
r

D
I

-PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!
■it

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE-FIZICA Șl SPORT

I

A iNCEPUT „CUPA DUNĂRII LA HOCHEI" I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - !

întreceri viu disputate
PETROȘENI. — In localitate se 

desfășoară de cîteva zile o amplă 
competiție sportivă organizată în 
cinstea celei de a 20-a aniversări a 
proclamării Republicii. Dintre con
cursurile dotate cu „Cupa 30 De
cembrie", de o largă participare 
se bucură cele de baschet și volei 
organizate de Clubul sportiv stu
dențesc In care se întrec cîte 
10 formații reprezentînd toate fa
cultățile de la Institutul de mine 
din Petroșenl.

De asemenea au loc întreceri de

popice (arena Jiul Petriia) la care 
își dispută finala, la proba de 40 
de lovituri mixte, 5 echipe, la șah 
(la Petroșeni) și tenis de masă (or
ganizată de A. S. Viscoza Lupeni). 
La ultimele două întreceri au fost 
invitați cîte 30 de sportivi din 
întreaga Vale a Jiului.

SELECȚIONATA SOFIEI A ÎNVINS ECHIPA BUCUREȘTI TINERET! 
IAstăzi, evoluează prima reprezentativă a Capitalei

acă in alte cectoare ale vieții 
sociale noțiunea de arbitraj ca
pătă valoare operantâ numai în 
anumite împrejurâri (de dorit să 
devinâ cît mai rare), pentru sport 
ea apare ca predestinata. Fără 
arbitraj, sportul (sub forma sa 
competijionalâ) n-ar fi putut și 
nici n-ar putea fi conceput. Din-

totdeauna, întrecerea sportivă (în accep
țiunea ei modernă) a implicat prezența 
cel puțin a unei persoane în calitate de 
judecător (arbitru) care, așa cum preci
zează și Dicționarul enciclopedic, „veghea
ză cel competiția să se desfășoare în con- 
j..-, — “ ute de regulament și sancțio-

abatere disciplinară sau gre-
Tia -r > I a I o nrinclra c-înri tn—

I
I
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Construcții sportive hunedorene
Hunedoara a sportului, de care 11 
leagă o profundă pasiune. Clnd vor
besc despre el, antrenorii, sportivii; 
muncitorii au numai cuvinte fru
moase, pline de afecțiune. Flecare 
are de relatat o situație dificilă în 
care s-a aflat sportul Îndrăgit de el 
șl pentru rezolvarea căreia a găsit 
sprijin prompt și Îndrumare opor
tună la directorul general Fr. Fol- 
tlșca.

ST. BĂLOI — coresp. principal
PIATRA NEAMȚ- — In organi

zarea consiliului raional pentru 
educație fizică și sport șl a comi
tetului raional U.T.C. au avut Ioc 
recent numeroase întreceri sporti
ve de masă După consumarea e- 
tapei pe asociații a competiției

dițiile prevăzute de regulament și sancțio
nează orice abatere discipli— 
șeală tehnică". în zilele noastre, cînd în
trecerea sportivă ia tot mai mult aspectul 
unei lupte titanice pentru rezultat, rolul 
arbitrajului capătă noi sensuri. Misiunea • 
conducătorului de joc devine mai dificilă, I 
sporește considerabil răspunderea sa. 1 

Postura arbitrului este mult diferită de 
cea a spectatorului. Pe ei nu-i deosebesc 
doar locurile din care urmăresc întrecerea 
sportivă (cel dintîi în arenă, deci mai 
aproape sau chiar printre competitori, 
celălalt în tribună), ci și modul de reacție 
față de cele ce se întîmplă pe terenul de 
joc. Spectatorul, oricît de obiectiv ar vrea 
să pară, înclină totuși spre una din păr
țile care se înfruntă pentru victorie, o 
încurajează, suferă sau se bucură alături 

manifestîndu-se adesea destul de 
zgomotos. Dimpotrivă, arbitrului îi. sînt 
nepermise asemenea sentimente și mai ales 
comportări. Lui i se cere să fie obiectiv, 
să-și demonstreze imparțialitatea, să fie 
autoritar și neinfluențabil la reacțiile (din 
păcate de multe ori nepotrivite) ale spor
tivilor și publicului.

Cine sînt de fapt acești arbitri ? Ei pro; 
vin, în imensa lor majoritate, dintre foștii 
sportivi sau dintre acei iubitori (dar și 
cunoscători) ai sportului, care s-au pre
gătit intens, teoretic și practic, pentru a 
obține mult doritul ecuson. Oameni de

I

I IKalev (mia. 37). In ultima parte 
a meciului, s-a jucat ceva mal 
lent, dar mal organizat și acțiu
nile au avut, prin aceasta, mal 
multă claritate. In min. 44 au 
fost eliminați de pe teren Kalev 
*1 Petrescu. In această situație 
Sgincă II a speculat bine o gre
șeală a apărării bulgare redu- 
dnd din handicap. Imediat, Insă, 
echipa Sofiei a restabilit dife
rența, Mihailov Înscriind un nou 
gol la o ezitare a fundașilor ro
mâni (mln. li).

Au arbitrat corect N. TIÎBCEA- 
NU (România) *1 V. POPOV (Bul
garia). Astăzi se dispută meciu
rile i București tineret — Buda
pesta (era 17) șl București 
fia (ora 1»).

gare cue a-a detașat net, ata- 
pinlud clmpul de joc. Fazele 
a-au auccedat cu repeziciune la 
poarta Iul Crișan, oaspeții rattnd 
cîteva ocazii favorabile. Insă, 
treptat, reprezentativa de tinerea 
a Bucureștiulul a reușit să echi
libreze jocul *1 a Inițiat cîteva 
contraatacuri fulgerătoare ratate 
de Huțan *1 Molș. ’ 
secundă, aspectul 
schimbat complet i cel cue ata
că dezlănțuit slnt ' 
Insă — așa cam spuneam mal 
înainte — acțiunile lor individuale 
nu au avut sorți de tzblndă. In 
această perioadă de domlnue a 
bucureștenUor, hocheișttl bulgari 
au declanșat o sultă de contra
atacuri. Mal experimentați el nu 
au ratat aceste situații șl scorul 
a ajuna rapid de la 0—0 la 3—0, 
prin punctele insefise de Nedeal- 
kov (mln. 32), Dlmov (mln. >7) *1

Cea de a Vl-a ediție a „Cupei 
Dunării" la hochei pe gheață a 
fost inaugurată Ieri seara prin 
disputarea partidei dintre selec
ționata de tineret a orașului 
București șl reprezentativa Sofiei. 
Superiori, în special In forță șl 
!n capacitatea de a rezista la 
efort, bochelștil oaspeți an obți
nut victoria cu scorul de i *—1 
(0—0, 3—0, 1—1).

Dar, jucătorii bulgari au primit 
o replică deosebit de dîrză din 
partea tinerilor hocbelști bucu- 
rețtenl, care au avut lungi pe
rioade de dominare, neconcretiza
te Insă din cauză că majoritatea 
acțiunilor au purtat amprenta 
unul joc

Partida 
dominare 
hochei* til
față in primele 10 minute atacu
rilor succesive ale echipai bul-

In repriza 
partidei s-a

bucureșteniL

I I
I I
I
I

de ea, I
I

I Iprea individual, 
a Început in nota de 
a oaspeților, Surprinși, 
noștri n-an putut face

A. B.

Concurs de haltere

la I. C. F,

(Continuart In pag. a t-a)
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• Australia este Imarea favorită

DUDELANGE INi

Voleriu CHIOSE 
Hristache NAUM

vîrstă îmbucură- 
Polltehnica Timl-

tic, pe teren. Or, din picate, acolo 
nu prea se vede. ..

