?

— Desigur, cele două în care 
am întîlnit reprezentativa Cana
dei. Primul meci s-a disputat în 
orașul Winnipeg și s-a încheiat, 
după cum ști ti, cu scorul de 6—1 
în favoarea gazdelor. Aș vrea însă 
să adaug două amănunte. Tn pri
mul rînd, pe acela că pînă cu 
5 minute înainte de final scorul 
era numai de 3—1 și echipa ro
mână juca de la egal la egal cu 
valoroșii săi adversari. Două gre
șeli ale tînărului portar Sloicu- 
lescu, debutant în echipa națio
nală, au făcut însă ca scorul să 
ajungă la proporții nemeritate de 
noi. Al doilea amănunt, poate cel 
mai important, este acela că am 
avut în fată o veritabilă repre
zentativă a Canadei, partida des- 
fășurîndu-se după tot protocolul 
unei întîlniri interțări. Iată pro
gramul... Canadienii au aliniat pe 
O’Malley, Conțin, MacKenzie, 
Begg, Dineen Huck, Johnston, 
Hargreaves, MacMillan, Cadieux, 
O'Shea, Harper, Mott... Ce să-i

O imagine de la unul din 
meciurile echipei române: 
partida din Fort William, 
unde jucătorii noștri au în
tîlnit echipa Universității 
Lakehead.

mai citim pe toți. Comparați a- 
ceastă echipă cu reprezentativa 
Canadei de la ultima ediție a 
C.M. și veți vedea că nu lipsește 
nimeni. De altfel, în ziua plecării 
din Montreal am citit în ziare că 
aceiași jucători au învins selec
ționata secundă a Uniunii Sovie
tice cu 5—3.

— Care dintre echipele de club 
au fost mai puternice ?

— în ordinea valorii lor „Red 
Wings" Hamilton și „Eagles" 
Drummond. Ultima vine în tur
neu în Europa. Din păcate ne-a 
fost imposibil să rupem din pro
gramul acestei formații cîteva zile 
pentru a o aduce și la București.

— Ce impresie v-a lăsat ho
cheiul canadian, la el acasă 1

— Să încep prin a-mi reaminti 
prima impresie. în ziua sosirii în 
orașul St. John’s, unde echipa 
noastră debuta pe pămînt cana
dian, am fost împreună cu antre
norul M. Flamaropol la ultima 
pregătire a echipei „AU Star Ca
pitals", finalistă anul trecut în 
„Cupa Allen" și primul nostru 
adversar. Am plecat amîndoi spe- 
riați. Canadienii dovedeau o ex
traordinară rapiditate și o remar
cabilă forță. Și cum tocmai lipsa 
de forță este principala carență a 
echipei noastre, aveam de ce să 
fim îngrijorați. Dar, hocheiștii ro
mâni au înțeles repede că trebuie 
să joace combinativ, cu multe 
pase, pentru a evita contactul cu 
adversarul. De aici am ajuns să 
practicăm un fel de „hochei-fot- 
bal" care a plăcut mult spectato
rilor canadieni, dar care desigur 
trebuie suplinit și de o bază fi
zică corespunzătoare. în orice caz, 
vreau să subliniez că am învătat 
enorm. Toată delegația a asistat, 
de pildă, la un meci între echi
pele profesioniste Montreal Cana- 
diens și Detroit Red Wings. Nu 
se poate imagina un spectacol 
sportiv mai frumos. Am înțeles 
atunci de ce biletele la jocurile 
din N.H.L. (National Hockey Lea
gue) — competiția echipelor pro
fesioniste) se vînd cu săptămîni 
înainte, de ce media de spectatori 
este de 15—17 000 și de ce clu
burile profesioniste de hochei sînt 
considerate cele mai bogate so
cietăți sportive din lume. Valoa
rea unor jucători ca Gordie 
Howe, Stan Mikita, Alex Del
vecchio de la Red Wings sau 
Jean Beliveau, Danny Grant de la 
Canadiens este uimitoare.

