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stăzi, voleiul mulțumește fotbalu
lui I Reverența este, oarecum, 
complezentă. în absența activită
ților din „sportul rege", pagina a 
treia, consacrată obișnuitului ba- 
lorr rotund, revine mingii peste

plasă. Și totuși (ne facem implicit .nostra 
culpa"), voleiul — prin tradiție și prin lo
cul pe care-l deține în arhitectura sportu
lui românesc — merită mai mult decît prL 
mește, deși — la rîndul său — dă uneori 
mai puțin decît se așteaptă de la el.

Reabilitat, dar nu fără eforturi, scos din 
categoria jocurilor de agrement (nelipsite
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mai cu seamâ din programul excursiilor), 
devenit sportiv, apoi atletic, voleiul a cu
cerit pînâ și tribunele olimpice. Ne amintim 
cu nostalgie campionatele europene din 
1955, de la București (cînd Roman, Reva și 
Tesar mai erau în activitate), cu velodromul 
Dinamo gemînd de lume și fremătînd de 
pasiuni. Apoi, edifia din 1965 a întrecerii 
încheiată cu un triumf românesc și acele 
neuitate finale Dinamo — Rapid din cadrul 
„Cupei campionilor europenT 
dominată net, o lungă perie:---- .
pele românești). Uriașa sală a Expoziției 
de la șosea a trebuit să fie amenajată în 
mod special pentru ele.

Se continua în acest fel o tradiție în
cepută cu ani în urmă, într-o vreme cînd 
terenurile de la Drept erau luminate în fie
care seară, cînd „Medicina" (cu Titi Me- 
dianu, Dorel Scorțeanu, Mimi Patras, Miron 
Georgescu, Georgică Dumitrașcu), „Drep
tul" și „Academia" concurau prin popu
laritate principalele cluburi de fotbal și 
cînd a găsi un bilet în plus la meciurile 
lor reprezenta o mare șansă.

A urmat apoi epoca de aur a Rapidului 
și C.C.A.-uiui, două echipe de 24 de carate. 
Ponova, Sușelescu, Roman, Horațiu Nicolau, 
Plocon, Vilvert, Mitroi, Tănăsescu au făcut 
epocă.

Dar iată că interesul în jurul acestui 
sport a scăzut în ultima vreme. Campiona
tul, cu excepția cîtorva rare derbiuri ade
vărate, se desfășoară într-un cvasi-anoni- 
mat. La fileu domnește apatia I

Tntîiul vinovat este, bineînțeles, voleiul. 
Nivelul slab al jocului practicat de către 
echipele noastre fruntașe a golit sălile (și 
așa prea puțin încăpătoare) ; eșecurile echi
pei naționale au stins pasiuni și au dizolvat 
elanuri ; marii maeștri ai acestui joc de 
virtuozitate și vigoare au fost uitați, pen
tru că nimic nu este mai trecător decît 
gloria. Și astfel, voleiul pendulează anodin 
între trei clasamente si două cronici com
primate pe cîteva rînduri. Din cînd în cînd 
apar ample articole de analiză, rămase 
fără ecou. După care totul reintră în nor
mal...

Paradoxul începe de la faptul că, în ge
neral, carențele acestui joc, devenite cro
nice, sînt, totuși, prea bine cunoscute.

Noi ne-am declarat (și ne declarăm în 
continuare) adversarii aritmeticii alambi
cate cu care se mai operează pe alocuri 
în analiza și elucidarea fenomenului de 
sport ca atare. Vom fi totdeauna dușmanii 
cifrelor inerte cu care este înlocuit, uneori, 
omul. Relațiile, rapoartele, parametrii și 
formula lor de sinteză, cea mai rafinată, 
indicii, au căpătat în unele cazuri putere 
de fetiș. Dacă ar fi să dăm crezare sută 
la sută unor studii oficiate de persoane alt
minteri notabile, am ajunge la concluzia că, 
în baza parametrilor clasici, Pele, Cap- 
pelini, Waldo, Simpson nu au ce căuta pe 
gazon, iar prezența lor în niște echipe de 
club și chiar naționale se datorează exclu
siv unei grave lipse de vigilență a specia
liștilor brazilieni, italieni sau englezi.

Respingînd, deci, teza că un sportiv sau 
altul, o echipă sau alta, pot fi judecați „a 
priori", în virtutea calculelor matematice 
rezultate din adunarea, înmulțirea sau îm
părțirea unor măsurători (repetăm, respin
gînd acest punct de vedere !) nu putem 
ignora faptul că media de înălțime a unei 
formații de volei este mai mult decît o 
chestiune de INDICI, una de BUN SIMȚ. 
Fete care ajung cu mare dificultate la fi
leu sînt menținute cu perseverență în cate
goria „speranțelor" I Este oare nevoie să 
recurgem la argumentul „procentelor" pen
tru a demonstra utilitatea blocajului ofen
siv, ori a jocului activ în apărare, căruia 
noile modificări de regulament i-au oferit 
atîtea cecuri în alb ?

Etapa de ieri, cu care ne-am apropiat de 
jumătatea întrecerii voleibalistice naționale, 
nu a făcut excepție. A fost de un calm 
trist și de o liniște apăsătoare. Cel mai 
grav este atunci cînd nu se întîmplă 
mic...

Tocmai de aceea ne-am gîndit ca 
această ediție a ziarului, reflectoarele 
fie îndreptate asupra voleiului. Acest sport 
are nevoie de mai multă lumină I
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cerit pînă și tribunele olimpice. Ne amintim I

START IN CEL MAI TlNĂR BAZIN AL TARII>
mîndrla spectatorilor, un localnic: 
Toma Tretiacov 112 ani), care a 
parcurs o „lungime" în 34,8 sec. 
Iar cel mai rapid înotător al con
cursului demonstrativ, desfășurat 
în încheierea frumoasei festivi
tăți, s-a dovedit tot un ploieștean 
de baștină, Marian Slavic, care 
reprezintă actualmente culorile 
clubului Steaua (58,0 la 100 m 
craul). In întrecerile următoare 
și alți înotători de valoare, cam
pioni și recordmani ai tării, au 
ținut să fie prezenți pentru a 
„verifica" bazinul (Angel Șopte- 
reanu, Agneta Sterner, Georgeta 
Cerbeanu, Petre Teodorescu...), în 
semn de omagiu pentru minunatul 
dar pe care înotătorii noștri l-au 
primit în cinstea marii sărbători.

în complexul marilor construc
ții realizate în cei 20 de ani ai 
Republicii noastre de oamenii 
muncii din orașul Ploiești 
adaugă, începînd de ieri, și
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splendidă piscină acoperită. Iată, 
așadar, împlinit un vechi dezide
rat al sportivilor din cetatea auru
lui negru, o realizare care ne 
umple inima de mîndrie.

La festivitatea de inaugurare a 
noului bazin am văzut mai mulți 
dintre muncitorii, tehnicienii si 
inginerii prin a căror hărnicie s-a 
ridicat această frumoasă bază 
sportivă, trăind clipe de vie emo
ție. în cuvîntul său, tov. Teodor 
Constantinescu, președinte al 
C.R.E.F.S. Ploiești, a amintit ne 
toti cei care, cu ajutorul nepre
cupețit al Comitetului 
Comitetului orășenesc 
si-au adus nemijlocit 
la ridicarea acestui 
sportului ploieștean.

. Natația românească 
tigat un bazin, iar tineretul ora
șului, un nou loc de călire a să
nătății, de unde vor apare, fără 
îndoială, altl recordmani și cam
pioni. Tinerii petroliști au 
chinat această nouă realizare 
lei de-a XX-a aniversări a 
publicit.

După ce tov. inginer Gh. 
mitrescu, președintele Sfatului 
popular orășenesc, a tăiat pangli
ca inaugurală, cei mai tineri îno
tători ai orașului țvîrsta maximă 
7 ani) s-au lansat intr-o cursă... 
epuizantă de 50 de metri. Aplauze 
vii au marcat eforturile lor de 
a atinge peretele de la capătul 
bazinului...

Au urmat, apoi, yeritabilii per
formeri. Primul ciștigător în noua 
piscină ploieșteană a fost, spre
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Juniorii Rapidului
in „Cupa 30 Decembrie" la volei

Duminică s-a încheiat competi
ția „Cupa 30 Decembrie", rezervată 
echipelor de juniori și junioare, 
în ultimele meciuri s-au întîlnit, 
la băieți, iormațiile Rapid șl Viito
rul. Deși porneau favoriți lapi- 
diștii — oricum cîștigători ai tro
feului — au fost întrecuți în trei 
seturi de... ultima clasată. învin
gătorii au acționat mai bine în atac 
și mai atent în apărare din linia 
a Il-a, în timp ce învinșii au ma
nifestat o totală dezorientare în 
joc, fiind — mai ales în apărare 
— depășiți net. Atacul, lipsit și 
de aportul trăgătorului principal 
Taloi (accidentat), nu a reușit ni
mic în fața blocajului advers. Dar 
explicația neașteptatei înfrîngeri 
stă în ușurința cu care jucătorii 
rapidiști au abordat întilnirea. 
S-au remarcat Daniel Ionescu, Fi. 
Ionescu și Dan Ionescu (Viitorul), 
Dan Văgăună (Rapid). Clasamen
tul final se prezintă astfel: 1. Rapid 
(antrenor M. Tabacu) 5 p., 2. 
Școala Sportivă nr. 2 — 4 p, 3. 
Școala sportivă nr. 1 — 4 p, 4. 
Viitorul 4 p.

întrecerea fetelor â fost domi
nată de echipa Rapid (antrenor 
Sonia Colceriu), care n-a pierdut 
nici o partidă. în ultimul meci, 
desfășurat duminică, cîștigătoarea 
„Cupei 30 Decembrie" a dispus 
cu 3—0 (14, 7, 10) de formația 
Școlii sportive nr. 1, după un joc

învingători

echilibrat numai în primul set. 
Rapidistele au arătat o pregătire 
superioară la toate capitolele. S-au 
remarcat Florescu, Șerban și Ve- 
licu, respectiv Ionescu și Hîlcu. 
Clasament: 1, Rapid, 2. Palatul 
pionierilor, 3. Școala sportivă 
nr. 2, 4. Unirea.

A. BREBEANU

PROGRAM COMPETI- 
ȚIONAL BOGAT

Ia orașul Bîrlad sute de 
neri iau parte cu entuziasm 
tradiționalele concursuri din ca
drul „Cupei 30 Decembrie". în 
bogatul repertoriu sportiv figu
rează întreceri la volei, trîntă, 
tir, popice, șah, tenis de masă 
etc. Voleibaliștii, in număr de 
peste o sută, au dat loc Ia 
dispute pasionante. Fină acum, 
cei mai buni s-au dovedit re
prezentanții Liceului nr. 3. 
care au invins cu 3—0, echipa 
Liceului pedagogic și cu 3—1 
formația Școlii profesionale 
F.R.B. In confruntarea țintași- 
lor, pe primele locuri s-au cla
sat : 1. V. Bodescu (Rulmentul) 
44 p, 2. M. Lăzeanu (Sfatul 
popular oraș) 39 p, 3. Th. Sil
vestru (Rulmentul) 34 p.

fi
la

S. ELIADE — coresp. principal
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Astăzi după-amiază, echipele 

București tineret și Sofia vor dis
puta primul joc dintr-o tradițio- 
na’ă competiție de hochei. Este 
vorba de „Cupa Dunării", întrece
re ce reunește anual selecționatele 
unor orașe din țări pe care Ie 
parcurge marele fluviu european. 
Din echipele prezente pînă acum 
la toate edițiile, lipsește reprezen
tativa Belgradului, așa incit lupta

pentru primul loc în clasament se 
va da între prima garnitură a ora
șului București și cea a Budapes
tei.

Hocheiștii maghiari n-au sosit 
încă în București, urmînd să a- 
jungă aci în cursul zilei de azi. 
în schimb, oaspeții bulgari au ve
nit ieri dimineața și în cursul zilei 
au făcut un antrenament pe pati
noarul artificial. Antrenorul Pan-

Iată o fază de la unul din jocurile internaționale susținute de selec
ționata tării, pe care amatorii de hochei o vor putea vedea din nou 
— după turneul întreprins în Canada — miine seară, in compania 
selecționatei orașului Sofia. Irt fotografie, G. Szabo (ultimul din 
dreapta) în luptă cu doi apărători. Foto: T. Roibu

Sîmbătă și duminică, în sala 
de sport a Facultății de Drept 
au luat sfîrșit întrecerile pe 
echipe mixte din cadrul ,,Cupei 
Capitalei". Cîștlgtad (fără nici o 
înfringere) această competiție, 
care a reunit la start pe cel mai 
buni scrimeri bucureștenl, trăgă
torii clubului Steaua și-au adău
gat in palmares încă o victorie 
frumoasă. O bună impresie au 
lăsat tînăra floretistă Florica Tu
dor și spadasinul N. lorgu, care 
au punctat decisiv în meciurile 
susținute de echipa lor cu Pro
gresul șl Viitorul.