A. D. — „Sportul" va face un bun 
serviciu voleiului prinzînd, In ra
zele reflectorului, arbitrajele, un ca
pitol foarte Important în progresul 
sau regresul acestui sport, și care 
ne creează serioase greutăți. Arbi
trul — în ultimă instanță — este mai 
mult decît un simplu judecător al

a reflectat palid 
jucătorilor și ju- 

acest capitol slnt

..CUPEI DAVIS"

HUNEDOARA. — Orașul harnicilor 
siderurgiștl a cunoscut în ultimii ani 
esențiale înnoiri și în ceea ce pri
vește activitatea sportivă. Printre al
tele, pot fl amintite numeroasele baze 
sportive apărute in acest important 
centru industrial. Acum doi ani a 
fost ridicată, in centrul Hunedoarei, 
o modernă șl spațioasă sală pentru 
jocuri sportive, locul de tntiinlre, în 
aceste zile, a sute de iubitori ai spor
tului. Cu puțin timp In urmă, tn a- 
propierea ei, pe vechea bază Con
structorul, s-au ivit alte cîteva tere
nuri moderne (de handbal, volei, bas
chet și tenis de dmp), care veneau 
să întregească peisajul sportiv al 
orașului.

Treclnd deunăzi prin Hunedoara, 
ne-am oprit o clipă pe ^Constructo
rul" pentru a consemna imaginea 
nouă a vastei baze sportive. Peste 
bitumul terenurilor nou amenajate, 
iarna întinsese mantia-i argintie, as- 
cunzînd deocamdată vederii careurile 
gri ce vor reuni in primăvară zeci 
de iubitori ai handbalului, baschetu
lui voleiului șl, in special, al teni
sului de dmp. La dțlva pași, pe 
unui din terenurile mal vechi se lu
cra intens la Îndepărtarea stratului 
de zăpadă, tn vederea amenajării 
unui patinoar.

— In acest sezon — ne explica în
soțitorul nostru, activistul sportiv 
Gheorghe Chira — în ora* vor fi 
puse la dispoziția Iubitorilor sportu
rilor de Iarnă patru patinoare (1* 
Constructorul, la școala generală nr. 
3, la Șroala profesională șl la sta
dionul Metalul). Cel de la „Construc
torul" va putea fl folosit șl seara, 
întrueit dispune de instalație pentru 
nocturnă.

Vorbind despre noile baze sportive 
ale irașulul, hunedorenll pronunță 
cu deosebit respect un nume : cel 
ai inginerului Franclsc Foltlșca, di
rectorul general al I.C.S.H. Fostul 
gimnast de categoria I, pe lingă mul
tiplele sarcini profesionale, găsește 
timp șl pentru impulsionarea activi
tății sportive. A fost promotorul șl 
realizatorul extinderii bazei Construc
torul, este sprijinitorul dezvoltării In

★
Trednd tn revistă și alte baze spor

tive (Metalul^ I.G.O.) din Hunedoara, 
realizate în anii Republicii, notăm 
preocuparea de seamă care există în 
activitatea organelor sportive și sin
dicale locale pentru sporirea numă
rului de terenuri de sport, pentru 
modernizarea sau reamenajarea celor 
vechi. Pentru începutul anului 1968 
este prevăzută amenajarea unei po
picarii cu 4 piste, a unui bac de 
iarnă, a unei săli de antrenament 
pentru box șl lupte. Slnt proiecte 
remarcabile, pe care acești oameni 
harnici șl entuziaști le vor înfăptui 
cu «lguranță.

Astăzi, incepînd de la orele 17, 
în sala de haltere a Institutului de 
cultură fizică, va avea loc un con
curs de haltere dotat cu „Cupa 30 
Decembrie". Vor lua parte sportivi 
de la I.C.F., Viitorul, Grivița Roșie 
și Rapid.

Fază la poarta echipei bulgare. Din păcate nici de această dată excelentul portar Jliev nu va putea fi depășit Foto ; V. Bageac

Iert dimineața, cînd l-am vizitat pe 
activiștii federației noastre de volei, 
materialul dedicat acestui sport 
în ziarul de luni fusese citit, comen
tat și — am spune — chiar analizat.

Interlocutorii noștri: AUREL DO. 
BINCA, secretar general al F.R.V., 
și NICOLAE TARCHILA, antrenor 
federal.

Pe tema editorialului „APATIE LA 
FILEU. .și a paginii „VOLEIUL 
SUB REFLECTOR", am avut o amplă 
discuție. Pentru a reda, totuși, sub 
o formă succintă părerile celor doi 
tehnicieni, le-am grupat ca răspun
suri la 3 întrebări :

1. CUM APRECIAȚI INIȚIATIVA 
ZIARULUI?

2. CE SOCOTIȚI CA A LIPSIT DIN 
TEMATICA ACTUALA A PROBLE
MELOR VOLEIULUI ?

3. CARE SÎNT MĂSURILE PE 
CARE LE PRECONIZAȚI T

A. D. — Mi se pare deosebit de 
utilă, deosebit de Interesantă iniția
tiva ziarului de a oglindi o zi din 
activitatea de performanță a voleiu
lui românesc. Foarte Inspirat este, 
mai cu seamă, momentul ales : fina
lul turului divizionar. Sper că aju
torul consistent pe care „Sportul" 
l-a dat, cu acest prilej, voleiului nu 
va rămîne solitar.

N. T. — Prezența unul grup ma
siv de redactori șl corespondenți ai 
ziarului în sălile de volei, analiza 
făcută cu competență și discernă- 
mînt, vin în sprijinul unor concluzii 
mai vechi la care am ajuns prin 
intermediul controalelor efectuate pe

teren și care, devenind publice, tși 
pot găsi, mult mal ușor, rezolvarea.

RED. Aprecierile dv. ne mulțumesc, 
desigur. Am vrea Insă, să știm ce 
anume NU V-A PLĂCUT tn mate
rialele noastre.

A. D. — Critica este absolut justă 
șl nu ne-a supărat. Totuși, după pă
rerea mea. „reflectorul" a ocolit unele 
aspecte pozitive care există în acti
vitatea volelballstlcă. Se putea amin
ti, de pildă, că în cadrul unor echi
pe masculine se desfășoară o bună 
selecție, slnt promovate, cu curaj, 
elemente tinere In prima garnitură. 
La Rapid București au Intrat In te
ren jucători de perspectivă : Penciu- 
lescu, Cătălin, Ion Cristian, D. Ro
taru. Petrolul Ploiești prezintă o echi
pă aproape complet nouă, alcătuită 
din elemente crescute In... propria-i 
curte. O medie de -
toare se constată la 
șoara.

N. T. — Pagina 
aspectele pregătirii 
cătoarelor. La 
unele lucruri de remarcat. Volumul 
corespunzător de muncă care se de
pune. calitatea bună a unor antre
namente. Echipa Penicilina Iași, de 
exemplu, a lucrat foarte intens toată 
vara.

RED. Dupd cum se vede, cu toate 
strădaniile, reprezentanții federației 
n-au găsit prea multe „puncte po
zitive" ca adendă la materialele 
publicate, tn ceea ce privește pregă
tirea, nu-l vom contrazice pe antre
norul Tărchilă care, de bună seamă, 
este cel mai in temă. Noi ne rezer
văm dreptul de a o verifica, prac-

Neaua s-a așternut peste întreaga țară. In lumea schiului bucuria nu cunoaște margini. Pînă și cei mai mici (mai 
mici încă decît... piticii) s-au avîntat pe pîrtii pentru a cunoaște nemărginita plăcere a lunecușului. Și cînd fotoreporte

rul a așezat în calea copilului o pereche de schiuri „adevărate", acesta le-a privit fără teamă, spunîndu-și: „Mă fac 
eu mare l,." Fote | Cahane

Ț

ț

Florian Albert, cel mai bun
fotbalist european al anului

în fiecare an, revista „FRANCE FOOTBALL” 
organizează o mare anchetă internațională 
pentru desemnarea celui mai bun fotbalist 
european al anului. Ieri, în urma totalizării 
voturilor primite de la ziariști și specialiști 
din 24 de țări a iost desemnat cel mai bun 
fotbalist din Europa, al anului 1967.

Primul loc a fost ocupat de FLORIAN AL
BERT (Ungaria) cu 68 de puncte și căruia i 
se va fnmîna trofeu] i „Balonul de aur”. în 
continuare, clasamentul celor mai buni fotba
liști, potrivit referendumului întreprins de 
„France Football” se prezintă astfel i 2. Bobby 
Chartton (Anglia) 40 p. ; S. Jimmy Johnstone

(Scoția) 69 p. i 4. Franz Beckenbauer (R.F.C.) 
37 p. i 5. Eusebio (Portugalia) 26 p. ,- 6. 
Gemmel (Scoția) 21 p.f 7. Muller (R.F.G.) 19 
p. i 8. Best (Anglia) 18 p.; 9. Cislenko
(U.R.S.S.) 9 p.( 16—12. Mazzola (Italia), Far
kas (Ungaria) și Pirri (Spania) toți su cîte 8 
p. i 13—14. Strelțov (W.R.S.S.) șl Rlva (Italia) 
cu cîte 6 p. etc.