— Să revenim la echipa noas
tră. Ce jucători s-au remarcat ?

—wîn locul meu ar putea să I 
răspundă antrenorul secund al 
echipei profesioniste Montreal 
Canadiens, Claude Reull, care i-a 
văzut pe jucătorii români în .me
ciul din orașul Fort William, unde 
am întîlnit cea mai bună forma
ție studențească din Canada, Uni
versitatea Lakehead. El ne-a spus 
că cei mai buni sînt Varga, frații 
Szabo, Biro, Dumitraș, Pană. Și 
ne-a mai spus că, în viitor, pen
tru a putea obține rezultate su
perioare trebuie să îmbunătățim 
tehnica patinajului și să determi
năm creșterea forței în joc.

Rămăsesem singuri în aeroport. 
Și poate că, dacă prelungeam dis
cuția, ne-ar fi apucat zorii. Dar 
ne-am oprit aci, avînd promisiu
nea interlocutorului nostru că ne 
va oferi cu un nou prilej alte 
amănunte despre prima evoluție 
a hocheiștilor români în Canada.

La ultimele campionate vest-germane de tenis, in august la Hamburg, 
și-au strins mina doi Davis-cup-mani de marcă: Gottfried von Cramm 
(dreapta) — învinsul americanului Budge în memorabila finală inter- 
zone din 1937 — și Roy Emerson, echipier al Australiei in toate fina
lele disputate din 1959 pînă acum. Challenge-round-ul de la Brisbane 

va fi ultimul din prodigioasa carieră a „marelui Roy“...
Șuvița aurie din nisipul clepsi

drei mai are doar cîteva fire de 
trecut spre conul zilelor scurse. 
Anul se încheie. înnoirea calen
darului cu tot ce are festiv și 
tradițional își pune, inevitabil, am
prenta și pe ultimele competiții 
sportive ale lui 1967. Cîteva ase
menea întreceri aflate sub semnul 
tradiției sînt cuprinse în panora
micul nostru de azi.

B
risbane. Al 3-lea oraș al 
Australiei. 567 000 locuitori. 
Așezat pe coasta de est a 
coatinentuiui, ca și toate 
celelalte orașe australiene 
mai importante. Din punct 

de vedere sportiv, Brisbane este un 
centru tenisistic de primă mărime. 
Aci se dispută anual un important 
turneu internațional, campionatele 
provinciei Queensland. Tot aci au 
avut loc cîteva finalie ale „Cupei Da- 
vis“, ultima în 1962, cînd Australia a 
câștigat cu 5—0 în fața Mexicului. 
Memorabil a fost „ichâllenge-round"- 
ui din 1958, găzduit tot aci, cînd e- 
chipa australiană a fost deposedată 
de trofeu de o puternică formație 
reprezentînd Statele Unite, cu ex-pe- 
ruvianul Alex Olmedo în frunte : 
3—2.

Iată antecedentele unei noi finale 
a marii competiții, pe care Brisbane 
o va găzdui între 26 și 28 decembrie. 
Se încheie a 56-a ediție a întrecerii 
care desemnează în fiecare an prima 
echipă de tenis din lume. „Salatiera 
de argint”, trofeul pus în joc în anul 
1 900 de Dwight F. Davis, fost cam
pion de tenis al S.U.A., va ieși din 
vitrina federației australiene pentru 
a fi spectatoare a întîlnirii Australia 
— Spania, ultima din șirul celor în
cepute în primăvară pe toate conti
nentele. Au fost 43 de echipe Ia start, 
au rămas în cursă doar două.