A doua clasată, formația Viitorul 
(înfrintă doar de Steaua cu 10—6), 
compusă din juniori, a constituit 
o problemă chiar și pentru ste- 
liști, mai ales în probei; de flo
retă. Miliaeia ștefan, Alexandru

Ionescu și C. Niculescu, elevi ai 
profesorilor Tănase Mureșan și 
Lucian Glișcă, ne-au reținut a- 
tenția prin siguranța și varieta
tea execuțiilor de atac și paradă- 
ripostă pe care le-au încercat. 
De la Progresul, floretista Ana 
Gîrbea a fost singura care a 
luptat pentru fiecare tușă, nein- 
timidîndu-se (ca ceilalți colegi) în 
asalturile cu Steaua și Viitorul. 
De asemenea, în formația Gloria, 
tot greul meciurilor a fost dus de 
Aurei ștefan, dar care în asaltu
rile cu Viitorul nu a mai găsit 
resursele necesare de a se concen
tra, mai ales în apărare. Atmosfera 
creată de concurs, dorința de 
victorie și afirmare a tinerilor 
sorimeri ne-au dat posibilitatea 
de a urmări mai multe asair ~i

PE

Primul start in noul bazin de înot de la Ploiești. Foto: I. Tănăsescu^
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Io ETAPĂ INTERESANTĂ
I ÎN CAAAPIONATUL DE BASCHET

telei Pantev a deplasat un lot de 
18 jucători, majoritatea lor com- 
ponenți ai echipei campioane a Bul
gariei TDNA Cerveno Zname. Iată 
selecționata Sofiei: Iliev, Kirilov 
(portari), Ciumakov, Lazarov, lon- 
cev, Antov, Iliev, Penelov (fun
dași), Dimov, Lesev, Nedelkov, P. 
Mihailov, Kalev, Gherasimov, Bi- 
civarov, Covacici, lankov, K. Mi
hailov. Ultimele rezultate interna
ționale ale selecționatei sofiote, de 
fapt o reprezentativă a Bulgariei,

PROGRAMUL JOCURILOR

AZI, ora 18.30: București tineret — 
Sofia ; MIINE, ora 17: București 
tineret — Budapesta; ora 19: 
București — Sofia; MIERCURI 27 
DECEMBRIE, ora 17: București — 
București tineret; ora 19: Buda
pesta — Sofia; JOi 2ș DECEM
BRIE, ora 18,30: București — Bu
dapesta.
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gate la un punct
diferență

la Constanța

Dinamoviștii bucu

la Timișoara

mereu tineri

Mihai Nedef

Două partide cîști

Moment sub panou Ia întilnirea Universitatea —- Progresul

Politehnica Galați 

învingătoare

reșteni (fără Albu) 

în dificultate

și Marian Spiridon

(Citiji amănunte în pag. a 2-a)

GHEATA
9

că III, Scheau și Petrescu, atâcan- 
ții Marian, Huțan, Oswath, Con
stantinescu, Iordan și Trăușan. în 
general, atît G. Cosman, cit și ce
lălalt antrenor al selecționatei de 
tineret, Eugen Raduh, sînt opti
miști și speră ca evoluția acestei 
echipe să satisfacă.

Pentru partidele din cadrul „Cu
pei Dunării", federația noastră de 
specialitate a invitat doi arbitri 
din Cehoslovacia : K. Adamec și 
P. Heini. Lor li se vor adăuga și 
cîțiva cavaleri ai fluierului bucu
reșteni. Ca un ultim amănunt, pre
cizăm că, pînă in prezent, victoria 
în această competiție a revenit cu 
o singură excepție (1966—Belgrad, 
cînd a cîștigat Torpedo Gorki) se
lecționatei orașului București.
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Valeriu CHIOSE I

sint cele realizate în compania 
echipei sovietice „Sibir", din No
vosibirsk, cunoscută spectatorilor 
bucureșteni. Hocheiștii sovietici au 
învins în ambele întîlniri cu sco
rurile de 9—1 și 9—2.

Cit privește echipa de tineret a 
orașului București, ea și-a conti
nuat antrenamentele imediat după 
întoarcerea din R. 
Unul 
briei 
neul 
mâni
Dintre hocheiștii selecționați in a- 
cest lot cel mai bine s-au compor
tat portarul Crișan, fundașii Sgin-

D. Germană, 
din antrenorii formației, Ga- 
Cosman, ne spunea că in tur- 
intreprins tinerii jucători ro- 
au lăsat o bună impresie.

spectaculoase în această ultimă 
confruntare, ce a marcat încheie
rea activității competiționale din 
acest an.

Rezultatele înregistrate în ulti
ma etapă: Progresul — Gloria 
10—6, Viitorul — S.P.O.B. 11—5, 
Progresul — S.P.O.B. 9—7, Viito
rul — Gloria 11—5, Steaua — 
S.P.O.B. 13—3, Gloria — Univer
sitatea 8—8, Progresul — Univer
sitatea 13—3, Progresul — Steaua 
7—9, Viitorul — Steaua 6—10, 
Viitorul — Universitatea 10—6.

Clasament final: 1. Steaua, 2. 
Viitorul, 3. progresul, 4. S.P.O.B., 
5. Gloria, 6. Universitatea, 7. 
Combinata școlară nr. 1, 8. Com
binata școlară nr. 2.

Rodica VIȘAN

Foto : F. Brandrup

y §
-1 1
‘ S «|

Nu vă lăsați înșelați de aparențe 1 Această fotografia, cu sala Floreasca sub presiunea entuziasmului, nu a fost făcută la ultima 
etapă a campionatului de volei, ci mai de mult, cînd echipele noastre — naționala și de club — dețineau supremația 
clasamentele oficiale și impresionau prin valoarea și spectacolul jocului practicat.

Dar, în raport direct proporțional cu valoarea, a scăzut și spectacolul. Și treptat s-au golit sălile.
Ce se intîmplă cu acest sport ? Căutind răspunsul, am ales o etapă oarecare (de la sfîrșitul acestei săptămîni) 

pentru că a fost oarecare, ne-a dezvăluit o parte din balastul adunat, încet dar sigur, in nacela voleiului românesc, 
noastre în pagina • 3-a.

continentală in

și care, tocmai 
Citiți relatările
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După un meci excelent,
IC f-Politehnica 60-59 (2Î-29)

Clnd mai erau două minute de 
joc, din această palpitantă parti
dă, tabela de marcaj arăta scorul 
de 56—56. Politehnica se afla in 
atac și Iekely avea de executat 
două aruncări la coș. El nu a 
transformat însă decit una : 57—58. 
A fost rîndul icefiștilor să intre 
în posesia mingii. Ne găseam în ul
timul minut și Marian Spiridon a

rate, dar Tar&n a executat precis 
și a doua lnoercare: 60—59 pentru 
I.C.F.

Ce se intlmplase plnă in min. 38. 
Asistasem la un adevărat Joc de 
baschet, așa cum am dori să ve
dem cit mai des. Ambele echipe, 
bine pregătite, s-au Întrecut în a 
demonstra frumusețea acestui pe. 
Remarcările slnt foarte greu de 
făcut. Totuși, voi încerca: Spiri
don, Nedef, Tarău și Mălușel de 
la Învingători, Iekely, Săuca, Nicu- 
lescu și Puroăreanu de la învinși.

Dan Chiriac și Constantin Armă- 
țescu au oferit o adevărată lecție 
de arbitraj în această partidă.

Paul IOVAN

Olimpia concretizează un nou atac

extrem de echilibrați. în prima 
parte, gazdele, mal atente In apă
rare, au anihilat Jocul avîntat el 
dinamovițtllor, obllgtndu-1 la o e- 
voluție mal lentă. în repriza a 
doua, oaspeții forțează ritmul, pre
iau inițiativa fructiflclnd cu promp
titudine contraatacurile decisive. 
Cei mal buni: Ionescu, Pușcaș și 
Calo» de la studențl, Vlelu, Novae, 
Diaconcscu și Dragomirescu de la 
învingători. Satisfăcător, arbitrajul 
prestat de V. Chioreanu-CluJ șl 
G. Dutoa-Oradea. (P. Arcan-corosp. 
principal).

POLITEHNICA IAȘI — RAPID 
BUCUREȘTI 65-63 (26—20, 55—55). 
Rapidlștil au pierdut tn prelungiri 
un meci pe care-1 puteau dștlga 
fără emoțiL în min. 17, Stănescu 
■ fost eliminat pentru joc dur 1 
S-au remarcat Voroneanu și Vi- 
șoianu, respectiv Cr. Popescu și 
Ivan. (Iile Iancu — coresp. prin
cipal).

CRIȘUL ORADEA—COMERȚUL 
TG. MUREȘ 67-66 (31—25). După 
comportarea bună din săptămina 
trecută, localnicii au evoluat sub 
așteptări, fiind la un pas de in- 
fringere. Meciul a fost foarte echi
librat și numai greșelile comise 
de mureșeni In final au facilitat 
victoria gazdelor. în ultimele se
cunde, Comerțul a rămas doar eu 
3 jucători în teren ! Aceasta și din 
cauză că au deplasat la Oradea 
numai 9 jucători. (Iile Ghișa— 
coresp. princip.).

FARUL CONSTANTA — POLI
TEHNICA GALAȚI 60—67 (34—
31). Cu Baltag, Moraru, Ioneoi și 
Samson în formă bună, practicind 
un joc colectiv, echipa gălățeană a 
obținut o victorie pe deplin meri
tată. Farul, inexplicabil, a jucat 
static, bătrînește (toți cei patru ju
niori au fost ținuți pe tușă) fără 
orientare, comițind grave greșeli 
în apărare. Cuplul Niculescu—Al- 
dea (București) a condus corect 
(I>. Brukner — coresp.).

BRAȘOVENII AU CÎȘTIGAT
II TITLURI DE CAMPIONI

L
aute- 
Elec- 
cuce- 
(9 la

BRAȘOV, 24 (de la trimisul 
nostru). — După trei zile de În
treceri viu disputate, au luat 
sfîrșlt finalele campionatelor de 
lupte greco-romane și libere ale 
elevilor din școlile profesionale 
apartlnlnd Ministerului Industriei 
construcțiilor de mașini. Cea mal 
bună comportare pe parcursul 
competiției au avut-o luptăto
rii brașoveni, elevi al școlilor 
profesionale ale Uzinelor de 
camioane, Hidromecanica șl 
tropreclzia Săcele, care au 
rit 11 titluri de campioni
libere șl 2 la greco-romane). De 
asemenea, trebuie să evidențiem 
pe reprezentanții școlilor profesio
nale I.M.U. Medgidia șl Electro- 
aparataj București, care s-au pre
zentat șl ei foarte bine pregătiți 
din punct de vedere tehnic șl 
fizic.

Dintre numeroșii concurențl 
care au evoluat timp de trei 
zile la Brasov ne-au reținut aten
ția, în mod deosebit, Gh. Paras- 
chiv, V, Mihăilă, G. Pop, V. Băr- 
bulescu (Uzinele de autocamioane 
Brașov), E. Azis, Gh. Nicolae 
(I.M.U. Medgidia), C. Stativa (Uz. 
,23 August* București), I. Mutu 
(Metalurgistul Tr. Severin), Gh. 
Dumitru șl 1. Drăgănofu (Electro- 
aparataj București).

Iată cîștigătorii: GRECO-RO
MANE : cat. 48 kg — Gh. Pop

(U.A. Brașov); cat. 52 kg — E. 
Azis (I.M.U. Medgidia) i cat. 56 
kg — Gh. Nicolae (I.M.U. Medgi
dia) ; cat. 60 kg — Gh. Dumitru, 
cat. 65 kg — P. Mocan, cat .70 
kg — I. Drăgănoiu, cat. 75 kg — 
M. Dumitru (toll de la Electroapa- 
rataj București); cat. 81 kg — 
V. Bărbulescu— (U.A. Brașov); 
cat. 87 kg — I. Mutu (Metalur
gistul Tr. Severin); cat. +87 kg — 
Gh. Guțu (J.M.U. Medgidia). Cla
sament pe școli: 1. I.M.U. Med
gidia (antrenor T. Moșescu) 31,83 
p î 2. Electroaparataj București 
(antrenor Fr. Cocoș) 31 p ; 3. U.A. 
Brașov (antrenor N. Baciu) 18 p. 
LIBERE: cat. 48 kg — F. Aczel, 
cat. 52 kg — I. Vlădăreanu, cat. 
56 kg — Gh. Paraschlv, cat. 60 
kg — A. Petrone (toți de la U.A. 
Brașov); cat. 65 kg — E. Cristian 
(Hidromecanica Brașov); cat. 70 
kg — C. Stativa (Uz. „23 August* 
București); cat. 75 kg — A. Ke- 
resteș (Electroprecizia Săcele); 
cat. 81 kg — V. Mihăilă (U.A. 
Brașov); cat. 87 kg — C. Recea- 
nu, cat. +87 kg — Gh. Grassl 
(ambii de la Hidromecanica Bra
șov). Clasament pe școli: 1. U.A. 
Brașov (antrenor I. Mureșan) 
35 pi 2. Hidromecanica Brașov 
(antrenor I. Beke) 29 p; 3. Me
talurgistul Tîrgoviște (antrenor A. 
Seitamet) 22,5 p.

Gh. CIORANU

lin patinoar in 

centrul Capitalei

Pe terenurile de tenis ale Centru
lui nr. 2 
din calea 
mână) s-a 
tural.

Iubitorii 
posibilitatea să patineze zilnic între 
orele 9—13 și 15—19.

de antrenament (Doherty), 
Plevnel (Ungă Opera Ro- 
amenajat un patinoar na-

sportulul cu patinele au

Duminicite unui nesportiv

IN VOIAJ
I

Stăptnea nu de mult prejudecata să tot ce fac sportivii 
e lucru bun și nobil, ahiar dacă nu eram unanim de acord eu 
Isprăvile lor. Prejudecata a dispărut Intre timp, dar unele 
năravuri, incompatibile cu etica sportivă, mai dăinuie.

Ca tot ce săvirșește omul rational, sportul are și el un 
scop. Acela de a ne face mai puternici, mal ageri, mai drepți, 
mai curajoși, mal loiali. Mai delicat! chiar, daaănune sperie eu- 
vintul. Sportul cultivă, așadar, omenia, nu „dibăcia" pentru sine, 
nici arta de a-l da pe ceilalți la o parte, prin forță, din calea 
noastră. Cluburile urmăresc, In ultimă analiză, nu numai per
formantele sportive, care iși au rostul lor In păstrarea și spo
rirea vivacității popoarelor, al și de a turna in marea retortă 
a vieții cetățeni bravi, serioși, sprinteni, joviali fără triviali
tate, plini de politețea preventivă la care Îndeamnă Înfruntarea 
in arenă. Te deprinde, cum spunea autorul lui Cyrano de Ber
gerac, „cu zborul falnic al vulturului, deasupra stolului de 
vrăbii $1 lăstuni*.

Sportivii lui Rostand mlnulau Insă floreta, pistolul șl a>- 
chebuza, călătorind cu poștalionul, in timp ce sportivii con
temporani voiajează in trenuri rapide; le lipsește, de multe 
ori, virtutea aceea mică de tot, eare, poate fi rostită atit de 
muzical In limba iui Voltaire: la gentlllesse — chiar delica
tețea morală de care vorbeam! l-am Insolit adesea, fără veto 
mea, in trenuri de noapte șl In trenuri de zi. Am strdbdtut Im 
preună amurguri senine de vară, miriștile sure In noiembrie, 
crlngurile 
cazna la 
supuneau

verzi ale primăverii și m-a mihntt, de multe ori, 
care cittva dintre membrii cluburilor sportive fși 
tovarășii de drumeție.