Titlul de „Monsieur Football* a revenit 
pînă acum lui Bobby Charlton, Eusebio, Den
nis Law, Lev Iașin, Masopust, Slvcrl, Suarez, 
Kopa, Di Stefano și Matthews.

Au făcut deplasarea jucătorii Glurgiucă, Su- 
ciu, Tothfaluși, Doboși $1 Lazăr. Sportivii clu
jeni, care slnt Însoțiți și de antrenorul eme
rit F. Paneth, vor susține, la Brno, o serie 
de partide amicale in compania reprezentan
ților clubului Lokomotiv.

Sarajevo învingătoare

Echipa de tenis de masă C.S.M. Cluj
în Berlinul occidental

evoluează la Brno
Aseară a plecat la Brno (Cehoslovacia) for

mația masculină de tenis de masă C.S.M. Cluj

Ieri, in meci amical de fotbal desfășurat in 
Berlinul occidental echipa iugoslavă Zelejni- 
cear Sarajevo a intîlnit formația Tennis Bo
russia. Fotbaliștii iugoslavi au clștigat partida 
cu 3—1 (2—1).

I

ION TIRIAC 
COMENTEAZĂ

I 

cele mai diferite profesii și preocupări în ■ 
viața cotidiană (muncitori, funcționari, teh- I 
nicieni, ingineri, profesori), arbitrii au ca ' 
trăsătură comună aceeași nestăvilită pa- ■ 
siune pentru sport, căruia vor să-i fie I 
cît mai utili. Folosim prilejul pentru a 
aminti exemplul (în aparență mărunt, dar i 
— după opinia noastră — sugestiv) unui I 
profesor din comuna Ulmul, raionul Făurei, 
regiunea Galați — Mihalache Zâvoianu. | 
Profesor cu specialitățile istorie și geogra- I 
fie, tov. Zâvoianu a îndrăgit și educația 
fizică, pe care o predă elevilor din școala ■ 
sa, de 12 ani. Tn 1963 a devenit el însuși I 
elev la cursurile de arbitri de fotbal, pe 1 
care le-a absolvit în condiții foarte grele, 
străbătînd pe jos cei șase kilometri pînă 
la prima gară și întorcîndu-se de la Făurei 
noaptea, pentru c " " '__ . ,____ i
la școală. Iar ca profesorul Zăvoianu sînt 
multi alții care, . _ .. i __ _
activa ca arbitri, se supun adeseori anu
mitor privațiuni.

Duminică de duminică, uneori si în cursul 
săptămînii, ei își rup din timpul liber, călă
torind la distanțe apreciabile de casă, 
pentru a răspunde delegărilor la diferite 
competiții, care nu în puține cazuri com
portă riscuri de fot felul. Și totuși, acești 
oameni nu pregetă să răspundă favorabil 
solicitărilor, oricît de frecvente ar fi ele, 
conștienți că fără concursul lor întrecerile 
sportive n-ar putea avea loc.

Scopul acestor rînduri nu este, desigur, 
acela de a-i înfățișa pe toți arbitrii, in 
corpore, drept niște eroi. Avem chiar în 
vedere și faptul că unii dintre ei sînt 
părtinitori, dau decizii anapoda, viciind 
rezultatele. Ne mîhnesc însă nespus cazu
rile în care, deși dau dovadă de corecti
tudine (sau tocmai de aceea), arbitrii își 
atrag protestele nejustificate ale unei 
părți din public. Sînt destui de mulți acei 
spectatori pătimași care, pentru orice 
sancțiune dată împotriva sportivului sau 
echipei preferate, îl și califică pe arbitru 
ca necinstit, apostrofîndu-l, aducîndu-i 
injurii, huiduindu-i, lovindu-l chiar la ieși
rea lui de pe teren. Cîfeodată și unii spec
tatori în genere corecți sînt tentați să-l 
acuze pe arbitru pentru insuccesul favo- 
rifilor I

Desigur că uneori și arbitrii greșesc 
(sînt și ei oameni !), fără însă a o face 
cu intenție. Dar spectatorul din tribună, 
care în activitatea sa zilnică comite poate 
mult mai multe greșeli, nu permite același 
lucru semenului său aflat în postura de 
arbitru. Și-atunci ne este dat să auzim 
din nou epitete nu prea pitorești, expresii 
injurioase, care încing atmosfera de pe 
stadioane și din sălile de sport.

Nu este în intenția noastră de a pune 
sub obroc orice reacție de nemulțumire 
a publicului față de arbitraje. Dar, în 
ultima vreme s-a cam întrecut parcă mă
sura, arbitrii devenind prin multe locuri 
ținta unor manifestări nesportive, putem 
spune chiar huliganice. Se simte din plin 
nevoia reconsiderării, de către o bună 
parte din spectatorii întrecerilor sportive, 
a personalității celor care realmente se 
străduiesc, uneori cu serioase eforturi, să 
contribuie la reușita acestor întreceri. Cu 
puține excepții, arbitrii merită tot respectul 
și considerația noastră I

aloche Zâvoianu. | 
istorie și geogra- [

a fi dimineața prezent

pentru a deveni sau a

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

Idouă victorii?

I(Continuare in pag. a 3-a)
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I

I

CICLISMUL
IN COPIL VITREG!

JIM RYUN, „alergătorul
secolului" — cel mai bun

sportiv al anului

AVEȚI SCHIURI, PATINE,

SĂNIUȚE, HANORACE...?

„Stingă lui Gruia a lansat o nouă „bombă" sub privirile îngri
jorate ale adversarului și admirative ale lui Oțelea. Mingea va 

scutura — fi de această dată — plasa

Handbaliștil de la STEAUA de
butează azi în „C.C.E.”. Jucătorii 
noștri se află de două zile la 
Luxemburg și așteaptă, Încreză
tori, confruntarea de astă-seară 
cu DUDELANGE.

Antrenorii O. Nițescu și O. No
des, vor trece pe foaia de arbitraj 
următorii jucători: Dincă, Belu, 
Oțelea, Iacob, Gruia, Goran, Po
pescu, Marinescu, Cristian, 
șescu șl Savu.

IN ZIARUL DE AZI

PIRTIILE ALBE
ALE PASIUNII

• Va reuși 
Santana
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Valea Strîmbă • o comună 
lingă Gheorghieni. O așezare 
pitorească de munte aflată 

la hotarul dintre frasin și brad, o 
comună cu case mîndre din piatră, 
cu oameni vrednici, iubitori de fru
mos. I s-a spus așa, Valea Strîm
bă, din pricina unul neastîmpărat 
fir de apă —Strîmbă—care, după ce 
udă livezile și grădinile gospodari
lor, se îndreaptă — grăbit, nevoie 
mare — spre Gheorghieni. Ajuns 
însă aici, la oraș, hoinarul face 
cale întoarsă, revenind cuminte 
acasă, la prietenii lui — flăcăii șl 
fetele din comună.

Am amintit de acest pîrîlaș, 
deoarece numele lui este pomenit 
și în biografia sportivă a comunei, 
în urmă cu 30 și ceva de ani, spun 
oamenii mai vîrstnicl, un apicultor 
din partea locului, Francisc Tătaru, 
a plecat însoțind firul apel, spre 
Gheorghieni. Se ducea cu niște tre
buri la Brașov. Aici, într-o zi, a 
asistat la o întrecere de schi. I-a 
plăcut atît de mult concursul că, 
ajuns în comună, nu s-a lăsat pînă 
n-a lucrat chiar el trei perechi de 
„alunecătoare". Le-a făcut din lemn 
de frasin, cu migală, cu pasiune, iar 
cînd au fost gata a chemat la el 
pe cei mai voinici flăcăi din co
mună. Le-a explicat despre ce este 
vorba, le-a demonstrat foloasele 
alunecării pe zăpadă, prin aer 
curat.