Călin ANTONESCU

ERIKA SCHINEGGER 
VREA

SĂ CONCUREZE 
LA GRENOBLE!
VIENA, 22. — Cunoscuta 

schioară austriacă Erika 
Schinegger, campioană mon
dială în proba de coborîre, 
a hotărît pe neașteptate să 
revină la activitatea compe- 
tițională, după ce cu citva 
timp în urmă renunțase de
finitiv, din cauza „indiscre
țiilor" antrenorului său și ale 
presei. Erika Schinegger, 
care a fost supusă unei o- 
perații delicate în clinica 
universitară din Innsbruck, 
se simte acum perfect și cre
de că va putea lua parte la 
Jocurile Olimpice de la 
Grenoble. Ea a declarat că 
va începe antrenamentele 
în satul său natal, St. Urban, 
din Carîntia. Federația aus
triacă nu s-a pronunțat încă 
în legătură cu reintegrarea 
campioanei în lotul olimpic.

Din păcate, flnala de la Brisbane 
nu promite strălucirea multora din 
cele care au preeedat-o. Ea nu poate 
avea alt epilog decît acela de la 
Melbourne, acum doi ani, cind față 
ta față au stat același adversari (4—1 
pentru Australia). Cu deosebirea că 
atunci Manuel Santana era primul 
tenlsman al lumii, iar acum rămîne

BORIS MAIOROV
(U.R.S.S.)

doar beneficiarul unei glorii ce 
apune. Dar „Manolo* este încă un 
jucător mar© și abilitatea sa recu
noscută face posibile surprize, cel 
puțin parțiale. Și dacă nimeni nu 
acojrdă spaniolilor șanse finale, pa
riurile au ca țintă în special rezul
tatul unuia din meciurile de simplu, 
intr-adevăr pasionant, revanșa Emer
son — Santana. Vâ reamintim că 
scorul dintre cei doi ași ai rachetei, 
în actualul sezon, este egal: 3—3 (și 
un med întrerupt). Iar în finala «Cu
pei Davis" 1965, spaniolul a reușit să 
înscrie punctul de onoare tocmai în 
fața „marelui Roy“î 2—6, 6—3, 6—4, 
15—13 !

Va reedita Santana performanța de 
atunci ? Dacă ținem cont de faptul 
că toate cele trei victorii ale sale din 
acest an asupra lui Emerson au fost 
obținute pe gazon, atunci acest pro
nostic are șanse mari de a se rea
liza și pe terenul verdt de la Bris
bane. Și astfel revenim, logic, la 
concluzia că în finala 1967 a „Cupei 
Davis", nu vor fi surprize.

D
e cînd „challenge-round"- 
ul se dispută cu regulari
tate în Australia, datele 
sale de programare, ia 
sfîrșit de an, au devenit 
fortuit tradiționale. Acum 

la antipozi e vară. Tradiția ar fi 
ruptă însă Imediat ce „Salatiera de 
argint» ar intra în posesia oaspeților. 
Atunci, marea finală s-ar programa 
în vara sau toamna emisferei noastre.

Sînt însă competiții care au date 
fixe de disputare, indiferent de con- 
curenții puși față. în față. Este cazul 
șahului, care cunoaște tradiții res
pectate cu strictețe, de multe decenii. 
Turneul de la Hastings prezintă o 
asemenea longevitate nealterată. Mi
cuțul orășel din sudul Angliei, ridi
cat pe locul unde cu 901 ani în urmă 
Wilhelm Cuceritorul a cîștigat bătă
lia care avea să deschidă zăgazul in
vaziei normande în insula britanică, 
este azi loc de pelerinaj pentru tu
riști. Zece zile pe an, între 27 decem
brie și 6 ianuarie, aceștia sînt cu ex
clusivitate șahiști. Se dispută tradi
ționalul turneu de sărbători, festi
valul de șah de la Hastings.

„CONCURENȚI INDIVIDUALI** 

LA VIITOARELE J. 0. ?

PARIS, 22. — Președintele Co
mitetului Olimpic francez, Contele 
Jean de Beaumont, a adresat Co
misiei Executive a Comitetului In
ternațional Olimpic propunerea ca 
sportivi, aparținînd unei țări ne
recunoscute de Cil.O. să poată lua 
parte la Jocurile Olimpice cu tit
lul de concurenți individuali.