II
nu e nepăsător la veselie; tisul și vigoarea tinereții

Înscris un coș splendid, de la dis
tanță. 58-57 pentru I.C.F. Elevii an
trenorului Vasile Popescu au avut 
din nou mingea, dar, o intercep
ție a lui Mihai Nedef a pus iar 
echipa I.C.F.-ului in atac. Ultimele 
30 de secunde. Mălușel (I.C.F.) avea 
de executat două aruncări libere. 
Dar, stupoare. El a ratat ambele 
încercări. Politehnica a trecut la 
contraatac și clnd acele cronomo- 
trului indicau ultimele 8 secunde, 
același excelent Iekely este faul
tat. De data aceasta el nu a mai 
greșit și... 59-58 pentru Politehnica. 
Entuziasm pe banca rezervelor de 
la Politehnica și consternare la 
I.C.F. (nu aș fi vrut să fiu în pie
lea lui Mălușel). Studenții din Dca- 
lu Spirei s-au repezit în atac, l-au 
angajat pe Tarâu, iar acesta a ob
ținut două aruncări de pedeapsă, 
in ultima secundă a partidei. Am
bele echipe erau la centrul terenu
lui, iar pivotul I.C.F.-ului, intre 
cei doi conducători de joc, încerca 
ultima șansă pentru echipa sa. Pri
ma aruncare. După ce mingea a 
lovit inelul, a ricoșat în panou, a 
revenit pe inel, s-a rotit, și clnd 
toată lumea credea că va ieși afa
ră. a căzut în coș : 59—59. Prelun
girile regulamentare erau asigu-

STEAUA — UNIVERSITATEA 
CLUJ 90—74 (43—30). Fiecare meci 
susținut de clujeni fără Horia De- 
mian a arătat cită nevoie au de a- 
portul său elevii antrenorului Mit- 
cea Bugnariu. în fața campionilor, 
studenții nu au putut menține e- 
chilibrul decît 15—16 minute. Mi
litarii, cu Savu și Novacec in 
vervă, s-au detașat apoi în cîștigă- 
tori siguri. Antrenorii ambelor 
echipe au folosit toți jucătorii de 
pe banca rezervelor. O remarcă 
specială pentru Ruhring, care a 
fost cel mai bun jucător de pe te
ren. A înscris, de altfel, 30 de 
puncte. S-au evidențiat, în afara 
celor de mai sus, Nosieviei și 
Bulat de la Steaua, Prie și Ronai 
de la Universitatea. Foarte bun, 
arbitrajul prestat de Ion Petruțiu 
și Petre Marin. (P. Iv.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA- 
DINAMO BUCUREȘTI 69—75 (40— 
38). Derbiul etapei a corespuns sub 
aspectul spectacolului și al evolu
ției scorului. De menționat că vic
toria a revenit oaspeților — fără 
Albu, accidentat — mult mai 
decît arată scorul. Partida a

LILIANA FOCȘENEANU, C. TABĂRAS Șl GH. VULPE 
ÎNVINGĂTORI LA SLALOM URIAȘ

ti

„Cupa orașului București 
a revenit clubului Steaua

Dumini-

stînjeni 
a doua

zis că te afli Intr-un tărim de basm: pe crengile incăr 
zlmbeau, roșcate si aurii, fructele. Totul era numai lu 
și rodie catifelată, scăpărînd diamantin In rouă dimi 
Din pămint se ridicau trimbe de aburi, Incit călător 
ia geam amuțiseră de atlta frumusețe. Singuri baschet

Nimeni
slnt molipsitoare ca rujeola. In micile apartamente clătinate 
ale vagoanelor care Înaintează ore In șir pe traverse, tovă
rășia bunei dispoziții te scutește să mal iaci In glnd socoteala 
minutelor cite au lost șl cite au rămas plnă la destinație. Glnd 
Insă buna dispoziție cuviincioasă e Înlocuită printr-un zgomot 
de voci ce se iau la Întrecere, răcnind cele mai Înfricoșătoare 
vulgarități, regreți mersul de mela al curselor locale, tn care 
muncitorii se întorc, cu cufărașele lor de lemn, tăcuti ea și 
ele, de pe șantier sau de la uzină. Să te ferească Mercur - 
pe care anticii 11 veneraseră ca pe zeul călătoriilor — să pe 
treci o noapte in același vagon cu unele echipe care vin sau 
se duc la vreo competiției Nu le contenește limba o clipă și 
fiindcă surplusul de vitalitate nu e cheltuit atunci, unde > 
cum se cuvine, Încep, de obicei după miezul nopfii, tropăita 
iile, bătăile cu palma in perefil vagonului tn ritm de cha-cha 
rock sau twist, „clnlecele* fără urmă de muzică intr-inse» 
Nu cumva să le atragi insă atenția că mai sint in tren și ait 
călători, dintre care unii au a doua zi treburi a căror rezolvate 
presupune și nițică odihnă I Riști să fii respins, fără pic tie 
politețe, de revolta unanimă a echipei. Solidaritatea sportivi 
îuncționează inti-adevăr, in astfel de ocazii, tără cusur. „Băie 
fii' și, vai, uneori, chiar fetele au convingerea că ei singur, 
se află pe drumul cel bun și că toți ceilalți sint niște eretic

La vagonul restaurant, lucrurile se complică prin berev 
simplă, berea Îndoită cu rom, romul dublu sau cafeaua me 
tamorfozată — știm noi cum — in marghilomană. Atunci 
ține-te, c-abia începe I Erau ei, turcii, mari băutori de tutun, 
dar sportivii le-au venit de hac. Ii Întrec de altfel, pe toii, 
in ceea ce e mai nesportiv, plnă și clnd antrenorul se află 
intre ei.

Antrenorul, care — oriclt aș fi eu de nesportiv — știu 
că are datoria de a-și păzi echipa, ferind-o de excese, de toxi 
ne și de comportări ce nu au nimic de-a face cu morala spor 
turilor.

eh
drum spre litoral, vara trecută, intr-un accelerat eu 
din cale-afară de matinal, am asistat la isprava unei 
de baschet. Trenul oprise la un semafor, in cimp, lingă

Simbătă seara, pe ringul insta
lat în sala Casei de cultură a 
tineretului din raionul Nicolae 
Bălceșcu s-a disputat finala „Cupei 
orașului București** la box. tn a- 
cest ultim act al competiției s-au 
întrecut pugiliști de la cluburile 
și asociațiile sportive Steaua, 
Olimpia, Metalul, Universitatea, 
Progresul, Constructorul, Grivița 
Roșie, S.P.O.B. și Viitorul,
Spectatorii, prezenți în număr 
mare la reuniune, au asistat ia 
meciuri interesante, de un bun 
nivel tehnic, la care și-au dat con
tribuția, îndeosebi, sportivii de la 
Sigaua, Metalul, Progresul și 
Olimpia. Cele mai interesante par
tide le-au furnizat A. Barbu, I. 
Neicu (juniori), V. Tudose și 
N. Enciu (seniori). Confruntarea 
celor doi .grei", Em. Schnap și 
V. Petrescu, a plăcut celor pre- 
zenti, întrucît ambii sportivi au 
practicat un box tehnic, „din care 
n-an lipsit loviturile bine plasate 
la corp și figură. Cubul Steaua 
a cucerit trofeul datorită numă
rului mare de concurent! pe care 
i-a avut în finală.

Rezultate tehnice : cat. semi- 
muscă: A. Barbu (Metalul) b.p. 
V. Neagu (Olimpia); cat. cocoș:

(Melalul) b.p. J. 
cat. pană: I. Neicu 
P. Constantinescu

F. Cuculescu 
Stefan (I.T.B.); 
(S.P.O.B.) b.p.
(Viitorul); cat. semi-ușoară: C. Ne- 
goescu (Steaua) b. dese. rep. III
D. Dosan (Grivița 
ușoară: G. Florescu
E. Veidel (Steaua),
(Steaua) b. ab. rep. III G. Victor 
(Steaua); cat. setni-mijlocie: G. 
Ștefan (Olimpia) b.p. Șt. Niculescu 
(Constructorul), G. Grecu (Con
structorul) b.k.o. rep. I I. Huidu 
(I.T.B.); cat. mijlocie-mică.- St. Ta
bacii (Olimpia) b.p, D. Ionescu 
(Steaua), N. Enciu (Progresul) b.p. 
Al. Matyius (Steaua); cat. qrea: 
V. Petrescu (Universitatea). b.p. 
Em Schnap (Progresul). S-a mai 
disputat un meci amical, la cat. 
mijlocie, în care I. Stelian (I.C.F.) 
l-a învins prin abandon în reoriza 
a II-a pe C. Georgescu (Metalul).

C. PUFU-coresp.

Roșie); cat. 
(Viitorul) b.p.

V. Tudose

Incepind de mii ne,

CUPA „30 DECEMBRIE" VA REUNI
CEI MAI BUNI PATINATORI

...din rindurile începătorilor și consacraților
cam mult 

sezon, în-
Lăsîndu-se așteptate 

In acest început de 
trecerile de patinaj artistic încep 
acum să se înmulțească. După 
intiinirea internațională în com
pania patinatorilor din R.S.F.S.R., 
iată o nouă competiție care va

PRONOSPORT
ASA ARATA O VARIANTĂ 
CU 13 REZULTATE EXACTE 
Concursul Pronosport Nr. 51, 
etapa din 24 decembrie 1967

I. Catania—Modena Pron. pauză 1 
II. Catania—Modena Pron. final 

in. Lazio—Pisa Pron. pauză 
IV. Lazio—Pisa Pron,» final 
V. Padova—Venezia Pron. 

VI. Padova—Venezia Pron. 
VII. Leceo—Foggla 

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

XI. Perugia—Catanzaro 
XU. Potenza—Genoa

XIII. Reggiana—Palermo 
FOND DE PREMII 226.699

pauză 
final

lei

1 
X 
X 
x 
X 
X

1 
X 
X 
X
2 

X

angrena pe fruntașii bucureșteni 
ai sportului qheții.

Incepind de miine după-amia- 
ză, pe gheața patinoarului Flo
reasca se vor disputa tradițio
nalele întreceri pentru „Cupa 30 
Decembrie". De fapt, prima 
manșă a concursului — progra
mată pentru miine, la Floreasca, 
cu începere <le la ora 17 — este 
doar o „deschidere" a spectaco
lului propriu-zis. Marți vor îi pe 
gheață doar începătorii, iar în 
următoarele zile ale concursului, 
vineri și simbătă, intră în focul 
luptei categoriile 
pînă Ia seniori.

O caracteristică a 
Decembrie" este că 
o singură probă, pentru toate 
categoriile de concurențl, cea de 
figuri liber alese. Aceasta va 
permite angrenarea în întrecere 
a unui număr mai mare de con- 
curenți, lărgind astfel cadrul 
obișnuit al disputelor pe luciul 
gheții — prilej de identificare 
a unor noi talente, din rîndurils 
tineretului.

SINAIA, 24 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru).
că dimineața, se părea că vre
mea primăvăratecă va 
desfășurarea celei de 
zile de întreceri din cadrul e- 
diției inaugurale a „Cupei 
U.G.S.R.", în care erau progra
mate probele de slalom uriaș. 
Dar, în pofida temperaturii des
tul de_ ridicate, pîrtia s-a men
ținut în stare bună, permlțînd 
schiorilor să-și dispute întîieta- 
tea în condiții favorabile.

Primele au luat startul con
curentele (pe un traseu situat 
între cota 1 500 și porțiunea de 
sub Hotelul Alpin „Cota 1 400"). 
Duelul dintre Liliana Focșenea- 
nu și Constanța Măzgăreanu 
(dovedit pînă la urmă decisiv 
pentru clasamentul final al 
competiției) s-a terminat... îna
inte de limită în favoarea sină- 
iencei : Focșeneanu a avut doar 
obligația de a termina cursa, 
deoarece 
din start 
curs 1, a

La juniori (pe același traseu) 
favoritul Dan Cristea. deși a a- 
tacat cu mult aplomb porțile, 
a trebuit pînă la urmă să plece 
steagul — surprinzător — în 
fața altui tînăr talentat, Gheor- 
ghe Vulpe, care a avut mai 
multă cursivitate. Promițătoare 
comportarea lui Ion Bobiț,

în sfîrșit, cursa seniorilor 
(din Carpul Mic pînă sub Cota 
1400) nu a avut istoric. Maes
trul sportului Cornel Tăbăraș, 
hotărît să se revanșeze după 
insuccesul de simbătă, a pornit 
„ca din pușcă", a speculat in
teligent fiecare viraj și, în final, 
a cucerit victoria la o diferență 
de aproape 2 secunde față de 
Marin Focșeneanu, O mențiune 
binemeritată iui C. Văideanu. 
Remarcabilă și reintrarea lui 
Petre Clinei, care, după un an 
de întrerupere a activității ofi
ciale, a ocupat un meritoriu 
loc 5, înaintea unor schiori 
considerați protagoniști ai cursei-

Deosebit de pasionantă o fost

Măzgăreanu, plecata 
cu numărul de con- 
căzut pe parcurs.

Liliana Focșeneanu in plină acțiune 
întrecerea în clasamentul pe e- 
chipe, pentru cucerirea trofeu
lui, la care candidau cu șanse 
apropiate selecționatele regiuni
lor Ploiești și Brașov. După pri
ma zi, în care se disputaseră 
probele de slarorg special, condu
ceau brașovenii, datorită în pri
mul rînd victoriilor la seniori 
(N. Iovici) și la fete (Constanța 
Măz.găreanu).
ploîeștenii au cucerit toate cele 
trei probe și, ca urmare a bu
nei comportări și a celorlalți 
membri ai selecționatei, au to
talizat un punctaj mai bun cu 
foarte puțin (289 față de 287 de 
puncte ale brașovenilor), intrînd 
astfel în posesia frumosului tro
feu oferit de comisia de sport 
a U.G.S.R

Referitor la reprezentativele 
celorlalte regiuni, subliniem ca 
pozitivă participarea lor. In ce 
privește însă pregătirea, ea ră- 
mîne, așa cum am mai scris 
și cu alte ocazii, inferioară schi
orilor din regiunile Ploiești și 
Brașov. Dar aceasta este o altă 
problemă, depinzînd atit de con
diții obiective, cit și subiective, 
asupra căreia vom reveni.