Așa a început schiul în comuna 
Valea Strîmbă 1 Cu antrenamente 
mai în fiecare zi, cu „alunecătoare" 
lucrate de mîna harnică a lui 
Francisc Tătaru, cu ceai îndulcit 
cu miere oferit tot de apicultorul 
nostru, fiecărui participant. în 
sfîrșlt, după un an de pregătiri,

tn 1937, are loc primul concurs. 
Participanți: 15. Spectatori: 200.
întrecerea de fond rezervată ju-... .. o

ac-
niorllor măsoară 3 kilometri. 
cîștlgă tînărul Ștefan Benedec, 
tualul antrenor al schiorilor din 
Valea Strîmbă. Se dau șl premii. 
Premii de neuitat: locul I — 3 kg 
de miere. Locul II — 2 kg de miere. 
Locul III — 1 kg d< miere /...

Schiul, sportul numărul 1 tn Va-

lor „complex alpin*. Aveau și de 
ce I...

Joi, la piciorul pirtiei, se ridica 
o frumoasă cabană cu parter șl 
două etaje. Cu dormitoare confor
tabile, cu vestiare moderne, cu săli 
de mese spațioase. Toți sătenii au 
lucrat la această cabană I In flecare 
duminică, muncind cu dragoste, 
voluntar, sub Îndrumarea antreno
rului Benedeo. Acum e aproape

mărturisea un bătrin, DRAGOS
TEA PENTRU SPORT, PENTRU 
FRUMOS, ESTE MAI MARE 
DECÎT GURGHIUL !“ Avea drep
tate. Am văzut, bunăoară, lucrînd 
la cabană tineri și vîrstnicl, mulțl 
dintre ei aflați în concediu. Veni
seră de dimineață, cu ceai fierbinte 
de afine In termos, șl abia pe la 
4 după-amiază au întrerupt lucrul, 
pentru a profita de (lua care încă

Piftiile dlDc ale pasiunii
lea Strîmbă, cîștlgă tot mal mult 
teren. în fiecare an sînt organiza
te întreceri, sportivii comunei afir- 
mîndu-se în întreaga vale a Bu- 
clnulul. La Casa de cultură din co
mună se organizează un mic mu
zeu al sportului: cu primele schiuri 
lucrate de Francisc Tătaru, cu „a- 
lunecătoare" pentru opinci, cu di
plome, cupe... faguri de miere.

Am vizitat, deunăzi, Valea Strîm- 
bă. Ningea molcom, cu fulgi mari, 
grei. Neobositul antrenor Ștefan 
Benedec nu era acasă. împreună cu 
o mînă de tineri lucra sus, pe 
pîrtie, la noua trambulină pentru 
sărituri. O ceată gălăgioasă de 
puști aflați în vacanță s-a oferit 
imediat (căutau chiar prilejul unei 
plimbări) să mă conducă pînă 
acolo. Purtau toți schiuri în pi
cioare șl se mîndreau cu viitorul

gata și noua trambulină (90 de 
metri I) pentru iărlturl. A fost 
înălțată în stînga vechil trambu
line (de 60 de metri), cu turn pen
tru arbitri, cu pistă olimpici de 
lansare, cu un alt turn pentru ur
cușul sportivilor.

Așadar, o comună cu două im
punătoare trambuline pentru sări
turi, cu o splendidă cabană turisti
că, cu pîrtil special amenajate pen
tru „alpine", cu terenuri pentru 
antrenament. Anul viitor, îmi spu
nea Ștefan Benedec, schiorii din 
Valea Strîmbă vor mai avea un 
poligon pentru biatlon, precum și 
un original schi-lift (tinerii săteni 
vor urca spre trambuline pe sănii 
trase de cablu). Cu siguranță se 
vor înfăptui șl aceste lucruri. 
„AICI, LA VALEA STRÎMBĂ,

nu m (cursese și a face o oră de 
antrenament. Urmînd ca după 
aceea să se revadă in comună, la 
Ștefan Benedec acasă, sau în altă 
parte, pentru a termina lemnăria 
(ferestrele, ușile) cabanei!

Știindu-le pasiunea organele sin
dicale regionale și sportive i-au 
sprijinit cu fonduri pentru procu
rarea materialelor. Inaugurarea 
noii trambuline pentru sărituri a 
fost fixată tn ziua de 21 ianuarie. 
Cu un bogat program de întreceri 
sportive dotate cu „Cupa Valea 
Strîmbă", cu invitații trimise în 
toată țara. Pînă atunci, pregătiri, 
concursuri locale în fiecare dumi
nică, cu participarea întregii co
munei începînd cu grupa mică 
(grădinița) cu schiuri special lu
crate pentru el (gheata se bagă în-

tr-un fel de manșon spre a o putea 
scoate imediat la cădere), contl- 
nulnd cu juniorii mici (elevii da- 
selor I—IV), cu juniorii mari, seni
orii și vîrstnlcii.. Am reținut la a- 
ceste concursuri, ardoarea tineri
lor pentru tntiietate, dorința da a 
fi la Înălțimea celor care, nu de 
mult, alunecau cu schlurlla pe pîr- 
tlile de la Valea Strîmbă, Joseni, 
Lăzarla: Gheorghe Vilmoș, Ilona 
Mlcloș și alțl sportivi fruntași 
crescuți aici, pe acesta meleaguri.

Am reținut, de asemenea, că 
sutele de schiuri din comună sînt 
făcute de gospodari, și au un sin
gur preț: DRAGOSTEA PENTRU 
SPORT I Că la un concurs mal 
important participă toate satele în
vecinate, numărul spectatorilor în- 
trecînd cifra de 5 000 I Că în afară 
de schi, vara, sportivii fac atle
tism, handbal, volei, fotbal și... din 
nou schi, pe o pîrtie special ame
najată cu cetină de brad și iarbă 
alunecoasă ce-1 spune „barba ca
prei". Că în munca lui plină de 
entuziasm, antrenorul Ștefan Bene
dec este ajutat de numeroși in
structori sportivi (foști schiori ai 
comunei), de președintele Sfatului 
popular comunal, Iuliu Șincu (și 
el schior), de directorul Școlii ge
nerale, Iosif Ilieș, de inimosul 
Alexandru Cherciu (din comisia 
raională de schi), de directorul Ca
rierei de platră-balast Chlliehl, 
Augustin Molnar (fost fondlst).,. de 
toți oamenii 1/

Șl am mai reținut un lucru: 
LA VALEA STRÎMBĂ TOATE 
INIMILE BAT PENTRU SPORT I

DIN
ÎNTRECERILE

DE HANDBAL

Ioan Moser, unul dintre 
cei mai vechi handbaliști, 
se dovedește tot mai bun in 
meciurile disputate de e- 
chipa sa în „Cupa F.R.H." 
in ultimul joc, Ioan Moser 
a înscris 8 goluri, trăind o 
a doua tinerețe.

Foto : V. Bageac

DIN DIVIZIA B
FEMININ

Spartac Salonta—U niversitatea
Timișoara 57—48 (22—20); I.C.F. 
II—Universitatea Iași 33—37
(22—17) ,• Școala sportivă nr. 1 
București—Pedagogic Constanța
55—43 (24—19); Olimpia Bucu
rești—Școlarul București 49—50 
(31—25); Școala sportivă Cra
iova—Foresta Arad 51—45 
(30—23); A.S.A. Cluj—Politehnica 
Brașov 73—70 (27—34); “ ‘
gogic Bacău—Universitatea 
rești 78—57 (24—21).

Peda- 
Bucu-

MASCULIN

mili-A.S.A. Bacău—Academia 
tară 72—66 (42—32) ■, Politehnica 
Cluj—Politehnica Brașov 67—44 
(24—15); Universitatea Craiova— 
Pedagogic Oradea 71—45 (31—26); 
Universitatea București—Petrolul 
Ploiești 96—78 (61—42); Progre
sul București—Universitatea Iași 
92—60 (46—24); Steagul roșu 
Brașov—Medicina Timișoara
76—55 (42—22); Știința Petro- 
șeni—Constructorul Arad 56—69 
(24—25); Voința București—I.C.F. 
II 65—51 (35—26).