în propunere se menționează că 
aceasta ar fi soluția cea mai bună 
prin care s-ar permite unor spor
tivi de clasă mondială să-și apere

șansa la cea mai importantă com
petiție. De asemenea, în propunere 
se arată că acești sportivi indivi
duali ar urma să concureze sub 
culorile C.I.O., un tricou alb cu cele 
cinci inele olimpice. Cit privește 
cheltuielile de călătorie și între
ținere, acestea vor fi suportate de 
Comitetul Internațional Olimpic 
împreună cu Comitetul de organi
zare a jocurilor. Propunerea se re
feră numai la sporturile indivi
duale.

C« caracterizează această competi
ție ? tn afara datelor tradiționale, 
foarte deosebită este participarea. 
Turneul de mari maeștri și maeștri 
internaționali — totdeauna in număr 
de 10 — ca și cel secund („Major 
Tournament”) la care se fac invitații, 
sînt capul de afiș al festivalului. A- 
cesta continuă cu numeroase grupe 
de amatori, jucători de șah din An
glia și alte țări care vin la Hastings 
ca turiști și se înscriu la concurs 
în schimbul unei taxe. Sute și chiar 
mii de concurenți se adună în fața 
tablelor de șah și își petrec vacanța 
d© sărbători întrecîndu-se în jocul 
lor preferat. De Anul nou, primarul 
Hastings-ului dă o mare recepție tu
turor participanților și atunci jucă
tori și jucătoare veniți de pretutin
deni in această Meccă a șahului pe
trec revelionul împreună, ciocnind 
paharul pentru noi succese pe tabla 
cu 64 patrate. Original ’ Și frumos, 
in același timp.

Pentru a treia oară, în turneul 
principal de la Hastings va apare un 
șahist român, tînărul nostru campion 
Florin Gheorghiu. El este un oaspete 
obișnuit al tradiționalului festival. 
Cu trei ani in urmă, mezinul marilor 
maeștri înscria un succes deosebit, 
clasîndu-se pe locul doi, în urma 
celebrului Paul Keres. Un an mai 
târziu, la ediția 1965—1966, Gheorghiu 
figura de asemenea printre vedetele 
turneului, obținînd locul șase. Să-i 
urăm încă o performanță pe măsura 
posibilităților sale în acest nou tur
neu Hastings care începe peste cî
teva zile, aniversîndu-și jubileul de 
33 ediții.

O
 tradiție de dată mai recen

tă în sportul internațional 
este legată de hocheiul pe 
gheață. La Colorado 
Springs (S.U.A.), localitate 
din inima Munților Stîn- 

ooși care a găzduit în 1962 campiona
tele mondiale, va fi din nou scena 
de desfășurare a unei competiții de 
anvergură a hocheiștilor. Se dispută 
turneul dotat cu „Cupa memoriaiâ 
A. Brown". Participă patru reprezen
tative de țări — U.R.S.S., Finlanda, 
Italia și S.U.A. — la care se alătură 
o selecționată a orașului Denver, în 
fapt echipa americană secundă.

Echipa U.R.S.S., în rodaj pentru 
Grenoble, nu va avea desigur pro
bleme la ocuparea primului loc în 
această premieră pe pămînt ameri
can. Este important de notat că ea 
se prezintă în alcătuirea sa defini
tivă, după experimentul din cadrul 
turneului de la Moscova cînd două 
formații sovietic© au concurat para
lel. Acum, antrenorii Arkadi Cerni- 
șev și Anatoli Tarasov au procedat 
la fuziunea celor două loturi, in 
baza unui compromis între vechea și 
noua gardă. Găsim astfel în apărare 
pe experimentatul portar Konovalen- 
ko, ca și linia de fundași Ragulin — 
Davîdov. iar la înaintare liniile Zi
min — Starșinov — Maiorov, Vikulov 
— Polupanov — Firsov. Locul lui 
Almetov, retras din competiții, este 
luat de unul din frații lakușev, Vik
tor. Astfel că a treia linie de atac 
a campionilor mondiali are înfățișa
rea Aleksandrov — V. lakușev — Ni
kitin.