Clasamente : seniori : 1. C.
Tăbăraș (Ploiești) 1:27,2: 2. M. 
Focșeneanu (Ploiești) 1:29.0; 
C. Văideanu (Brașov) 1:35,1;

Ene (Brașov) 1:35,2; 
(Ploiești) 
(Brașov)
(Ploiești) 
(Brașov)
(Ploiești)

Duminică, însă,

Foto : A. Neagu
șov) 40,1 ; pe echipe (final): 1. 
Ploiești 289 p., 2. Brașov 287 p., 
3. Hunedoara 191 p., 4. Banat 
142 p., 5. București 131 p., 6. 
Maramureș 108 p-, 7. Mureș-Au- 
tonomă Maghiară 86 p„ 8. Su
ceava 44 p.

D. STANCULESCU

orarul 
echipe 
o livadă de vișini șl caiși, cam la patru poște de București 
Al fi ' ................................................ “ ’
cate 
mină 
netii. 
ieîifi 
baliștii nu amuțiseră, fiindcă nu simțeau prezentă ztnel mati 
nale peste livada dezmierdată de răsăritul astrului. Au sărit, 
unul cile unul, din tren, cu antrenorul în frunte, s-au repezii 
la pomi și au rupt, cu brutalitate, mai multe crengi ce oftau 
lin sub povara fructelor date-n pirgă. Le-au adus în vagon 
au agătat pe culoar ciorapul unei tinere și au umplut de apă 
costumul bărbaților, lăsînd pe culoar și prin compartimente 
dire din tărina prin care tirlseră crengile.

Mi-am adus aminte, în timp ce trenul îșl relua zborul tn 
spre Pont, de atletii din Cnidos, care refuzaseră să-și orneze 
arena cu llorl, de teama de a nu fringe tulpina lor gingașă. 
M-am Înapoiat cu glndul în Finlanda, unde un pom sau un 
copac e aproape tot atit de sacru ca șl o flintă. Și mi-am 
spus, cu un suspin de ușurare, că — slavă Domnului I — nu 
tofi sportivii sint ca baschetbaliștil din acceleratul de Man
galia, că numai putini dintre ei iși sfidează semenii, ca aceia 
pe care am avut neșansa de a-i înttlni in trenuri de noapte 
și-n trenuri de zi. Am înțeles, nu fără un sentiment de satis- 
iacfie, că pentru majoritatea lor, deviza comportării sportivului 
rămine :

„Omenia e mai Importantă decit scorul, călirea mușchilor 
nu valorează nimic fără călirea spiritului”!

George SBARCEA

Punct final celui mai bogat 
sezon competițional

N
• MIRCEA HOHOIU — ȘEFUL PROMOȚIEI '67 • CONTRAPERFOR- 
MANȚELE ORGANIZATORILOR • „CUPA S.P.C." A REVENIT DIN 

NOU ȘCOLII SPORTIVE NR. 2

superioare,

„Cupei 30 
se dispută

celui din ediția trecută. De alt
fel, la 36 din cele 45 de probe, 
care au figurat In program, tim
pii realizați de primii trei cla
sați sînt superiori față de cei în
registrați de cîștigătorii din anul 
trecut.

Evidenta creștere calitativă a 
performanțelor a rezultat și din 
faptul că, exceptînd cîteva pro
be în care învingătorii puteau fi 
întrezăriți cu ușurință (Mircea 
Holioiu,- Eugen Aimer, Ruth 
Hocher, Liliana Burlacu, Andrei 
Țîmpu, Zita Erdeli, Anca Groza), 
toate celelalte curse au prilejuit 
dispute extrem de echilibrate, de
cise uneori numai cu ajutorul ar
bitrilor de sosire.

Reșițeanul Mircea Hohoiu a 
fost în mod neîndoielnic figura 
centrală a concursului. Progresul 
ritmic pe care elevul profesorului 
loan Schuster îl înregistrează de 
la un sezon Ia altul trădează ma
rile posibilități ale șefului promo
ției '67. Mircea Hohoiu va trece 
peste cîteva zile în categoria ju
niorilor mici cu o serie de per
formanțe unice (la vîrsta sa) în 
natația românească: 65,9 la 100 
m spate, 60,7 la 100 m liber și 
2:26,9 la 200 m spate, precum și 
acel 1:38,2 la 133 m mixt, care 
echivalează aproximativ cu ua 
timp în jurul a 2:25,0—2:26,0 la 
200 m mixt. Să sperăm, însă, că 
ele nu constituie pentru elevul 
din Reșița decîf începutul adevă
ratului asalt către marile perfor
manțe, care îi surîd mai mult ca 
oricui.

în rîndurile celor care au mar
cat în acest concurs un evident 
progres mai pot fi citați și Eugen 
Aimer, din Reșița, un veritabil 
înotător de competiție, care în 
momentul cînd îsi va îmbună
tăți rezistența va deveni un „del
fin" de certă valoare, Andrei 
Țîmpu — un brasist cu o tehnică 
aproape perfectă, Anca Groza, 
Zita Erdeli și Teodor Nuțeanu. 
Ultimul, în special, a revenit des
tul de repede în fruntea promo
ției sale (11—12 ani), cîștigînd de 
o manieră entuzț'siă cursele de

spate și erau! Surprinzătoare au 
fost și evoluțiile Cameliei Vijeu. 
Eugeniei Cristescu (la 9 ani — 
21,6 s pe 33 m liber) și ale unei 
tinere înotătoare din Mediaș, 
Liadore Covaci, care în ciuda 
faptului că nu are nici un fel de 
posibilitate pentru a se pregăti 
în timpul iernii (de ce oare se 
tărăgănează atît de mult con
strucția bazinului din Mediaș?), 
s-a clasat printre fruntașele pro
bei de 66 m bras.

In ansamblu, colecția bunelor 
performanțe este promițătoare. 
Au fost corectate șapte recorduri 
ale țării, dar numărul lor putea 
fi cel puțin dublu, dacă progra
mul competiției (a cuprins 26 de 
curse pe distanțe neclasice) nu ar 
fi temperat — acesta este cuvîn- 
tul — elanul tinerilor înotători! 
Dintr-0 regretabilă neglijență a 
fost menținut programul concur
surilor din anii trecuți (cînd 
probabil că acesta corespundea 
calității sportivilor care se între
ceau), iar prezența participanți- 
lor pe blocstarturi nu a fost li
mitată de nici un fel de barem. 
Au fost singurele... contraperfor- 
manțe ale unui concurs pe care 
oricînd l-am revedea cu plăcere.

Fluierul starterului a răsunat 
simbătă seara în piscina acope
rită de la Floreasca pentru ultima 
oară în acest an, trăgînd cortina 
peste cel mai bogat 
sezon competițional 
românești. A fost un 
retului, care pășește 
guros pe treptele 
măiestriei sportive, cu un final 
caracteristic. Elanul și dorința de 
afirmare au „respirat" din efortu
rile majorității celor care timp 
de trei zile s-au întrecut cu mul
tă pasiune în cadrul „Cupei spe- 
ranțelor".

Dominate de disputa acerbă 
între reprezentanții Școlii sporti
ve din Reșița (mai puternici la 
categoria 13—14 ani) și cei ai clu
bului Dinamo București, care 
mai ales în ultima zi au avut cî- 
teva succese meritorii, întreceri
le rezervate tinerilor noștri îno
tători s-au ridicat în acest an la 
un nivel calitativ net superior

; 3.
1 4. 

P. 
N. 
M. 
V. 
E. 
Z.

și fructuos 
al natației 
an al tine- 
tot mai vi- 
desăvîrșirii

5.
6.

7.
8.
9.
10.

M. 
Clinei 
Iovici 
Bucur 
Crețoi 
Șandru
Kadar (Maramureș) 1:50.4 ; fete: 
1. Liliana Focșeneanu (Ploiești) 
40,4 ; 2. Georgeta Băncilă (Bra
șov) 42,0; 3. Daniela Mărgărit 
(Ploiești) 45.0 ; 4. Elena Donea 
(Ploiești) 48,1 : 5. Florica Megi- 
anis (Ploiești) 52,2 ; 6. Rozalia 
Letalik (Banat) 52.4 : juniori: 1. 
Gh. Vulpe (Ploiești) 34,4 ; 2. D. 
Cristea (Ploiești) 35,1 ; 3. I. Bo
biț (Brașov) 36,1 ; 4. C. Tudor 
(Brașov) 37,5; 5. Al. Bogdan (Plo
iești) 38,0 ; 6. D. Ionescu (Bra-

1:35,4 ;
1:36,0 ;
1:40.4 ;
1:42,2 ;
1:47,0 :

INCHIRIATI

de la 
CENTRUL din 

STADIONUL REPUBLICII

MATERIAL Șl ECHIPAMENT 
SPORTIV

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

• PLATA SE POATE FACE Și 
PRIN VIRAMENT

A Informații la teL 31.48.80.

Pentru sport și excursii

Liliana Burlacu — cea mai bună br,asistă a concursului
Foto: V. Bageac

Ad. VASILIU

REPREZENTANȚII ȘCOLII 
SPORTIVE NR. 2 AU CÎȘTIGAT 

„CUPA S.P.C.“

S-au încheiat și întrecerile ju
niorilor din cadrul Școlilor spor
tive din întreaga țară. Iată cî- 
teva din ultimele rezultate: D. 
Vngureanu (Galați) 1:18,3 (!) și 
Ildico Szabadi (Cluj) 1:30,4 la K>0 
m bras, D. Țurcanu (Șc. sp 2) 
2:21,2 și Edda Schuller (Șc. sp 2) 
2:36,9 la 200 m liber și VI. Belea 
(Șc. sp. 2) 2:35,1 la 200 m delfin.

„Cupa S.P.G." a revenit și în 
acest an reprezentanților Școlii 
sportive nr. 2 din București, care 
au obținut cele mai multe victorii,
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LA ZI: REZULTATE, CLASAMENTE
MASCULIN : I.C.F. — Dinamo București 1—3 (—11, 10, —8, 

—7) ; Steaua — Viitorul Bacău 3—2 (7, —12, 9, —13 4) j 
Petrolul Ploiești — Alumina Orcdea 3—1 (4, 13,-12, 10) ; 
Tractorul Brașov — Rapid Buc. 1—3 (8, —4, —12, —10) ; 
Fajul Constanța — Celuloza Brăila 3—2 (12, —8, 15, —13, 5 ; 
Politehnica Galați — Minerul Baia Mare 3—0 (9, 9, 9).

FEMININ : Dinamo — Medicina 3—1 (—9, 4, 2, 6) ; Rapid — 
Constanța 3—0 (7, 6, 4) ; Universitatea Craiova — 

“7, 4, 10); Drapelul roșu Sibiu — C.S.M. 
Sibiu 0—3I (—11, —7, —10); Universitatea Cluj — Penicilina 
lași 1—3 (11, —8, —5, -9).

CLASAMENTE

MASCULIN : Seria 1
1. Steaua 5 5 0 15: 3 10
2 Dinamo 5 4 1 13: 7 9
3. Viitorul Bacău 4 2 2 9: 9 6
4. I.C.F. 4 1 3 5: 9 5
5. Petrolul Ploiești 4 1 3 5:10 5
6. Alumina Oradea - 4 0 4 3:12 4

FEMININ

Seria a il-a
8
8

1. Politehnica Galați
2. Rapid

4
4

4
4

0
0

12: 2
12: 3

3—4. Tractorul Brașov 4 1 3 6: 9 5
3—4. Celuloza Brăila 4 1 3 6: 9 5

5. Minerul Baia Mare 4 1 3 4:10 5
6. Farul Constanța 4 1 3 4:11 5

1. Rapid București
2. C.S.M. Sibiu
3. C.P.B.
4. Dinamo București
5. Universitatea Craiova
6. Penicilina lași
7. Farul Constanța
8. Universitatea Cluj
9. Medicina București

10. Drapelul roșu Sibiu

4 4 0 12: 0 8
4 3 1 11: 6 7
4 3 1 10: 9 7
330 9: 1 6
4 2 2 7: 8 6
422 6: 7 6
4 1 3 7:10 5
4 1 3 4:11 5
4 0 4 3:12 4
303 4: 9 3

RADIOGRAFIA ETAPEI... 
(Și, poate, a campionatelor)

ÎNSEMNĂRI

intre două seturi...

Nu este vina noastră dacă, proba
bil. ne repetăm.

Ieri -ca în toate etapele care au 
urmat startului, de loc promițător, 
de la 3 decembrie — tn campiona
tele naționale nu s-a produs nici o în
cercare de Împlinire a dezideratelor 
majore ale voleiului românesc.

Aceleași Jocuri de slabă factură teh
nică, reflectînd insuficiența mundt 
rte pregătire din cluburi șl asociații. 
Aceleași Inadecvate șl Ineficiente 
concepții tactice, aceleași persistente 
greșeli nepermise echipelor din pri
mul campionat al țării (blocaje după 
vechiul regulament !, multe servicii 
ratate, tot atîtea atacuri oprite în 
fileu sau ajunse tn out ș.a.).

Continuă să absenteze, cu rare ex
cepții, spectaculozitatea care nu de 
mult făcea nefncăpătoare tribunele.

De ce toate acestea ?
Mai înttl, pentru că majoritatea 

echipelor participante — jucători .ju
cătoare, antrenori — se complac în 
liniștea mediocrității. Apoi, pentru 
că aproape întreaga pregătire este 
orientată pe cîștlgarea (ACASA) a 
celor clteva puncte care să asigure 
menținerea in campionat. Sînt des
tule echipe care se consideră învinse 
încă înainte de a se urca în tren 
pentru a Juca la București sau în 
alt oraș (Cum se face, deci, pregă
tirea psihologică ? Cît de profundă 
este dorința sportivilor de a repre
zenta cu cinste dublii în oare acti
vează sau orașul în care trăiesc 1 
Unde este respectul pentru specta
tori ?)