Giugiuc

Vosila TOFAN

Chiriac la Steaua

Aspect 
Dinamo, 
șurării 
sport.

de la poligonul 
din timpul desfă- 
probei de armă

Foto : Fr. Brandrup

LA POLIGONUL
DINAMO

NICOLAE ROTARU (STEAUA)—PERFORMERUL
ULTIMULUI CONCURS AL ANULUI

poligonul 
a găzduit 
al anului

De citeva săptămîni, Alexandru 
Giugiuc, talentatul nostru mijlo
caș, fi-a schimbat clubul — de la 
Dinamo la Steaua.

— Un capriciu 7
— Nu, o dorință mai veche. 

Vreau să spun că de foarte mult 
timp m-a atras echipa lui Sandu 
Penciu. Este foarte plăcut să ai 
colegi care să te stimeze, să te 
prețuiască. La Steaua totdeauna 
am putut să constat asemenea 
lății.

— Cum a fost primirea 7
— Așa cum mi-am dorit-o: 

dă. Toți, fără excepție, m-au 
conjurat cu simpatie. In frunte cu 
Penciu și terminînd cu foarte tî
nărul Suciu. Sper ca tntr-un ase
menea climat prezența mea în e- 
chipă să fie rodnică.

— Ai o misiune destul de difi
cilă...

— Știu. Vreți poate să spuneți 
că vin la Steaua după un jucător 
mare, pe postul pe care a jucat 
attția ani R. Chiriac.

— Exact.
— Vreau să cred că nu peste 

mult timp voi putea să fiu un 
vrednic succesor al fostului mijlo
caș la deschidere al Stelei și al 
naționalei.

— Un asemenea obiectiv ar rea
duce în discuție prezența lui Giu
giuc în lotul național...

— Sînt primul care dorește acest 
lucru. înainte de toate din pasiune

9

pentru rugby, sport pe care îl prac
tic de mai bine de 10 ani. Vreau 
să dovedesc o dată pentru totdea
una că nu am contracandidați pe 
acest post. Vă rog să rețineți acest 
angajament... Să-mi scuzați totoda
tă lipsa de modestie.

Am oprit aici dialogul meu cu 
Giugiuc din motive obiective: nu 
voia să întîrzie nici măcar un mi
nut de la antrenamentele noii sale 
echipe. Punctualitatea ține de dis
ciplină. Iar disciplina trebuie să 
fie unul din atuurile oricărui spor-

99Cupa F. R. H.“ în plină desfășurare
La București Universitatea a Învins pe Dinamo!

Timp de trei zile, 
Dinamo din Capitală 
ultimul concurs de tir 
în organizarea comisiei orășe
nești de specialitate. Competiția, 
dotată cu „Cupa 30 Decembrie" 
a reunit în cele cinci probe a- 
proape o sută de trăgători din 
cluburile bucureștene, 
care numeroși fruntași 
tui sport. în prima 
neri, gerul puternic i-a 
evident pe concurenți, 
acestea Nicolae Rotaru 
să obțină în proba de „maraton1 
a tirului, armă liberă 
redus 3X40 focuri, un 
de valoare ridicată — 
în acest sezon el a mai 
două rezultate excelente 
1155 p (ambele în străinătate), 
în ultima probă de pușcă a 
„Cupei 30 Decembrie" Rotaru a 
avtit satisfacția să stabilească un 
record personal, și anume, la 
proba de armă standard 3X20 
focuri — 569 p.

Dintre 
merită să 
ghiar (547 
Margareta 
ba de 
focuri). Competiția a fost cîști- 
gată de trăgătorii clubului Steaua 
care au participat în număr mare

printre 
ai aces- 
zi, vi- 
stînjenit 

cu toate 
a reușit a
calibru 
rezultat 
1148 p. 
realizat 
— cîte

cîștigătorii probelor 
fie remarcați G. Ma- 
p la pistol, liber) și 
Enache (563 p la pro- 

armă standard 3X20

la întreceri și au avut o com
portare mulțumitoare.

La proba de pistol liber au 
fost prezenți și doi fruntași ai 
pistolului viteză, I. Tripșa și 
V. Atanasiu care, deși n-au reu
șit să atingă cifre de valoare 
ridicată, merită totuși să fie re
marcați chiar numai pentru 
simplul fapt că au participat la 
acest concurs în timp ce o serie 
de specialiști ai probei au ab
sentat (din motive mai mult sau 
mai puțin obiective).

Iată rezultatele din ultimele 
două zile: pistol liber (60 
focuri) — 1. G. Maghiar (Dina
mo) 547 p, 2. V. Atanasiu (Steaua) 
529 p, * “ ~'
526 p, 4. V. Anesia (Olimpia) 
524 p, ' ~
520 
focuri — bărbați; 1. N. Rotaru 
(Steaua) 569 p (pe poziții : cul
cat 198 p, în genunchi 188 p, în 
picioare 183 p), 2. P. Sandor 
(Steaua) 550 p, 3. A. Svobodă 
(Olimpia) 541 p, 4. V. Neagu (Di
namo) 541 p, 5. D. Hrib (Olim
pia) 536 p. Femei: I. Margareta 
Enache (Steaua) 
ții : 196 p, 187, 
Herlea 
Gorgoi 
Nistor 
Biți că

3. I. Tripșa (Dinamo)

P-
5. M. Dumitriu (Steaua) 

Armă standard 3X20

563 p (pe pozi- 
180), 2. Iuliana
540 p, 3. Rodica 
538 p, 4. Elena

In cinstea aniversării republicii
întreceri viu disputate

(Metalul)
(Steaua)

(Steaua) 538 p, 5. Aritina 
(Steaua) 538 p. Armă 

sport 3X10 focuri: 1. S. Anto
nescu (Olimpia) 238 p, 2. I. Ig
nat (Olimpia) 230 p, 3. Fl. Vlad 
(Olimpia) 226 p. CLASAMENT 
GENERAL : 1. Steaua 204 p, 2. 
Olimpia 151 p, 3. Dinamo 107 p, 
4. Metalul București 27 p.

T. RABȘAN

(Urmare din pag. 1) 
(s-au ținut concursuri în 30 de a- 
sociații sportive din raion, cu par
ticiparea a peste 1 000 de tineri) 
cîștigătorii și-au măsurat forțele 
într-o pasionantă finală. Iată o 
parte dintre primii clasați: trîntă
— cat. 61 kg — D. Meiuș, cat. 08 
kg — St. Perta (ambii de la Viito
rul Bicaz), cat. 76 kg — M. Ur- 
sache (Voința Hangu) ; șah — C. 
Catrinoiu (Viitorul Bicaz); tenis 
de masă — D. Filip (Voința Bor- 
lești).

C. NEMȚEANU, coresp.
ORADEA. — Poligonul Tinere

tului din orașul nostru a găzduit
— zilele trecute — un interesant 
concurs inițiat de Clubul sportiv 
universitar, în care s-au întrecut

țintași din localitățile Timișoara, 
Baia Mare și formațiile orădene 
C.S.U., Crișul, Olimpia și înainte. 
S-a tras proba de 3x10 focuri ar
mă sport. Pe primul loc în clasa
mentul individual (bărbați) figu
rează Constantin Șerban (C.S.U. 
Oradea) care cu 261 p a stabilit 
și un nou record regional. Pe lo
curile următoare s-au clasat: Petru 
Bondici (Baia Mare) 255 p, Arghir 
Preniceanu (Timișoara) 250 p. La 
fete, clasamentul se prezintă ast
fel : 1. Ana Opriș (C.S.U. Oradea) 
248 p, 2. Liliana Bîrsan (C.S.U. 
Oradea) 228 p, 3. Ana Merșei (Baia 
Mare) 220 p. Pe echipe a ieșit în- 

avingătoare C.S.U. Oradea care 
totalizat 954 p.

V. SERE, coresp.

La fabrica

de biciclete

„CARPAȚI"

Competiții ale
Clubul sportiv VOINȚA BUCU

REȘTI a organizat întreceri 
sportive la tenis de masă și popice, 
individual și pe echipe, dotate cu 
„Cupa 30 Decembrie".