Despre celelalte formații ce concu
rează pe gheața patinoarului din Co
lorado Springs cunoaștem mai puține 
amănunte. înainte de plecare peste 
Ocean, finlandezii au făcut o bună 
„încălzire» cu naționala Norvegiei, 
de care au dispus cu 8—0. America
nii, ca totdeauna, sînt redutabili pe 
teren propriu, iar sarcina italienilor 
este de a căuta să piardă la scoruri 
cit mai strînse...

Primele zile ale turneului progra
mează următoarei© meciuri j 26 de
cembrie : U.R.S.S. — Italia, Denver 
— Finlanda ; 27 decembrie : U.R.S.S. 
— Finlanda ; 28 decembrie; Denver 
— S.U.A.

S
curte notații fotbalistice. 
Azi după-amiază, la Ca
gliari, echipa Italiei face 
ultimul său pas spre sfer
turile de finală ale cam
pionatului european, Întâl

nind echipa Elveției, de care este 
despărțită de 4 puncte în clasamen
tul grupei a Vl-a. Doar o mare sur
priză, victoria elvețienilor, comple
tată de un ultim meci al ace^ra, 
normal cîștigat, în fața Cipralui, 
poate deposeda pe fotbaliștii peninsu
lari de primul loc în această grupă 
în care a evoluat și echipa țării noa
stre, clasată pentru moment a doua. 

Tot în preliminariile campionatului 
european se dispută ultimul meci din 
grupa a Vil-a, Franța — Luxemburg. 
Francezii au nevoie de un meci nul 
pentru a rămâne pe primul loc al 
clasamentului, pe care-1 împart deo
camdată — la egalitate de puncte (7) 
— cu Belgia și Polonia, posesoare 
insă al© unor golaveraje mai slabe. 
Motiv pentru fotbaliștii „cocoșului 
galic" de a se și considera calificați. 
Dacă și balonul rotund va fi de 
acord...

NCR

ROCKY MARCIANO
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de la radio Miami, dar situația s-a 
schimbat radical în runda a treia 
cînd Dempsey a fost numărat pînă 
la 8. Următoarele patru reprize au 
cunoscut atacuri furibunde ale lui 
Rocky care au silit „arbitrul" să-l 
numere din nou pe Dempsey pînă 
la 9. O directă de stînga urmată 
de o dreaptă au determinat ca 
Dempsey să facă din nou cunoș
tință cu podeaua în repriza urmă
toare. Tn runda a 10-a lui Mar
ciano i s-a deschis arcada, dar 
Dempsey a fost numărat pînă la 
9. Un atac disperat al lui Dempsey 
a marcat repriza a 12-a pentru ca, 
după două minute și 28 secunde 
de la începerea reprizei a 13-a, el 
să fie declarat k.o.

în felul acesta a luat sfîrșit tur
neul electronic, organizat de un 
grup de comentatori sportivi ai 
postului de radio Miami șl de spe
cialiști din lumea boxului ameri
can, cu participarea a 16 dintre 
foștii campioni mondiali de box la 
categoria grea, care timp de 15 săp
tămîni a ținut încordată atenția a- 
matorilor acestui sport în întreaga 
lume.

Cel mai original turneu de box 
organizat vreodată a luat sfîrșit la 
Miami Beach, în organizarea pos
tului local de radio, stîrnind in
teresele zecilor de milioane de ad
miratori ai sportului cu mănuși 
din S.U.A. și din numeroase alte 
țări ale lumii. Calculatorul elec
tronic NCR—315 a desemnat pe 
Rocky Marciano drept „cel mal 
bun pugilist de categorie grea din 
istoria boxului", învingînd în me
ciul final prin k.o. în repriza a 
13-a pe faimosul Jack Dempsey. 
Calculatorul, care a efectuat pînă 
la 4 milioane de operații pentru 
fiecare repriză, a stabilit că Mar
ciano l-a expediat pe Dempsey de 
cinci ori la podea înaintea direc
telor finale de dreapta și stînga 
ale învingătorului, care au pus 
capăt definitiv luptei.