Se vorbește mult, dar se face foarte 
puțin pentru zăgăzuirea unor practici 
șj mentalități, pentru lărgirea ne
contenită a unui drum al căutărilor 
și înnoirilor. Etapa asupra căreia s-a 
oprit reflectorul nostru, ne-a dat pri
lejul să revedem pe teren, fie ju
cătoare pitice, care abia se pot des
prinde de la sol, fie jucătoare vârst
nice, evident cu posibilități limitate 
de a contribui la realizarea unor 
meciuri de calitate, dinamice, spec
taculoase.

Unde este, atunci, întinerirea pro
misă a echipelor ’ Știm I Ceva s-a

Colț statistic
MINI-VOLEI ?

Media înălțimii voleibalistelor 
din divizia A : Dinamo București 
172 cm, C.S.M. Sibiu, Rapid și 
C.P.B. 171 cm, Universitatea Cra
iova și Medicina București 169 
cm, Drapelul roșu Sibiu și Uni
versitatea Cluj 168 cm, iar Fa
rul Constanța numai 167 cm. 
Antrenorul N. Roibescu (Peni
cilina Iași) a refuzat sâ furni-

MULȚUMESC PENTRU SERVICIU...
în ordinul simplității procede

elor tehnice, serviciul deține 
primul loc. El are, însă, o 
mare importanță în joc, și de 
modul cum este executat depin
de în mare măsură posibilitatea 
construirii atacului de către ad
versar.

O mică statistică făcută cu 
prilejul etapei de ieri, ne con
duce la concluzii nu prea liniș
titoare.

De pildă, în cele 5 meciuri 
masculine s-au greșit PESTE 60 
DE SERVICII. Ce înseamnă a- 
ceasta ? Că o mare parte a ju
cătorilor (mulți dintre ei vizați 
pentru selecționare) execută nea
tent, pripit, cel mai simplu pro
cedeu tehnic din volei, ceea ce

30 DE ANI 
DEASUPRA 
FILEULUI!

Nu pentru că ne este de 
zeci de ani coleg de breaslă, 
nu pentru că se bucură de 
simpatii unanime în lumea 
sportivă, ci pentru această im
presionantă colecție de ani în 
scaunul incomod, inconfortabil, 
al arbitrului de volei, îl ani
versăm aci pe NICU MA- 
TEESCU. Prin 1937, la un meci 
studențesc Medicina — Drept, 
l-am văzut pentru prima oară 
stabilind pe teren justiția re
gulamentară. A fost jucător, a 
format jucători, i-a condus și 
i-a împăcat pe teren. A ar
bitrat în cariera sa aproape 
1 000 de jocuri, dintre care 
ceva mai puțin de o sută in
ternaționale, ca arbitru prin
cipal sau secund. A fost invi
tat în 9 jâri europene, iar 
momentul culminant al activi
tății sale îl consideră pe cel 
în care a primit titlul de ar
bitru internațional (Moscova, 
1962).

Asemenea aniversări sîntem 
gata oricînd să celebrăm, 
(vib). 

făcut: la Petrolul, Alumina — mas
culin, C.S.M. Sibiu, Universitatea 
Cluj—feminin. $i este foarte bine. 
Dar, prea puțin față de nevoile ac
tuale ale voleiului nostru. Celelalte 
echipe n-au încă destul curaj (nici 
atunci cînd există certitudinea vic
toriei). Sînt, din această cauză, multe 
elemente tinere, înzestrate, cu reale 
posibilități de progres și afirmare 
pe care le cunoaștem doar din lista 
LOTULUI unui club sau altul, de pe 
banca rezervelor și, în cel mai bun 
caz, din fugare apariții de un minut- 
două pe terenul de joc, deseori nu
mai pentru un schimb de mingi. Să 
mai spuneam, oare, cîte parale fac 
aceste jumătăți de măsură ?

Radiografia etapei de ieri din cam
pionatele naționale semnalează în 
continuare și’ supărătoarea varietate 
a manierelor de arbitraj. Nu numai 
atît — deșt această varietate are 
serioase influențe negative ! Corecti
tudinea (prezentă în arbitrajele pres
tate în București, sub „ochii” fede
rației de specialitate) este cei puțin 
discutabilă în provincie .unde teama 
de a nemulțumi pe unii spectatori 
îi determină pe arbitri să uite litera 
regulamentului, sau să se facă uneori 
că au uitat-o !

Iată cîteva explicații ale interesu
lui scăzut în ultima vreme pentru 
meciurile din campionatele de volei.

Dacă așa stau lucrurile, ne între
băm cu firească îngrijorare : cînd 
so va risipi, în sfîrșit «stămitoarea 
impresie dezagreabilă lăsată de evo
luția nu prea îndepărtată a echipei 
noastre reprezentative în campiona
tele europene masculine din Turcia 
și cînd vor apare mult așteptatele 
semne ale redesării voleiului feminin 
pentru atingerea valorii avute cu ani 
în urmă ?

Pentru că unde dacă nu în for
mațiile care-și dispută întîietatea în 
campionatele țării va trebuie să-1 cău
tăm pe acei jucători și pe acele ju
cătoare de mare valoare, care, îm- 
brăcînd tricoul echipelor reprezenta
tive, să reafirme voleiul românesc pe 
plan european și mondial ?

Dan GARLEȘTEANU

zeze corespondentului nostru din 
Cluj datele cerute.

Citeva „minime": Maria Flo- 
rea (Farul) 155 cm !, Erna Stoi
ca (Drapelul roșu) și Smaranda 
Nicula („U“ Cluj) 158 cm. Mar
cela Costea (Medicina) 159 cm. 
Cea mai scundă jucătoare de la 
Rapid (Elena Florescu — 168 
cm) depășește media de înăl
țime a întregii echipe Farul!

face ca munca unei întregi e- 
chipe, într-o anumită fază, să 
fie irosită cu multă ușurință. 
Pe de altă parte, execuția de
fectuoasă a serviciului atestă 
insuficienta atenție acordată a- 
cestui procedeu în orele de pre
gătire. In întîlnirea Farul Con
stanța — Celuloza Brăila s-au 
greșit nu mai puțin de 24 de 
servicii !

FETE TINERE NU MAI CRESC LA CONSTANȚA?
Rapid și Farul puteau oferi — 

în virtutea tradiției — o întilnirs 
spectaculoasă, echilibrată, în care 
ambele echipe să arate tot ce au 
învățat. Scorul de 3—0 (7, 6, 4), 
cu care a cîștigat Rapidul, a in
firmat, însă, așteptările.

Rezultatul nu se datorează jocu-

FETE
lui bun practicat de rapidiste, ci, 
mai curind, erorilor comise de oas
pete. Jucătoarele din Constanța au 
pierdut multe puncte din cauza 
preluării greșite a mingii, igno- 
rînd un element determinant in 
construirea unui atac variat și 
efieace.

O problemă importantă ni se 
pare a fi vîrsta jucătoarelor. Cre
dem că ar fi bine ca loturile fe
minine să fie împrospătate cu ele
mente tinere și talentate, nu pen
tru că jucătoarele actuale nu ar 
avea o tehnică bună și încă posi
bilități de a face față cerințelor 
actuale, ci pentru că acestea nu 
mai au vioiciunea celor foarte ti
nere (media de virstă la Farul — 
26 arii). Elementele tinere trebuie 
introduse în lotul echipelor actuale 
pentru a putea fi rodate. Nu este 
indicat să așteptăm să dispară o 
generație de jucătoare pentru a ne 
apuca, abia după aceea, de înlocui
rea lor.

Dintre jucătoarele folosite, cităm

Băcăuanii In atac l Foto : R, Teodor

BĂCĂUANII AU SMULS DOUĂ SETURI CAMPIONILOR
înainte de meci, profesorul 

Vasile Ghenadi, care se ocupă de 
cîțiva ani de voleiul băcăuan, ne 
spunea: „Noi, provincialii, venim 
de obicei în Capitală timorați de 
faima adversarilor. Sîntem feri
ciți dacă obținem un set". în 
această declarație se află mai 
multă timiditate decit adevăr. 
Desfășurarea meciului Steaua — 
Viitorul Bacău avea să ne con
firme presupunerea. Moldovenii 
au ținut în șah redutabila for
mație campioană, culegînd apre
cierile și aplauzele spectatorilor 
din sala Giulești.

BĂIEȚI
Volumul preocupărilor noastre 

este favorabil echipei din Bacău, 
pentru că ieri ea a stîrnit admi
rația, chiar dacă pină la urmă a 
fost nevoită să încline steagul în 
5 seturi — durată insuportabilă 
pentru o formație insuficient pre
gătită fizic și neobișnuită să i se 
întimple a ține piept unor cam
pioni în chiar fieful lor.

Ceea a ce impresionat în jocul 
băcăuanilor a fost curajul lor, 
voința de a face puncte, tendința 
de a se bate pentru fiecare min
ge. Intențiile acestea au fost sus
ținute de un excelent blocaj la 
fileu, de mobilitatea lui Virgil 
Moșescu pe linia de fund, ca și 
de excepționala forță în atac a 
lui Doru Rednic. Aceste elemente 
au găsit un bun coordonator în 
Vasile Petrișor, înțelept, lucid, 
folositor în toate fazele jocului. 
Cu multă plăcere am urmărit — 
ceea ce ni se întîmplă rar în ul
tima vreme — serviciile forte și 
razante ale lui Matei Costea, tînăr 
medic de țară (la 16 km de Ba
cău).

După primul set, încheiat în 
mai puțin de 20 de minute, me
ciul părea ușor de cîștigat pen
tru campioni, care manifestaseră 
fermitate în acțiuni, mizînd pe 
valoarea unui cvartet de jucători 
excelenți: Bartha, Cristiani, Rota
ru, Iorga. Incepînd însă din al 
doilea set, încercînd dezinvoltura 
în joc, steliștii au căzut curînd 
în superficialitate. Repetînd a- 
cest test psihologic și în seturile 
3 și 4, Steaua a plătit birul unui 
set decisiv, pentru cîștigarea că
ruia a fost obligată să concen
treze tot ce are mai bun, tot ce 
știe mai bine.

Arbitrul Pătru Zoe “a condus 
bine un meci de oarecare tensiu
ne, în care surpriza potențială a 

pe Alexandrina Chezan și Elena 
Florescu (Rapid), Elisabeta Goloșie 
și Maria Florea (Farul)..

DRAPELUL ROȘU SIBIU - C. S. M. SIBIU 0-3
Derbiul sibian desfășurat in sala 

Școlii sportive din localitate in 
fața a peste 400 de spectatori nu 
a atins nivelul scontat. Jucătoarele 
de la C.S.M. au învins datorită 
unui atac variat, blocajului înalt și 
agresiv precum și unei mai bune 
organizări a apărării din linia a 
doua. Țextilistele nu s-au ridicat 
la valoarea adversarelor decit in 
setul intîi. fapt care a facilitat vic-

UNIVERSITATEA CLUJ
în comparație cu evoluțiile an

terioare, clujencele s-au prezentat 
ceva mai bine. Ele puteau ciștiga 
tot ațît de bine ca și oaspetele, 
la același scor, dar experiența îe- 
șencelor și-a spus finalmente cu
vîntul. Atacurile efectuate în spe
cial de Căunei și Demetriu au

UNIVERSITATEA CRAIOVA - C. P. B. 3-1
Bucurgșțencele, cu trei victorii 

consecutive la activ, au' venit la 
Craiova cu intenția de a o încer
ca și pe a patra. Speranțele le-au 
fost spulberate la începutul primu
lui set, cînd gazdele au atacat dez
lănțuit și au condus la un moment 
dat cu 14—1. în setul doi, oaspetele 
și-au revenit și au punctat cu lar
gul concurs al craiovcncelor. Ca 
Scorul de 1—Ț la seturi,- galeria 
craioveanâ sr dezlănțuie și sub 

augmentat starea emoțională a 
publicului. Rezultat final: 3—2 
(7, —12, 9, —13, 4).

în final, o întrebare pentru fe
derație: de ce nu mai poartă 
căpitanii de echipă bareta dis-

Petrolul la prima victorie: 
3-1 cu Alumina Oradea

La Ploiești, s-a desfășurat der
biul codașelor seriei I : Petrolul 
— Alumina Oradea. întîlnirea 
avea o mare importanță pentru 
ambele formații, rezultatul ei 
atîrnînd greu în balanța rămî- 
nerii sau retrogradării din pri
ma divizie a țării. După ce a 
cîștigat relativ ușor primul set, 
se părea că petroliștii vor ob
ține o victorie clară, dar desfă
șurarea setului următor a infir
mat această supoziție. Orădenii 
aii condus în permanență la 
4—5 puncte diferență, alungind 
la un moment dat la 13—9' Din 
acest moment, gazdele au a- 
vut o revenire puternică și au 
realizat 6 puncte consecutive, 
ceea ce le-a adus victoria. In

Politehnica Galați — Minerul Baia Mare 3-0
Meciul a plăcut datorită dîrze- 

niei cu care au luptat voleiba
liștii din Baia Mare. în ce pri
vește însă nivelul tehnic al jo
cului, el a lăsat de dorit. Stu
denții gălățeni n-au evoluat la 
valoarea lor reală. în contradic
ție cu jocul bun desfășurat în 
atac, unde s-au remarcat în mod 
special Udișteanu și SzScs, apă
rarea și, mai ales, blocajul au 
comis nenumărate greșeli. Dato
rită acestora, in setul III, oaspe
ții au refăcut diferența de 5

Farul Constanța —
Gazdele au obținut prima lor 

victorie în actualul campionat 
— 3—2 (12, —8,' 15, —13, 5) cu 
Celuloza Brăila — dar nu au 
convins. Jocul a fast modest ca 
factură tehnică, însă interesant 
și pasionant prin evoluția sco
rului. Oaspeții, cu o echipă tînă- 
ră din care s-au detașat Bărbu- 
lescu, Suzan și Vasile, au fost 
la un pas de victorie, avînd con
ducerea în seturile III și IV la 
7—8 puncte diferență. Deși s-au 
arătat mai buni decit adversarii

Bun arbitrajul cuplului Nicolae 
Mateescu și Marinei Oancea.

Nicole ta ALDEA

toria C.S.M.-ului în 65 de minute: 
3—0 (II, 7, 10).