La tenis de masă, s-a jucat sis
tem turneu cu participarea a 11 
echipe masculine reprezentînd a- 
sociațiile sportive din cadrul clu
bului Voința. CLASAMENT : 1. A. 
S. Mobilă și tapițerie (N. Andre- 
escu—I. Tilden) 20 p, 2. A. S. 
UCECOM (S. Molho—V. Laic) 19 
p, 3. A. S. Marochinerl 18 p. La 
individual, sistem eliminatoriu (36 
participanți) s-au clasat în ordine: 
Nicolae Andreescu, Ivan Tilden și 
Victor Laic. Cîștigătorilor li s-a 
înmînat, într-un cadru festiv, 
..Cupa 30 Decembrie", iar următo-

cooperatorilor
rilor clasați plachete și diplome. 

Turneul de popice (16 formații 
masculine) este împărțit în două 
grupe : A și B. In grupa A parti
cipă 8 echipe din campionatul ra
ional, iar în grupa B 8 echipe ca- 
re-și dispută, cu această ocazie, un 
baraj din care primele 4 clasate 
vor promova în campionatul raio
nal pe anul 1968. Cele mai bune 
rezultate pînă în prezent le-au ob
ținut popicarii de la Arta lemnu
lui și Chimica. La individual Cupa 
va fi atribuită jucătorului cu 
mai bun punctaveraj obținut 
probele pe echipe din ambele 
rii.

cel 
în 

se-

AUREL PĂPĂDIE — coresp.

De curînd, federația ne-a făcut 
cunoscut bogatul program intern 
și internațional, la care vor lua 
parte rutierii noștri în anul 1968. 
Fondiștii vor avea concursuri ale 
căror trasee puse „cap la cap“ în
sumează 10 000 km I „Cupa F.R.C.", 
„Cursa munților", „Cupa Steaua", 
„Cupa Voința" sau „Turul Româ
niei" sînt doar clteva „capete de 
afiș". Pistarzii nu vor mai ieși la 
întreceri o dată la trei sau șase 
luni, mai ales că se preconizează 
organizarea de concursuri și pe 
velodromul din Giurgiu.

Privind calendarul competițlo- 
nal al sportului cu pedale, ne-am 
gîndit și la modul ireproșabil în 
care trebuie să fie organizate toate 
aceste concursuri. Este, deci, de 
dorit ca toți factorii — federație, 
organe sportive, cluburi și asocia
ții — să ia parte activă la orga
nizarea lor. Și, desigur că va tre
bui să-și aducă concursul și Fa
brica de biciclete din țara noastră.

Bicicleta sau motoreta „Carpați" 
este folosită tot mai mult pentru 
transportul de la domiciliu la fa
brică, pentru plimbările dumini
cale. Dar, cum nu poți fi mulțu
mit niciodată cu ceea ce ai făcut, 
considerăm că Fabrica de biciclete 
din Zărnești trebuie să contribuie 
mai mult la popularizarea compe
tițiilor cicliste, la susținerea lor

BUCUREȘTI. Faze spectaculoa
se, goluri mult gustate de public, 
o evoluție palpitantă a scorului— 
iată atributele derbiului etapei a 
V-a a „Cupei F.R.H.", în care s-au 
întîlnit echipele masculine Dinamo 
și Universitatea, victoria revenind 
studenților cu scorul de 18—17 
(8—10). Rezultatul, surprinzător la 
prima vedere, a răsplătit însă e- 
forturile studenților bucureșteni, 
foarte bine conduși de Cristian 
Gațu. Aceștia au reușit să sur
prindă prin vigoare, prin diferite 
manevre tactice șl prin rapiditate 
experimentata echipă dinamovistă, 
prezentă la acest meci cu garni
tura sa de bază. Handbaliștii de la 
Dinamo n-au putut să păstreze a- 
vantajul decît pînă în finalul pri
mei reprize, după care au cedat 
pas cu pas inițiativa studenților. 
Aceștia au ajuns astfel să condu
că în min. 49: 16—12 pentru Uni
versitatea. Finalul meciului a fost 
pasionant. Din min. 51, Universi
tatea a rămas cu un jucător mai 
puțin în teren, dar a avut resurse

Sportivi I Rețineți !
Recent s-a deschis la 

CLUBUL PROGRESUL în 
parcul din str. dr. Stai- 
covici nr. 42, un BUFET 
care vă oferă zilnic :
- specialități la gră

tar
- preparate de bufet
- minuturi
- dulciuri
- băuturi răcoritoare
Bufetul este la dispo

ziția tuturor, zilnic între 
orele 9-22,30.

Piața se poate face și 
cu virament.

fizice să reziste asaltului dina- 
moviștilor, păstrînd pînă la urmă 
un avantaj de un gol. Au marcat: 
Bădău (5), Gațu (4), Dinea (4), 
Kicsidt (2), Rădină, Preotu, Bădu. 
lescu — Universitatea, Moser (S), 
Licu (3), Moldovan (2), Coman (2), 
Nica, Dan Marin. Nu putem încheia 
comentariul despre acest meci, fără 
a nu sublinia că excelentul joc 
practicat de Cristian Gațu, a fost 
umbrit de comportarea nesportivă 
a acestuia din final, cînd repeta
tele proteste la deciziile arbitrilor, 
i-au atras eliminarea de pe teren.

Dintre celelalte partide, dispu
tate duminică seara în Bala Flo- 
reasca, mai este de remarcat întîl— 
nirea feminină Rapid — Universi
tatea, în care victoria a reve
nit feroviarelor cu scorul de 17—12. 
Vom menționa că în acest jot s-au 
dictat 15 lovituri da la 7 m, din
tre care 9 în favoarea Universită
ții. Dar studentele n-au transfor
mat decît 5...

Iată celelalte rezultate : FEMI
NIN : I.C.F.—Voința 20—3 (8—4); 
Șc. sportivă nr. 2. — Științe Eco
nomice 25—9 (8—4); Confecția — 
Progresul 12—9 (8—4); MASCULIN: 
Voința—Rapid 28—20 (10—8); Re
colta—Construcții 25—22 (10—11).

G. RANGU

SIBIU. în localitate întrecerile 
din cadrul „Cupei F.R.H." la ju
niori au început cu oarecare în
târziere, deoarece sala A.S.A. este 
în reparație. Partidele se dispută 
in sala Șc. sportive. Iată citeva 
rezultate din etapa a Ilî-a: FEMI
NIN: Șc. sportivă II — Voința 
9—5; Șc. sportivă I — Șc. 7 Noiem
brie 8—2; MASCULIN: Șc. spor
tivă I—Șc. profesională C.F.R. 
28—9; Șc. sportivă III—Voința 
19—19.

U.IB IONESCU-coresp.

Dan Cristea, unul dintre cei mai talentați juniori at țării, ciștigătorul probei de slalom special din 
cadrul „Cupei U.G.S.R." desfășurată săptămîna trecută. Cu toate că a fost învins de Gh. Vulpe £n 
proba de slalom uriaș din cadrul aceleiași competiții, Dan Cristea este șeful necontestat al promoției 

sale și concurează de la egal la egal cu cei mai buni seniori ai țării.

CLUJ. întrecerile 'din „Cupa 
F.R.H." au început numai la seni
ori, deoarece la senioare se mal 
așteaptă Încă noi înscrieri, pentru 
a se completa numărul de 6 par
ticipante l Iată rezultatele: ETA
PA I: Agronomia — Pedagogic 
10—24 (8—11); Voința—Universita
tea II 24—12 (10—4); Șc. sportivă
— Clujana 19—24 (12—12); Porțela
nul—Universitatea I 15—40 (7—17). 
ETAPA A II-a: Agronomia—Clu
jana 22—16 (9—7); Pedagogie—Vo
ința 17—19 (5—4); Universitatea I
— Șc. sportivă 80—7 (18—3); Por
țelanul -- Universitatea II 20—17

F. RADVANI-ceresp.
—T-

CICLISMUL, UN COPIL VITREG!
materială șl, dacă e posibil, să 
organizeze curse proprii. în țările . 
cu ciclism de mare valoare (Fran
ța, Italia, Belgia, ca să dăm doar 
cîteva exemple) fabricile de bici
clete au un mare rol în dezvolta
rea sportului cu pedale. Ele cola
borează activ cu federațiile de 
specialitate, organizează curse. E 
normal. Cine poate fi mai inte
resat în popularizarea mersului pe 
bicicletă, în a arăta frumusețea a- 
cestui sport, decît fabricile pro
ducătoare de biciclete. Este și a- 
cesta un mod de a-și crea o piață 
cît mai largă.