Rocky Marciano, care s-a retras 
din ring în 1956 fără să fi cunoscut 
înfrîngerea, după ce a cîștigat 49 
de meciuri profesioniste, a primit 
astfel premiul de 10 000 dolari si 
„Centura de diamant" pentru tri
umful său electronic.

Este interesant de notat că Jack 
Dempsey, pugilistul care a ocupat 
primul plan al scenei boxului pro
fesionist între anii 1919 și 1926, 
pornea favorit înaintea meciului și 
chiar din prima repriză NCR—315 
indica atacurile sale puternice a- 
supra adversarului. „Marciano a 
terminat repriza a doua sîngerînd 
la nas și gură...", anunța crainicul

Traseul celui
„Tour de

PARIS, 22 (Agerpres). — Orga
nizatorii Turului ciclist al Franței 
pentru amatori (Tour de l’Avenir), 
ziarele „Le Parislen Libere" și 
„l’Equipe" au dat publicității tra
seul celei de-a VIII-a ediții, care 
se va desfășura între 7 și 16 iunie 
1968.

Etapele sînt următoarele : 7 iu
nie — etapa I: Thonon les Bains 
(circuit) ; 8 iunie — etapa II :
Thonon Ies Bains-Chaux de Fonds; 
9 iunie — etapa III: Chaux de 
Fond-Mulhouse; 10 iunie — etapa 
IV : Mulhouse-Vesoul; 11 iunie — 
etapa V; Vesoul-Gerardmer ; 12
iunie — etapa VI: Gerardmer — 
Epinal (contracronometru indivl-

înaintea finalelor 
turneului de box 

de la Moscova
MOSCOVA 22 (Agei- 

pres). — în cea de-a treia 
zi a turneului preollmpic 
de box, la cat. muscă, me
xicanul Alberto Morales 
l-a învins la puncte pe pu 
gilistul român V. Drăgan. 
In limitele aceleiași cate 
gorii, sovieticul Vladimir 
Zaporojet a cîștigat Ia 
puncte tn fața compatrio 
tulul său Anatoli Sokolov 
Cel mai Interesant meci al 
galeî a opus pe sovieticul 
Piotr Gorbatov șl mexica
nul Convencio Martinez, 
cîștlgător la ultimele jocuri 
Panamericane. Victoria a 
revenit iul Gorbatov, prin 
k.o. în repriza a doua. Un 
alt boxer sovietic de ca 
tegorle cocoș, Tadas Toma 
șevicl, s-a calificat tn fi
nală, Intrecînd Ia puncte 
pe Boris Niazov. Pentru 
finale s-au calificat 16 bo 
xerl din U.R.S.S., 3 din 
Mexic, 2 olandezi și un 
boxer din R. D. Germană. 
Toți cei șase boxeri ro
mâni au fost eliminați.

de-al VIIMea 

l’Avenir»
dual); 13 iunie — etapa VII: Epî- 
nal-Verdun; 14 iunie — etapa 
VIII: Verdun —... (oraș belgian ce 
urmează să fie desemnat); 15 iu
nie — etapa IX... — Forbach : 
duminică 16 iunie — etapa X : 
Forbach-Champigneulles (plecarea 
în bloc), Champigneulles-Nancv 
(contracronometru individual)

După cum se vede nu există zi 
de repaus.. Cursa va face incursiuni 
în Elveția, Belgia, Luxemburg și 
R.F. a Germaniei. Organizatorii 
își rezervă dreptul să selecționeze 
15 echipe din diferite țări, care 
vor lua parte la această tradițio
nală cursă ciclistă.Radu VOIA

Reprezentativa de hochei a U.R.S.S., 
aflată, ta turneu in S.U.A., a jucat 
cu formația „Spokane Jets“ pe care 
a tavins-o cu scorul de 5—1. Golurile 
echipei sovietice au fost marcate de 
Boris Maiorov (2), Starșinov, Vikulov, 
lakușev. La med au asistat 4 500 de 
spectatori.