Echipa textilistelor este greoaie, 
se bazează mai mult pe aportul 
jucătoarelor Lutsch și Fteșeriu. De 
la învingătoare s-au evidențiat 
Schiinn, Welther și Olariu. Foarte 
bun arbitrajul asigurat de Cornel 
Pitaru (Sibiu) și Liviu Ciulea (Tg. 
Mureș).

Il.IE IONESCU—coresp. princ.

- PENICILINA IAȘI
creat panică în rindurile studente
lor. Rezultat final: Universitatea- 
Penicilina 1—3 (11, —8, —5, —9). 
Partida — de un nivel mediocru — 
a fost condusă foarte bine de FI. 
Romuluș, ajutat atent de N. Ma- 
nole (ambii din Tg. Mureș).

N. TODORAN — coresp.

„bagheta" fotbalistului Deliu în
curajează frenetic echipa favorită 
care reușește în continuare faze 
spectaculoase prin Bur-lacu, Lăzea- 
nu și Marinescu. Victoria gazdelor 
(9, —7, 4, 10) a fost ușurată, cc-i 
drept, și de comportarea nesatis
făcătoare a ridicătoarei bucureșten- 
ce Vlădeanu. Au arbitrat bine Bor- 
ghilă (Timișoara) ajutat de Stănes- 
cu (Ploiești).

ȘT. GURGUI-coresp. prince 

tinctivă sub numărul de tricou, 
confundîndu-se astfel cu toți cei
lalți parteneri și împiedicînd re
cunoașterea celui în drept să 
ceară arbitrului o explicație?

Victor BANCIULESCU

setul următor, situația s-a re
petat. dar cei care au recuperat 
au fost oaspeții care, conduși 
cu 12—9, au refăcut handicapul 
și au cîștigat în cele din urmă 
la 12. In setul IV, care avea să 
fie și ultimul, ploieștenii au con
dus detașat, obținînd astfel vic
toria cu 3—1 (4, 13, —12, 10). 
Acesta este primul lor succes 
în campionat. S-au remarcat 
Curteanu și Zamolo de la în
vingători și Starinski și Sche- 
itzner de la învinși.

A arbitrat cu mici scăpări C. 
Armășescu. secundat atent de 
N. lonescu, ambii din Bucu
rești.

A. VLĂSCEANU-coresp. prin
cipal 

puncte cu care erau conduși și 
au preluat chiar conducerea 
(9—8). Ei nu au reușit însă să 
mențină ritmul pe tot parcursul 
jocului ca urmare a unei insufi
ciente pregătiri fizice. S-au evi
dențiat Kramer. Udișteanu, Popa 
și Szocs (Politehnica), Rău și 
Radu (Minerul). A arbitrat co
rect Emil Ududec din Galați 
(arbitrul delegat la întîlnire nu 
s-a prezentat).

S. CONSTANTINESCU-coresp. 
principal

Celuloza Brăila 3-2
lor, brăilenii au avut o cădere 
inexplicabilă în setul al V-lea, 
pe care l-au pierdut la un scor 
categoric și o dată cu el și par
tida. Cei 4—500 de spectatori 
constănțeni prezenți la întîlnire 
au plecat dezamăgiți de jocul 
șablon, bătrînesc al echipei gaz
dă, din rîndurile căreia nu am 
remarcat decît pe Coțoveanu și 
Gornoviceanu. Farul nu s-a pre
zentat la joc într-un echipament 
uniform. Arbitrajul lui D. Ră- 
dulescu și N. Gălășanu — modest-

CORNED POPA-coresp. princ.

DINAMO - 
MEDICINA 34 
începutul furtunos al Medici- 

nei, care punctează prin Klein și 
Pandrea, precum și greșelile co
mise de Nodea și Vamoșiu (în 
special în linia a doua) ne-au 
dat impresia că vom fi martorii 
unei surprize de proporții. Me
dicina a condus tot timpul cu 4, 
5, și chiar 9 puncte diferență și a 
cîștigat primul set cu 15—9. în 
seturile următoare, formația cam
pioanelor a fost remaniată. Șor- 
ban, Popescu și apoi Belgea și 
Gheorghescu le-au înlocuit pe No
dea, Constantinescu, Ștefănescu și 
Vamoșiu. Atacul a căpătat con
sistență, linia a doua mai multă 
clarviziune și Dinamo și-a im
pus punctul de vedere. Voleiba
listele de la Medicina au dat 
— spre sfîrșit — semne de obo
seală, după eforturile depuse în 
primul set. Principala lor reali
zatoare. Klein, nu mai reușește 
aproape nimic, este complet 
dezorientată (îi trebuie o doză 
mai mare de încredere îm forțele 
echipei și mai ales mai mult cu
raj personal) și întregul meca
nism se prăbușește sub loviturile 
necruțătoare ale dinamovistelor 
Șorban, Ivăneseu, Popescu și 
Bogdan. Doar în setul patru me
dicinistele au mai avut o zvîc- 
nire, dar campioanele nu au mai 
putut fi oprite și, la 60 de mi
nute de la start, fluierul final le-a 
consfințit victoria. Scor finali 
Dinamo — Medicina 3:1 (—9, 4, 
2, 6). Au arbitrat corect M. Po
pescu și E. Vintilescu.

Ion DUMITRESCU

... In sală la Ciulești erau 
ieri 242 de spectatori, firește 
în afara jucătorilor, jucătoare
lor, antrenorilor, arbitrilor 
și... ziariștilor! Casierul Gh. 
Gherman a vindut, insă, nu
mai 99 de bilete. De unde 
atîția „invitați"? „Deh!— nise 
răspunde — jucători de re
zervă, oameni care locuiesc 
aici, la stadion (?!)...“ Și, în 
fond, ce reprezintă încasările 
de ieri? Din cei aproape 500 
lei obținuți din vinzarea bile
telor. clubul Rapid rămîne cu 
270 lei. Din aceștia. 105 costă 
organizarea (oameni de ordi
ne, casier), iar... 180 lei ar
bitrajul. Așadar, pe ziua de 
ieri 15 lei pierdere...

... Microinterviu cu un tî- 
năr spectator: ADRIAN ROȘ- 
CA. elev in clasa a 7-a a școlii 
generale nr. 73 din Capitală.

— Pasionat de volei?
— Da. Sînt și jucător în 

echipa de juniori a Rapidu
lui.

— Cum ai ajuns la acest 
club?

— Colegul meu de clasă Dan 
Deliu juca de mai multă vre
me la Rapid. într-o zi m-a 
luat și pe mine. Tovarășul an
trenor Mircea Tabacu m-a lă
sat să mă pregătesc cu bă
ieții și apoi m-a oprit pentru 
echipă.„

... Știați că la volei (șl nu
mai la volei...) băieții sînt 
mai guralivi decit fetele? 
Ne-am convins de aceasta a- 
sistînd la cuplajul de la Giu- 
lești. In meciul Steaua — Vi
itorul Bacău s-a vorbit pe te
ren mai mult decit in cinci 
conferințe. Mai ales cei de la 
Steaua. S-au încurajat, s-au 
apostrofat, s-au certat chiar, 
și-au explicat greșelile ș.a.m.d. 
Uneori au uitat — din acea
stă cauză — să se concentreze 
asupra jocului. Și au pierdut 
două seturi...

... In holul dintre cabinele 
jucătorilor, fum de țigară să-l 
tai cu cuțitul. Și cînd te gîn- 
dești că aici vin să se odih
nească jucătorii și jucătoarele 
după efortul din timpul unui 
meci...

... GH. CONSTANTINESCU, 
antrenorul echipei Dinamo: 
..Este inadmisibil ca o echipă 
de divizia A. cum este Farul 
Constanța, să vină la meci

Atmosferă epigonică 
la Brașov...

BRASOV, 24 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). — în ton cu 
vremea ternă, lipsită de vlagă, 
sala de sport a Uzinelor „Tracto
rul" a fost și ea cuprinsă dumi
nică dimineața de sentimentul re
semnării cu trena lui dezolantă. 
De fapt, pronosticurile aproape 
unanime indicau acest cadru pen
tru întîlnirea voleibalistică dintre 
Tractorul și Rapid. Localnicii, cu 
un lot firav, tindeau la cîștiga-

Duel aerian deasupra fileului... 
rea acelui set devenit tradițional, 
lucru care a și fost realizat de 
altfel; în timp ce bucureștenii 
urmăreau obținerea a două 
puncte, pentru a nu pierde tre
nul turneului final.

Acum doi ani, cînd brașovenii 
impuneau respect ' celor mai pu
ternice formații din tară,- o ase
menea întîlnire ridica tribunele 
în picioare, onorînd calitatea vo
leiului românesc. Astăzi, preten
țiile modeste ale ambelor com
petitoare și evoluțiile lor în con
secință au lăsat, în general, pu
blicul apatic.

Tractorul este dus... în spinare 
de maestrul emerit al sportului 

Trage Bărbuță (Tractorul) dar blocajul rapidist (Arde'ea — nr. • t®- 
Drăgan — nr^ 8) (J lost și de data aceasta de neirecut

foto: V. S^'

doar cu 7 jucătoare. (TAKACS
— antrenorul constănțencelor: 
„Doina Bijl este în concediu 
de naștere și Florina Popovici 
s-a accidentat. Altele nu mai 
am...*). Cu o astfel de optică 
nu este de mirare că voleiul 
nostru feminin merge cum 
merge. Anul trecut aveam pa- 
.tru formații pe care le puteam 
numi echipe de volei: Rapid, 
Dinamo, Penicilina Iași și Fa
rul Constanța. Acum au ră
mas două, Rapid și Dinamo, 
ambele din București. Este 
evident regresul. Am impresia 
că în cele 7 luni dinaintea 
campionatului, majoritatea e- 
chipelor n-au făcut nimic. To
tul se plătește!*

... Time-out în meciul Steaua
— Viitorul Bacău. Antrenorul 
T. Tănase le spune elevilor 
săi: „Lăsați discuțiile cu ar
bitrii și mobillzați-vă pentru 
joc!*

... Nata Todorovschi a venit 
cu fetița la' sală. Mai erau 
vreo doi-trei copii pe-acolo. 
Prea puțini, însă, pentru viito
rul voleiului.

... Un spectator care n-a 
vrut să-și facă public numele: 
„Să nu vă mire faptul că la 
volei vin din ce în ce mai pu
țini spectatori. Priviți! Cîndva 
în ascensiune în ceea ce pri
vește frumusețea fazelor de 
joc, el redevine — ce păcat!
— un sport de plajă*.

„ Vă prezentăm echipa 
Steaua, campioană de toamnă: 
Cristiani — frezor. Binds — 
student la I.C.F., Rotaru — 
strungar, Iorga — inginer, 
Barta — mecanic de precizie, 
Poroșnicu — profesor, Marin
— student la I.C.F.

... Privind jocul slab al fete
lor, carențele unora dintre 
combatanții celor două echipe 
masculine, lipsa de interes a 
unor arbitri (trebuia să în
ceapă meciul Steaua — Viito
rul și scorerul nu venise încă) 
ne întrebam: oare voleibaliștii, 
antrenorii și oficialii (chiar 
cei al federației) nu simt 
că au obligația de a face 
o permanentă șl convin
gătoare propagandă voleiului, 
că sînt vinovațl de dezolan
tul aspect al tribunelor tot 
mai goale?

Hristache NAUM

N. Bărbuță, care în partida de 
azi a fost unicul motor al echi
pei. Profesorul Bărbuță, exemplu 
de seriozitate . în pregătire, a în
cercat să-i ralieze la eforturile 
sale pe colegii mai puțin credi
tați cu virtuțile măiestriei. Dar a- 
ceastă acțiune, susținută, firește, 
și de antrenorul D. Stanei, s-a 
dovedit neconcludentă.

De cealaltă parte a fileului, 
Rapidul, deși victorios, n-a ma
nifestat nici el o bună dispoziție 
sau accelerația dorită în. scopul 
restaurării gloriei acestei forma
ții. Lotul este numeros, cu o 
pleiadă de tineri manifestînd au
tentice calități. Deocamdată, însă, 
din noua generație feroviară (în 
meciul la care am asistat) doar 
Penciulescu ni s-a părut mai con
stant la nivel corespunzător.

Ne scuzăm față de cititori pen
tru că n-am făcut o cronică a în- 
tîlnirii, așa cum poate s-ar fi 
așteptat. Am procedat astfel pen
tru că filmul meciului ne-a oferit 
prea puține secvențe care merită 
a fi reproiectate pe ecranul zia
rului. în primul set, gazdele por
nesc energic, contracarează ofen
siva oaspeților prin blocaje 
prompte și punctează aproape 
continuu, cîștigînd la 8. Este 
vorba despre partea cea mai atră
gătoare, cea mai vie a întilnirii. 
Pe semne că efortul susținut în 
„uvertură' și-a spus cuvîntul. în 
setul doi Tractorul cedează, iar 
Rapid are jocul la discreție: 
15—4. Â1 treilea set, fără a oieri 
acțiuni în care mingea să fie 
mai mult menținută în joc, a ară
tat oarecare echilibru (6—6, 
9—10, 10—12), dar, în final, bucu- 
reștenii se impun fără dificultate 
la 12. Un „cîntec al lebedei" : 
brașovenii recuperează în setul 
patru, spectaculos, de la 3—12 
la 9—13. Fără folos, însă, căci 
feroviarii știu să speculeze nea
tențiile localnicilor terminînd la 
5 puncte diferență. Arbitrajul î 
S. Dumitrescu, C. $ovăială-Plo- 
iești — la nivelul ■ jocului,- cu 
unele neatenții, care n-au in
fluențat rezultatul: Rapid — Trac
torul 3—1.

în final cîte o mențiune spe
cială pentru veteranii PLOCON 
și BĂRBUȚĂ.

N. MARDAN



STEAUA DEBUTEAZĂ
MllNE ÎN „C.C.E." LA HANDSH//

Discuții in jurul balonului rotund

O TEMPORA!
£

Cunoscutul specialist englez BRIAN GLANVILLE analizează 
intr-un articol pe care-1 puNicăm mai jos mult discutata proble
mă a celui mai popular sport — fotbalul : cînd se juca mai 
bine — în trecut (epoca de glorie a echipei Manchester United, 
înainte de catastrofă) sau în prezent? Să vedem care este 
opinia sa.