La noi, însă, treburile în acest 
sens, nu merg prea bine. Fabrica 
de biciclete, în mod nejustificat, 
stă departe de activitatea ciclistă. 
Care să fie motivul 7

Pentru a afla răspunsul la a- 
ceastă întrebare, în urmă cu cîtva 
timp, ne-am deplasat acasă la 
meșterii bicicletelor. Interlocutori 
ne-au fost tov. I. Musunoiu, di
rector administrativ al fabricii și 
președintele asociației sportive, I. 
Suraru, contabil-șef, și V. Malni- 
ciuc, secretarul asociației .Tor
pedo".

încă de la începutul discuției, 
după ce gazdele au aflat scopul 
venirii noastre, a reieșit faptul că 
fabrica nu poate organiza nici o 
competiție ciclistă și nici măcar a

sprijini material federația și clu
burile în dezvoltarea acestui sport. 
Motivul 7 „Nu avem fonduri in 
acest scop, ne spunea tov. Musu
noiu. Singurul lucru pe care l-am 
făcut a fost acela că în vară, sub 
formă de probă tehnică, am dat 
elevilor din Micfalău (n.n. cu- 
noscuți pentru dragostea lor față 
de ciclism), 14 biciclete cu care au 
făcut „Turul României" și o excursie 
în Bulgaria. După aceefa le-am 
cerut să ni le restituie. Am avut 
și o secție de ciclism. După doi 
ani organele sportive orășenești șl 
regionale au mutat-o la fabrica de 
bomboane „Dezrobirea". Ne-a sur
prins această hotărîre, mai ales 
că aveam și tineri foarte mulțl In 
fabrică, posesori de biciclete, care 
ar fi putut îndrăgi acest sport. Am 
impresia că antrenorul Martie 
Ștefănescu nu putea face naveta 
de la Brașov".

Oare așa stau lucrurile, cum 
ne-au fost ele înfățișate de preșe
dintele asociației sportive 7 Fede
rația, ca și C.R.E.F.S. de altfel, ne 
spune că nu. Secția a fost muta
tă pentru că nu se bucura de nici 
un ■ sprijin la Fabrica de biciclete 
(? !), că totul se îndrepta spre e- 
chipa de fotbal inclusiv unele su
me de bani date de federație pen
tru secția de ciclism. Dar ce-a fost 
a fost. Pozitiv e faptul că asocia -

ția „Torpedo" e dispusă să înfiin
țeze din nou o secție de ciclism, 
că are posibilitatea să încadreze In 
uzină un antrenor calificat.

Dar ce facem cu susținerea unor 
competiții interne 7 Ideea ca aso
ciația să selecționeze 10—12 tineri, 
care în concediul de odihnă să 
facă „Turul României" pe bicicle
tele fabricii, tot sub formă de 
probă, este bună. Ea nu rezolvă 
însă situația.

— Și totuși, am întrebat noi, 
nu-i cu putință ca uzina să orga
nizeze curse cicliste pe biciclete de 
oraș, cu prilejul unor competiții 
rutiere mai însemnate 7

— Nu l Nu avem bani (I. Musu- 
nolu).

— Nu s-ar putea ca uzina să 
trimită, de pildă, în „Turul Ro
mâniei", o mașină-atelier, cu firma 
fabricii, care să meargă în cara
vana ciclistă 7

— Nu 1 Nu avem mașini (răs
punsul a venit de la aceeași per
soană).

— Bani pentru reclamă nu sînt 
prevăzuți în bugetul fabricii 7 E 
vorba, totuși, de niște produsa 
care trebuie cunoscuta de masa 
de cumpărători.

— Avem doar 60 000 lei pe «n 
(I. Suraru, contabil-șef).

— Fabrica produce 130—140 000 
de biciclete pe an, La radio, ta

Fa- 
mai

mai 
cum

minutele de publicitate, discul cu 
bicicleta și motoreta „Carpați" e 
foarte des folosit Cine suportă 
reclama 7

— Organizația comercială, a ve
nit răspunsul contabilului șef- 
brica a predat marfa și nu o 
interesează nimic.

Oare așa să fie 7 Să nu te 
intereseze cit de căutat și
se vinde produsul tău 7 Avem con
vingerea că de la această concep
ție pleacă și indiferența față de 
sprijinul pe care trebuie să-1 dea 
Fabrica de biciclete organizării 
unor curse cicliste, popularizării 
lor. S-ar putea să existe și mo
tive obiective, dar e și multă in
diferență. Poate că Direcția de 
mecanică fină din Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini 
ne va ajuta să găsim o cale de a 
scoate din anonimat Fabrica de 
biciclete, de a-i mări rolul în dez
voltarea sportului nostru cu pe
dale. Mai ales că această fabrică 
avea și o secție bună de ciclism, 
ea fiind situată într-o zonă de 
munte, unde pot fi găsite tinere 
talente înzestrate cu calitățile na
turale ce se cer unui ciclist (frații 
Suciu, de exemplu). De aceea, ne 
propunem ca următorul popas să-l 
facem la sediul Direcției de me
canică fină £e pe Calea Victoriei.

Constantin ALEXE
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In aceste zile,

la Herculane...
cultură fizică me-în sala de ______

dicală din Băile Herculane, a- 
sistentul Vasile Culea studiază 
atent fișele cîtorva noi sosiți. 
Spondiloză anchilopoetică, pe
riartrită scapulohumerală, her
nie de disc, sechele...

— De data asta — ml se adre
sează el — voi lucra cu cițiva 
pacienți exerciții individuali
zate. 11 vedeți pe dînsul ? Are 
spondiloză. Intinzîndu-se pe 
spate, nu va putea atinge po
deaua cu capul din cauza rigi
dității gîtului. Și băile nu vor 
reuși mare lucru, dacă nu se 
va face concomitent și trata
mentul acesta, atît de simplu, 
dar atît de necesar. Mobilizarea 
articulațiilor, gimnastica respi
ratorie (in cazul spondilozelor) 
sînt alfa și omega însănătoșirii. 
In timpul cit bolnavul stă la 
tratament învață exercițiile fi
zice adecvate, iar acasă le con
tinuă. Mulți dintre bolnavii 
care au venit în stațiune și-au 
dat seama ce loc ocupă mișca
rea în consolidarea sănătății lor 
și n-au contenit să practice 
gimnastica medicală și, tn ge
neral, sporturile în care sînt 
solicitate permanent articu
lațiile anchilozate cîndva. El 
bine ! Aceștia se simt minunat 
și cînd revin nu mai au ne
voie de program la sală. Alții, 
în schimb, se simt bine cînd 
părăsesc stațiunea și uită de 
recomandările făcute. Ii găsim 
anul viitor buni pentru... sala 
C.F.M. O luăm de la capăt...

Din cînd în cînd, interlocu
torul meu se întrerupe pentru a 
da alte indicații: „Aruncați min
gea medicinală"... „luați halte
rele mici", „urmează cățărarea 
pe scara de funie".

In ială Intră directorul ’ad- 
junct al policlinicii, Andrei 
Kuriatko. Privește pe cei cîțiva 
curanți, apoi le atrage atenția : 
„Faceți cu cea mai mare serio
zitate ceea ce vi se indică aici 
la sală și repetați la pavilioane 
tot ce învățați, apoi acasă. Este 
cel mai important lucru".

Facem cunoștință.
— In fiecare zi trec pe aici 

pentru a le da noilor veniți acest 
sfat, începe noul Interlocutor, 
Și cred că nu « puțin impor
tant. Dacă ne ptndim numai la

4

fi
I Aveți schiuri, patine 

săniuțe, hanorace...?
Raid prin cîteva magazine de specialitate din țară

Iarna s-a instalat în toată țara, astfel că sporturile specifice anotimpu
lui rece se află la ordinea zilei. E firesc, deci, ca în aceste, zile 
magazinele de articole sportive de iarnă să fie din plin solicitate. 

Cumpărătorii găsesc oare tot ce doresc în magazinele de specialitate ? în 
linele localități da, în altele mai puțin. Iată ce ne-au relatat pe aceasta 
temă corespondenții noștri.