7—5, 6—2; Ulrich — Garner 6—4, 6—4; 
Cox—Macmillan 6—3, 3—6, 6—3; Rles- 
sen — Koch 6—3, 8—6.

Continuindu-și turneul in America 
de Sud, selecționata secundă de fot
bal a U.R.S.S. a întîlnit pe stadionul 
din orașul Uma formația peruviană 
Unlversitario <ie Deportes. Victoria a 
revenit gazdelor cu scorul de 3—1 
(2-1).

■
Peter Wilson, decanul de virstă al 
ziariștilor sportivi britanici, publică 
In ziarul „Dally Mirror" lista celor 
mai buni zece sportivi al anului, pe 
care o stabilește potrivit propriilor 
sale păreri. In frunte, ca și în alte 
clasamente de acest fel, se află atle
tul american Jim Ryun. Urmează 
înotătorul Mark Spitz, jucătoarea de 
tenis Billie Jean King, boxerul Dick 
Tiger, schiorul Jean Claude Killy, 
atletul Gaston Roelants, ciclista Beryl 
Burton, inotatoarea Debbie Meyer, 
jucătorul de golf Jack Nicklaus șl 
motoeiclistul Mike Hallwood.■
Reprezentativa de fotbal a Etiopiei 
a eliminat echipa Republicii Malgașe 
(Madagascar) din preliminariile tur
neului olimpic. In meciul retur, fot
baliștii etiopieni au obținut victoria 
cu scorul de 8—3 (4—2). în primul 
joc, echipa malgașă ciștigase cu 1—0.

■
La East London (Republica Sud-Afri- 
eană) a început un turneu internatio
nal de tenis. Iată rezultatele sfertu
rilor de finală : Okker—Graebner

Reprezentativa de fotbal a Bulgariei 
a susținut la Bremen un meci amical 
cu echipa vest-germană Werder. Par
tida s-a terminat cu surprinzătoarea 
victorie a gazdelor la scorul de 3—1 
(2—0). Meciul s-a jucat pe un teren 
acoperit cu zăpadă, in fața a 4 000 
de spectatori.

Secretarul general al federației ma
ghiare de fotbal, Gyorgy Honti, în 
virstă de 57 de ani, a încetat din 
viață la spitalul din Tatabanya.

RAPID BUCUREȘTI VA iNTlLNI
PE PARTIZAN BELGRAD IN „C.C.E." LA VOLEI

BELGRAD 22 (Agerpres). — Tn 
meci retur pentru Cupa campio
nilor europeni la volei (mascu
lin), echipa iugoslavă Partizan 
Belgrad a învins cu 3—0 forma
ția Dinamo Tirana. Primul meci 
revenise jucătorilor albanezi cu 
3—2, astfel că Partizan se cali
fică în turul următor, în care va 
întîlni pe Rapid București.

Tot la Belgrad, s-au întîlnit (în 
aceeași competiție) echipele Ga- 
latasaray Istanbul și Panathinai- 
kos Atena. Voleibaliștii turci au 
cîștigat primul meci cu 3—1 și 
pe cel de-al doilea cu 3—0, ob
ținînd calificarea în turul urmă
tor.

Sosiți la Cagliari (Italia), fotbaliștii reprezentativei Elveției au făcut ieri antrenament, sub conducerea 
selecționerului unic Alberto Foni (dreapta), pe terenul pe care vor întîlni „Squadra Azzurra“ in meciul de azi

T
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