„Care dintre noi, iubitorii fot
balului, n-am participat la o 
controversă de strictă actualita
te : ESTE OARE FOTBALUL 
CONTEMPORAN MAI BUN DE- 
CIT CEL JUCAT 1N URMA CU 
10—15 ANI ? In prezent, atît la 
noi cît și în presa din alte țări, 
părerile sînt contradictorii. Opi
niile specialiștilor englezi sînt 
determinate de două importante 
evenimente fotbalistice petrecute 
în cursul acestui an. Este vorba, 
în primul rînd, de victoria Sco
ției asupra campionilor lumii, 
pe terenul acestora (pînă atunci 
observatorii englezi socoteau fot
balul scoțian mult rămas în ur
mă), iar în al doilea rînd, de 
succesul lui Celtic în finala „Cu
pei campionilor europeni" asupra 
principalilor reprezentanți ai fot
balului contemporan — echipa 
Internazionale l^ilano, o echipă 
de idoli, o echipă model în Eu
ropa. (N.R. Discuțiile au luat pro
porții în urma eliminării scoție
nilor încă din primul tur al „Cu
pei campionilor europeni"). Pînă 
nu de mult, atît la naționala Sco
ției cît și la Celtic, domnea con
servatorismul în idei. Anul a- 
cesta scoțienii au demonstrat că, 
jucînd ca și acum cîțiva ani, 
dar cu unele retușuri în jocul 
de ansamblu al echipei, pot ob
ține rezultate deosebite.

Cunoscutul jucător Billy Wright 
— căpitan al naționalei engleze 
în urmă cu cîțiva ani — consi
deră că fotbalul 
s-a îmbogățit cu idei 
loroase. El apreciază 
rea echipei Angliei 
1948, cu Matthews, 
Lawton, Finney, s-ar 
foarte greu în fața 
bune apărări ale echipelor din 
prima ligă de astăzi.

Wright) este mai aproape de a- 
devăr. 'pentru că fotbalul s-a îm
bunătățit, într-adevăr, substan
țial în ultimii ani. Ca spectacol,, 
însă, jpcul de fotbal nu a cîști- 
gat apiroape nimic. Dimpotrivă. 
Prețul *unui punct obținut în de
plasare, a crescut, motiv pentru 
care apărările s-au întărit simți
tor. Fotbalul nu s-a îmbogățit 
din punct de vedere al măiestri
ei individuale a jucătorilor. A- 
cum sînt mai puțini jucători în
tr-o ..echipă capabili să rezolve 
pozitiv diferite situații-cheie 
unui meci.

COMPARAȚII

ale

șl

contemporan 
tactice va
că înainta- 
din anul 

Mortensen, 
fi descurcat 

celor mai

CONTRASTE
Așa cum nu o dată se întîm- 

plă într-o controversă, adevărul 
se află undeva la mijloc. Și se 
pare că punctul de vedere al lui

Balcaniada feminină
de baschet din Bulgaria

In ziua a doua a Balcani
adei feminine de baschet, care 
se desfășoară la Sevlievo, repre
zentativa țării noasțre a fost în
trecută de echipa Bulgariei cu 
scorul de 60—43 (33—25), prin 
punctele înscrise 
19, Todorova 14,

de Borisova 
Voinova 10, 

Stoianova 9, Vutova 4 și Ilova 4 
pentru învingătoare, respectiv 
de Vogel 19, Taflan 10, Bițu 10, 
Dumitrescu 2 și Ciocan 2. Indi
ferent de rezultatul din întilni- 
rea cu echipa de tineret a Bul
gariei (care participă în afară 
de concurs), echipa României 
va ocupa ultimul loc în clasa
mentul oficial. Ocupanta locu
lui I va fi decisă de meciul 
dintre formațiile Bulgariei și Iu
goslaviei, al cărui rezultat țju 
ne-a parvenit pînă la închide
rea ediției.

Mari fotbaliști au existat 
înainte, există și acum. Aceștia 
din urmă par însă a fi ceva mai 
modești în joc, deoarece rolul 
lor e oarecum limitat, iar posi
bilitățile de a-și demonstra ta
lentul sînt mai reduse decît în. 
trecut. înainte, jucătorul etala 
în teren tot ce știa. Acum el îșii 
subordonează măiestria interese
lor întregii echipe. Foarte rar se 
întîmplă procesul invers, cînd 
echipa îi creează „stelei" posibili
tățile de a și demonstra talen
tul.

îmi amintesc că, prin anii 
1930—1940, la alcătuirea echipei 
se punea următoarea întrebare : 
cine nu va juca în meciul de 
miine ? Cîți jucători talentați ră
mâneau pe banca rezervelor ! 
Cui i-am încredința azi, în echi
pa Angliei, rolurile pe care le 
îndeplinesc Bobby sau Jackie 
Charlton ? Cine l-ar putea înlo
cui pe strălucitul apărător Bobby 
Moore ?

Problema înlocuirii jucătorilor 
de prim rang cu alții asemănă
tori se pune acut și în alte țări. 
Fotbalul de azi e în multe pri
vințe mai bun decît cel din ur
mă cu cîțiva ani : jucătorii sînt 
în ansamblu mai bine pregătiți, 
metodele de antrenament, orga
nizarea tactică a jocului, folosi
rea surprinzătoare a atacurilor 
și contraatacurilor rapide au dat 
rezultate mai bune decît jocul 
artistic, subordonat etalării înal
telor măiestrii. Noțiunea de joc 
rapid e totuși iluzorie, pentru că 
adesea alergarea de-a lungul și 
de-a latul terenului nu dă roa
dele așteptate. Iată de ce eu în
clin mai mult spre opinia filozo
fului Bertrand Russel, care sub
liniază că „oricît s-ar strădui, un 
om obișnuit nu va reuși să cre
eze ca genialul Leonardo da 
Vinci".

In ultimă instanță, fotbalul 
contemporan rămîne doar o luptă 
acerbă pentru puncte. Organiza
rea lui necesită un oarecare risc 
și nu oferă un culcuș călduț ge
niilor acestui joc.

Un jucător obișnuit poate a- 
lerga 90 de minute fără să obo
sească. înainte el făcea mai greu 
acest lucru. Alergarea e un răs
puns la jocul organizat al apără
rii. Jucători ca Pele, Eusebio, 
Suarez, Garrincha sînt capabili 
să nu recurgă în aparență la ac
țiuni de atac și deodată, cînd 
nimeni nu se așteaptă, înscriu 
un gol — rezultat al exploziei 
talentului lor. Cînd l-am citat 
pe Garrincha m-am gîndit la 
Garrincha din anul 1958, care 
prin două goluri formidabile a 
răsturnat soarta întîlnirii finale 
cu Suedia, dar și la Garrincha 
din 1962, care prin mane
vrele și cursele sale i-a lăsat ui
miți pe apărătorii echipelor An
gliei, Chile și Cehoslovaciei.

Alf Ramsey crede mai mult 
în iuțeala elevilor săi decît în 
talentul lor. De altfel, el a fost 
foarte greu convins să-l schimbe 
pe Greaves cu tînărul necunos
cut Hunt, iar în prezent nici nu 
l-a chemat în lot. Cu toate aces
tea. Ramsey n-a ignorat origi
nalitatea în joc a talentatului 
Peter Osgwood, care reușește să 
atragă asupra lui 2—3 apărători 
adverși, dînd astfel posibilitate 
celorlalți atacanți să găsească 
culoare din care să se poată în
scrie. Ramsey 
metode moderne 
nament. El s-ar 
devărat impas 
la dispoziție 
tentice.

A

CAUZE

in ultimii ani, cu cît, apărările 
s-au organizat mai riguros, de
venind de multe ori supraaglo
merate, prețul măiestriei indivi
duale a jucătorilor a scăzut ver
tiginos. Tocmai de aceea, talen
tele strălucesc mai puternic ca 
înainte.

Arbitrul Laukedrey ridică mina învingătorului. Un nou punct pentru 
echipa României I

CAMPIONII ROMÂNIEI VOR JUCA LA LUXEMBURG 
CU DUDELANGE

Echipa noastră campioană, 
STEAUA, debutează In cea mai Im
portantă competiție rezervată for
mațiilor de club. Prezența repre
zentantelor noastre în „C.C.E." a 
fost ți este urmărită cu deosebită 
atenție de iubitorii handbalului. 
Am aflat amănunte despre pregă
tirile efectuate de campionii noștri, 
în vederea startului de la antreno
rul militarilor, maestrul sportului 
OCTAVIAN NIȚESCU.

„Primul meci fl avem cu cam
pioana Luxemburgului, Dudelange, 
la 26 decembrie în deplasare. Re
turul la 8 ianuarie 1968, Bucu
rești. Antrenamentele nu au fost 
întrerupte nici un moment. Am 
avut în ultima perioadă cîteva me
ciuri de verificare cu selecționata 
universitară, care va participa la 
campionatul mondial studențesc 
din Republica Federală a Germa- 

Au fost partide folositoare

pentru toți Jucătorii. Împreună cu 
PUIU NODEA am selecționat pe 
cei 11 handbaliști cu care facem 
deplasarea. Iată-i: Dincă, Belu, 
Iacob, Popescu, Oțelea, Gruia, Go- 
fan, Marinescu, Cristiani, Roșescu 
și Savu. (în glumă, Octavian Nî- 
țescu, «punea că, dacă va fi cazul 
îl va folosi și pe jucătorul Nodea). 
Din acest lot, 7 jucători au fost 
întrebuințați și de echipa națională 
pentru partida susținută, nu de 
mult, în sala Floreasca din Capi
tală cu reprezentativa R. F. a Ger
maniei. După partida cu Dude
lange, ne continuăm turneul în 
R. F. a Germaniei unde vom sus
ține mai multe jocuri".

Steaua a părăsit Capitala pe ca
lea aerului, cu destinația Luxem
burg.

p. I,
l

Potrivit anchetei agenției TASS:

SPORTIVA A ANULUI 1967

folosește, totuși, 
de joc și antre- 
afla într-un a 
dacă n-ar avea 

cîteva talente an

TALENTUL
Eu cred și voi susține întot

deauna că un jucător trebuie să 
fie în primul rînd talentat. De 
ce atîuea cluburi renumite, chiar 
acelea care se află în prezent 
într-o stare de depresiune legată 
de unele insuccese (de exemplu 
Internazionale) nu renunță la 
jucătorii lor talentați (Facchetti, 
Corso, Mazzola) ? E o tactică ?

Sîmbătă s-au desfășurat ulti
mele două meciuri ale anului din 
cadrul campionatului european 
de fotbal. Dintre acestea, cel mai 
important joc a avut loc la Ca
gliari, între reprezentativele Ita
liei și Elveției, socotit ca atare 
pentru că un eventual succes al 
oaspeților ar fi putut schimba 
configurația clasamentului gru
pei a Vl-a. Dar, cum Italia a 
obținut o victorie categorică 
(4—0), echipa Elveției nu poate 
spera decît cel mult la locul II 
în clasamentul grupei și aceasta 
numai în cazul că ea va termina 
victorioasă partida cu Cipru de la 
17 februarie, la Nicosia. Astfel, 
în prezent se cunosc 7 dintre cele 
8 participante în sferturile de fi
nală ale competiției: SPANIA, 
BULGARIA. U.R.S.S., IUGO
SLAVIA, UNGARIA, ITALIA și 
FRANȚA. Cea de a 8-a formație 
va fi hotărîtă în meciul decisiv 
dintre Scoția și Anglia, progra
mat la 24 februarie, la Glasgow.

Iată cîteva amănunte de la me
ciurile de sîmbătă.

RIVA — CEL MAI BUN JUCĂ
TOR AL ECHIPEI ITALIENE

CAGLIARI (prin telex). — Pro- 
gramînd în capitala Sardiniei 
partida internațională de fotbal 
dintre reprezentativele Italiei și 
Elveției, contînd pentru califi
carea în sferturile de finală ale 
campionatului european, federa
ția italiană a ținut cont de două 
lucruri: să dea posibilitate pu
blicului din Cagliari să asiste 
pentru prima oară la o întîlnire 
oficială a „azzurrilor" și, pe de 
altă parte, să satisfacă dorința 
celui mai bun jucător italian în 
acest moment, Riva, de a evolua 
în fața „tifosilor" săi. Și iată că 
acest jucător a răsplătit din plin 
hotărîrea forului suprem prin- 
tr-un joc eficace, care de mult

Echipa de tineret ne-a dat mari satisfacții,
dar greul de abia acum începe...

încă de la turneul speranțelor 
olimpice, disputat în luna no
iembrie la Budapesta, în cadrul 
căruia tinerii pugiliști români 
s-au comportat excelent, a fost 
evident faptul că selecționata de 
tineret a țării noastre reprezin
tă o formație redutabilă, în care 
se disting și cîteva viitoare per
sonalități ale ringului. Pregătin- 
du-se cu toată seriozitatea, ti
nerii noștri boxeri au arătat joi 
seara că succesul lor de la Bu
dapesta n-a fost o simplă întîm- 
plare. Ei au luat un start bun 
în „Cupa Europei", surclasînd 
naționala de tineret a Franței 
cu scorul de 8—2.

Antrenorii Dumitrescu șl Nicu- 
lescu au reușit să închege o 
formație în care iorța se îmbi
nă foarte bine cu tehnica, pre
gătirea morală și de voință a 
majorității pugiliștilor constituind 
un element substanțial în obți
nerea succesului de prestigiu la 
care am fost martori.

în diferitele comentarii publi
cate în ziarul nostru, ca și în 
aprecierile unor specialiști de 
peste hotare, s-a subliniat dese
ori că principalul atu al boxeri
lor români il reprezintă forța 
loviturilor, combativitatea lor 
deosebită. Acum, putem aprecia 
-ă alături de aceste calități in- 

nensabile unul boxer, la baza

succesului de joi seara au stat 
și execuțiile tehnice reușite, ca 
și buna orientare tactică a unora 
dintre reprezentanții noștri. iNe 
amintim de disputa dintre Cu- 
țov și campionul de seniori al 
Franței, semiușorul Azzaro. Se- 
sizînd că advesarul său (mai 
scund) preferă lupta de aproa
pe și că deseori se apleacă îna
inte, Cuțov a plasat excelente 
upercuturi care, de ce să n-o 
spunem, nu prea le vedem nici 
la boxerii seniori. Gh. Ene a 
știut să stopeze ofensiva lui 
Alain David cu directe de stingă 
precise, la plex, urmate cu o 
regularitate matematică de drepte 
la fată. Pot fi uitate oare exe
cuțiile puternice și de. mare e- 
fect ale lui Nicolau (care l-a 
obligat pe Bibin să facă o pi
ruetă spectaculoasă și să cadă, 
apoi, în brațele arbitrului Lau- 
kedrey), Silberman sau Călin ? 
Nu. desigur.

*

Care este impresia oaspeților 
despre partida România — Fran
ța ? La banchetul dat în onoarea 
celor două formații, antrenorul 
Rene Houze și cronicarul de 
specialitate al ziarului parizian 
„L'Equipe", Raymond Meyer, 
ne-au făcut .declarații demne de

subliniat. Meyer ne-a spus că 
„boxerii români acționează dez
involt, datorită faptului că stă- 
pînesc bine tehnica". Antrenorul 
Houze era de părere că „româ
nii posedă o calitate pe care 
n-o au francezii: dîrzenia, do
rința extraordinară de a învin
ge. Pugiliștii francezi, chiar dacă 
nu sînt inferiori românilor, nu-și 
pot etala cunoștințele tehnice 
deoarece sînt mai fragili, nepre
gătiți temeinic din punct de ve
dere fizic. Românii îmbină feri
cit dîrzenia cu tehnica și, dato
rită acestui lucru, ei au prestanță 
în ring".

Sînt, desigur, aprecieri măgu
litoare, mai cu seamă că ele vin 
din partea unor specialiști, a 
reprezentanților unor țări care au 
prezentat în ring boxeri celebri 
ca Pladner, Cerdan, Carpentier 
sau Thil.

Să nu uităm, însă, că în gru
pa noastră tinerii pugiliști ro
mâni vor mai susține o dublă 
confruntare și cu naționala Ita
liei, că în martie 1968 ei vor 
încrucișa din nou mănușile cu 
boxerii francezi (partida va avea 
loc în Franța), că, în sfîrșit, abia 
după întrecerile 
susține meciuri 
„Cupa Europei".

din „serii" vor 
decisive în

R. CALARAȘANU

Cîți indie fotbaliștii de azi nu rîvnesc la „titlul" de recordman al 
selecționărilor, deținut de faimosul Billy Wright ? Azi, valorosul spe
cialist al fotbalului insular iși deapănă amintirile. Chiar o înaintare 
cu Matthews, Mortensen, Lawton și Finney s-ar descurca az: foarte 
greu în fata celor mai bune apărări ale echipelor din prima noas

tră ligă — declară Wrightl

Tactica lui Helenio Herrera 
față de jucătorii obișnuiți e cu
noscută. Să faci din aceștia copii 
ai marilor jucători 
greșit lucru. Talente 
Celtic. Antrenorul J. 
creat toate condițiile 
Johnstone, Gemmel, 
ș.a. să-și poată etala măiestria.

e cel mai 
sînt și la 
Stein le-a 
pentru ca 

Murdoch

Iată de ce echipa lui atacă pe 
aripi și conservatorismul nu face 
casă bună la acest club.

Iată de ce, la întrebarea : care 
fotbal e mai bun, cel de acum 
sau cel din trecut, nu se poate 
da un răspuns precis, la fel cum 
nu poți spune care generație a 
dat mai multe talente autentice “.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
Redactori de sport reprezentînd 
13 agenții de presă din Ameri
ca, Europa și Asia, au partici
pat la ancheta organizată de 
agenția TASS pentru desem
narea celor mai bune zece spor
tive ale anului 1967- Locul I a 
revenit înotătoarei americane 
Debbie Meyer (în vîrstă de 15 
ani), care a stabilit trei recor
duri mondiale în probele de 
400, 800 și 1500 metri.

Iată clasamentul celor mai 
bune zece sportive ale anului:

1. Debbie Meyer (S.U.A.) înot. 
113 puncte; 2. Liesel Wester- 
mann (R.F.G.) atletism 93 punc
te ; 3. Vera Ceaslavska (Ceho
slovacia), gimnastică, 54 punc
te ; 4. Ada Kok (Olanda), înot 
51 puncte ; 5. Natalia Kucin-
skaia (U.R.S.S.), gimnastică, 46 
puncte; 6. B. J- King (S.U.A.) 
tenis, 43 puncte; 7. Irena Kirs-

zenstein (Polonia), atletism, 31 
puncte ; Catie Ball, (S.U.A.) înot, 
29 puncte ; 9. Nancy Green (Ca
nada), schi, 29 puncte ; 10. Cla
udia Kobl, (S.U.A.), înot, 23 
puncte.

domină
Vineri a început la Celeabinsle 

un concurs de selecție a pati
natorilor și patinatoarelor sovieti
ce, în vederea alcătuirii loturilor 
reprezentative ale U.R.S.S. pen
tru competițiile internaționale ale 
sezonului și pentru Jocurile 
Olimpice de la Grenoble. Atrage 
atenția, în primul rînd, buna 
comportare a renumitei sportive 
Lidia Skoblikova, care după două 
zile de întreceri se află pe pri
mul loc în clasament. Ea a ter
minat prima în proba de 1500 m, 
cu 2:29,6 și s-a clasat a doua 
la 500 m, cu 47,5. Proba de 500 m 
a fost cîștigată de Tatiana Sido
rova, cronometrată cu timpul 
de 47,0.

După încheierea competiției fe
minine, este programat un con
curs care angajează pe cei mal 
buni patinatori din U.R.S.S.

DE SASE ZILE

Bra- 
orei) 
oară

0 NOUA CURSA CICLISIA

BRUXELLES 24 (Agerpres). — 
Cursa ciclistă de șase zile des
fășurată pe noul velodrom de 
iarnă din Charleroi s-a încheiat 
cu victoria cuplului belgian Fer
dinand Bracke-Patrik Sercu. 
care a totalizat 962 puncte și 
un tur avans față de perechile 
Verschueren-Seeuws, Bugdahl- 
Beghetto. De remarcat că 
cke (recordman mondial al 
a participat pentru prima 
la o cursă de acest sen.

Domenghini a fost unul dintre cei mai activi inaintași și in partida 
săritură spectaculoasă in fata porții apărate de Kunz. Fază din primul 
desfășurat la Berna

nu s-a mai văzut în Italia. De 
fapt, toate cele trei goluri reali
zate în prima repriză au avut 
ca autor sau coautor pe excelenta 
extremă stingă a lui Cagliari. Pri
mul gol a fost realizat de Mazzo
la in min. 3, la o fază creată de 
Riva. Cel de al doilea l-a în
scris acesta din urmă, excelent 
servit de un alt maestru al fot
balului italian, Rivera. Ultimul 
gol al reprizei se datorește lui 
Riva care, la o fază de mare 
spectacol, a obligat pe apărătorii 
elvețieni să-l faulteze în careu. 
Lovitura de pedeapsă a fost 
transformată de Domenghini. Sco
rul final a fost pecetluit de a- 
celași Domenghini (min. 59).

Elvețienii s-au lansat de la 
început în atac, dar apărarea 
italienilor a fost la post. Oas
peții au lăsat astfel posibilitatea 
„azzurrilor" să pornească la atac, 
spulberîndu-le orice speranță de 
calificare. Dintre învingători, a- 
lături de Riva și Rivera, s-au 
mai evidențiat Mazzola (deosebit 
de întreprinzător), Domenghini 
(calculat și eficace) și întreaga 
apărare, în frunte cu Bercellino. 
Dintre elvețieni au făcut impre
sie bună Bemasconi, care a în
cercat să facă totul pentru a în
scrie, chiar cînd speranțele ce
lorlalți coechipieri apuseseră. 
Alături de el merită amintit ne
obositul Odermatt. A arbitrat 
bine o partidă destul de ușoară 
Warthon (Scoția).

ITALIA: Albertosi (Vieri) — 
Burgnich, Facchetti — Ferrini, 
Bercellino, Picchi, Domenghini, 
Rivera, Mazzola, Juliano, Riva.

ELVEȚIA: Kunz (Grob) — 
Pfirter. Michaud. Perroud, Tac- 
chella, Durr, Odermatt, Furher 
— Kunzli, Quentin, Bernasconi.
- Cesare TRENTINI
lată clasamentul grupei a VI-a 

campionatului european :
1. Italia 6 5
2. România 6 3
3. Elveția 5 2
4. Cipru 5 0

a

1 
o1 o

o 17— 3
3 18—14
2 16—11
5 1—24

11
6
5 
o

Ultimul meci: Cipru — Elveția,
la 17 februarie 1968.
ECHIPA FRANȚEI A ÎNDEPLI- 
DIT DOAR O FORMALITATE
Ultimul meci din grupa a VH-a 

nu a constituit decît o formalitate

pentru echipa Franței. Intîlnind 
la Marsilia selecționata Luxem
burgului; francezii au cîștigat 
partida cu 3—1, asigurîndu-și 
astfel calificarea în sferturile de 
finală ale campionatului euro
pean. De remarcat că formația 
Luxemburgului a marcat în acest 
meci un gol, singurul în cele 6 
partide pe care

Iată clasamentul

1. Franța
2. Belgia
3. Polonia
4. Luxemburg

le-a susținut.
final al grupei :

6 4 11 14— 6
6 3 12 14— 9
6 3 12 13— 9
6 0 15 1—18

ÎNTR-UN MECI amical de 
baschet (masculin) disputat la 
Moscova, echipa U.R.S.S. a în
trecut cu scorul de 89—67 (38— 
28), selecționata orașului Bel
grad. Cel mai bun realizator al 
echipei sovietice a fost Modestas 
Palauskas

■
HENRY 

de box al 
grea, a fost desemnat 
spectatorii britanici ai BBC-ului 
cel mai bun sportiv al anului. 
Pentru prima oară, după 12 ani, 
această recompensă revine unui 
boxer.

(16 puncte).

COOPER, campionul 
Angliei la categoria 

de tele-

CICLISTUL BELGIAN Rik Van 
Looy, campion mondial și în
vingător în numeroase curse, a 
suferit un grav accident, alune- 
cînd pe... faianța umedă din 
baia locuinței sale. Van Looy a 
fost supus unei operații și va fi 
indisponibil timp de peste 2 luni.

PROBA DE SIMPLU bărbați 
din cadrul turneului internațio
nal de tenis de la East London 
(Africa de Sud) a revenit olan
dezului Tom Okker, care l-a în
vins în finală cu 9—7, 7—5 pe 
englezul Mark Kox.

de la Cagliari, Iată-1 într-o 
meci Elveția — Italia (2—2) 

Telefoto — U.P.I.-Agerpres
ALTE ȘTIRI

Potrivit revistei „France Foot-

Universitatea Timișoara 
(fete) a învins cu 13-9

®
ball", reprezentativa de fotbal a 
Braziliei va întreprinde anul vi
itor un turneu în Europa, ur- 
mînd să joace cu Franța (16 iu
nie), Polonia (20 iunie), Ceho
slovacia (23 iunie) și România 
(26 iunie).
• Conducerea clubului iugoslav 

de fotbal Sarajevo l-a solicitat 
pe fostul internațional maghiar 
I. Bozsik pentru postul de antre
nor al acestei echipe. Bozsik a 
acceptat propunerea și așteaptă 
avizul federației maghiare.

O CARAVANA automobilisti
că formată din 4 mașini Alfa- 
Romeo a plecat din Roma în
tr-un lung raid, care se va în
cheia la Pekin, după circa 30 000 
de kilometri. Expediția automo- 
biliștilor italieni va străbate 26 
de țări în, 53 de etape, urmînd 
în general vechiul „drum de 
mătase" al lui Marco Polo.

LA EREVAN, cu prilejul cam
pionatelor unionale de haltere 
pe echipe, Karl Pumpurin, din 
Riga, a stabilit un nou record 
mondial la categoria semi-grea, 
„stilul împins", cu performanța 
de 170,5 kg. Vechiul record era 
de 169 kg și aparținea lui Mi
hail Șabaev (U.R.S.S.).

JUCATOAREA engleză Virgi
nia Wade a cîștigat proba de 
simplu femei. In finală, Wade a 
învins-o cu 6—1, 4—6, 6—4 pe 
rhodeziana Pat Walden.

IN MECI RETUR, pentru „Cu
pa campionilor europeni" la 
handbal (masculin), formația iu
goslavă Partizan Bielovar a în
trecut cu scorul de 24—16 (6—9) 
echipa Slansk Wroclaw.

1“

LA JESENICE, în sferturile 
de finală ale „Cupei campionilor
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Textilaț Pancevo
Simbătă seara, la Timișoara a 

avut loc un meci internațional de 
handbal feminin între echipele 
Universitatea Timișoara și Textiiaț 
Pancevo. După un joc disputat, cu 
faze frumoase, victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 13—9 (7—5). 
Au marcat: Szekely 3, Moșu 5, 
Rigo 1, Neagoe 1, Bratie 1, Postel
nicii 1 și Hridneac 1 pentru gazde, 
respectiv Stepancic 2, Iovanaț 3 și 
Sotjoc 4.

P. ARCAN — coresp. principal

ttelex-radlO'telefoii.
europeni" la hochei pe gheată, 
echipa austriacă A.C. Klagenfurt 
a învins cu 3—1 formația iugo
slavă H.C. Jesenice.■

TURNEUL internațional mas
culin de baschet de la Bruxelles 
a revenit echipei Racing Club 
Malines. In finală, formația bel
giană a dispus cu 124—84 (60— 
44) de Slavia Praga.

CONFORM unei statistici elve
țiene, cea mai îndrăgită tură al
pină este Mont Blanc-ul. în me
die, anual, pe muntele Mont 
Blanc urcă din partea italiană 
275 000 de iubitori ai alpinismu
lui, din partea elvețiană 350 i ■ o, 
și din partea franceză 410 000. 
Potrivit unor estimări provizorii, 
ascensiunile pe masivul Mont 
Blanc au adus economiei elve
țiene un venit de 52 milioane 
de franci.

AGENȚIA France Presse ne a 
transmis duminică seara reziin a- 
tele înregistrate în meciurile .le 
rugby în care au evoluat eri > -
le românești Grivița Roșie și 
Dinamo București, aliate în tur
neu în Franța : La Vouite—Gri
vița roșie 24—17 ; Agen—Dinamo 
București 17—3.
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