LA SUCEAVA 
Șl CiMPULUNG

Magazinul de articole sporti
ve din Suceava, deși nu este si
tuat în centrul comercial al ora
șului, cunoaște totuși o mare 
afluență de cumpărători. Res
ponsabila, Elena Grădinaru, ne-a 
relatat situația existentă la ora 
actuală. O serie de produse mult 
solicitata acum, ca de exemplu 
schiuri, patine, săniuțe, pulove
re, pantaloni de schi etc. sînt în 
'antități suficiente. într-adevăr 
rafturile sînt pline cu schiuri 
(de diferite mărimi) de tip popu
lar și din import, patine, cu 
cheie și pentru hochei, săniuțe 
și alta articole de sport. Lipsesc 
din magazin, și din depozitul
I.C.R.M.,  schiuri de fond, palete 
de tenis de masă.

în orașul de la poalele Rarău- 
lui, la Cîmpulung Moldovenesc, 
iți face plăcere să intri în maga
zinul de materiale sportive, 
ziua cînd am fost noi, 400 
perechi de patine (la prețuri 
57 și 147 de lei), 200 bucăți 
niuțe (45—143 lei bucata), zeci de 
perechi de schiuri, bocanci de 
schi, pulovere și alte materiale 
și echipament, frumos asortate în 
rafturi, tși așteptau cumpără
torii.

Zilnic, zeci de tineri intră în 
magazin să cumpere și pantaloni 
de schi, ne spunea tovarășa El
vira Sacaloș, responsabila uni
tății, dar spre regretul nostru 
nu-i putem servi. Deși în ulti
mul timp am vîndut peste 1000 
de pantaloni ți mereu solicităm 
acest articol, I.C.R.T.I. Botoșani 
nu ne onorează comenzile.

C. ALEXA — coresp. principal

In 
de 
de 
să-

REVENIȚI PESTE 
ClTEVA ZILE...

In plin sezon de sporturi de 
iarnă cele patru magazine da 
specialitate din Timișoara (apar-

Al <?APTE LEA
(Urmare din pag. I)

fazei de joc; el devine omul care 
certifică nivelul muncii prestate de 
antrenori.

N. T. — In legătură cu calitatea, 
mă gîndeie că actualul sistem de des
fășurare a campionatului feminin 
este Impropriu. Aș vedea, la fete, 
o singură grupă fruntașă de 4 echipe, 
care să se întilnească între ele In 
cadrul a 8 tururi. Așa ar crește for
ța de joo a formațiilor noastre femi
nine, din care recrutăm elemente 
pentru echipa națională.

A. D. — Ar fl o greșeală adoptarea 
unul asemenea sistem care ar con
damna la medloci.tate cronică ma
joritatea echipelor din țară.

RED. Lfisîndu-l pe cel doi tehni
cieni sa-șl confrunte, tn continuare, 
punctele de vedere, vom trece la 
scurta enunțare a părerilor în ceea 
ce privește activitatea viitoare.

A. D. — Sesizările ziarului vor sta, 
permanen'., în atenția noastră. La 

faptul că vindecarea, să zicem, 
a periartritei nu se realizează 
decît cu multă și sistematică 
mișcare, care determină produ
cerea lichidului sinovial și im- 
piedică uscarea articulațiilor, am 
putea spune că, de fapt, gim
nastica vindecă, iar apele ter
male constituie numai ambi
anța tn care se produce acți
unea curativă.

Ca dovadă a importanței de
osebite pe care o au exercițiile 
fizice în tratamentul diferitelor 
maladii, medicii stațiunii au gă
sit de cuviință să introducă 
gimnastica și în bazine unde, 
dat fiind faptul că corpul își 
pierde din greutate, mișcările se 
pot face cu mai multă ușurin
ță. La Herculane, mișcarea este 
capitolul cel mai important și 
al activităților recreative din 
afara tratamentului propriu-zis. 
Numeroasele locuri pitorești 
din jur, renumita plajă de pe 
platoul Coronini, Crucea Albă, 
grotele (mai ales cea cu aburi, 
unde sportul se îmbină cu tra
tamentul) etc., constituie puncte 
turistice de atracție pentru vre
melnicii locuitori ai stațiunii. 
Instructorul pentru activități 
cultural-sportfve, Nicolae Is- 
trate, ii poartă pe toate cără
rile minunatului peisaj alpin... 
Seara, metronomul mingilor de 
celuloid prinde să bată, frunțile 
se apleacă, gînditoare, asupra 
mesei de șah, grupuri-grupuri 
străbat, agale, aleile stațiunii 
sau șerpuitoarea șosea ce leagă 
centrul de Băile romane.

★
E iarnă... Herculanele, gin

gașa perlă a sănătății, postată 
pe căușul de granit și calcar al 
munților Cernei și Mehedinților, 
este cuprinsă de o forfotă con
tinuă. Nu mai constituie un 
punct de popas estival, ca în 
trecut, ci lăcașul tămăduirii 
științifice, în care sportul con
tribuie enorm, făcînd ca, pe 
drept cuvlnt, apele să fie che
mate sacre.., Aquas Herculis, 
apele titanului ce reprezintă 
forța invincibilă, sănătatea per
fectă, setea de viață.

Aurelian BREBEANU

ținînd de O.C.L. Metalo-chimi- 
ca) duc lipsă de o serie de arti
cole, pe care, atît cei mici cît și 
cei mari le caută zilnic. Cumpă
rătorii care se interesează de să
niuțe, schiuri din import, ghete 
pentru patine (bărbătești), mă
nuși de schi, termose, bocanci 
de schi (numere mici și mijlocii) 
primesc mereu același răspuns: 
reveniți peste cîteva zile... Stînd 
de vorbă cu gestionarii de la 
magazinele nr. 27 și 49, am aflat 
că mărfurile enumerate mai sus 
sînt comandate în cantități mari 
la întreprinderile de comerț cu 
ridicata dar, de fiecare dată, can
titatea livrată este minimă și se 
epuizează în primele ore după 
recepționare.

P. ARCAN — coresp. principal

CUMPĂRĂTORI
Șl DE PE ALTE 

MELEAGURI

aici sportivii găsesc tot 
să cumpere, iar pe tri- 
IV, mai puțin ultima 

a lunii decembrie, s-au 
mărfuri in valoare de

Nu exagerăm cu nimic dacă 
spunem că magazinul de artico
le de sport din Sibiu este frun
taș pe regiunea Brașov. Spunem 
acest lucru avînd în vedere fap
tul că 
ce vor 
mestrul 
decadă 
vîndut 
1 390 000 lei. Alte detalii, nu lip
site de interes 1 în lunile noiem
brie și decembrie s-au desfăcut 
prin această unitate 2500 perechi 
de patine, 620 de săniuțe, 820 
de perechi de schiuri (toate tipu
rile). La ora actuală la Sibiu se 
pot aproviziona sportivii (schiori, 
patinatori, turiști etc.) cu toate 
materialele și echipamentul de 
care au nevoie. De altfel, multe 
cluburi și asociații sportive din 
diferite orașe, ca de exemplu 
Rm. Vîlcea, Hunedoara, Sebeș 
Alba, Deva și altele au procurat 
de la Sibiu articole sportive de 
sezon.
I. IONESCU — coresp. principal

prima ședință a biroului federal vom 
discuta semnalele de alarmă care 
s-au tras, privind calitatea, foarte 
slabă, a multor jocuri, precum șl 
activitatea necorespunzătoare a an
trenorului 1. Takacs de la Farul 
Constanța.

N. T. — Mai întîl o precizare : con
cluziile ziarului privind înălțimea... 
pitică a unor jucătoare și vîrsta cam 
înaintată a unora dintre combatante 
sînt deosebit de utile. Deficiențele 
vor putea fi remediate prtotr-o se
lecție mal judicioasă. Pentru J.O. 
avem în vedere 20 de jucători. O pa
ranteză : mal bine de jumătate din 
echipele primei divizii nu vor avea 
reprezentanți în lotul național I De
sigur, pînă la J.O. nu se pot face 
modificări radicale în privința unor 
indici șl parametri. Media trăgă
torilor principali va rămîne tot 1,88 m 
(echipele U.R.S.S.,--------
și Cehoslovaciei au 
1,93 m). In schimb, se 
bunătățiri esențiale

R.D.G., Japoniei 
o medie de 
pot aduce îm- 
concepției de

DE CE BĂTRÎNI?
La început, a fost doar o adiere. 

Au trecut cîțiva ani și, iată, a 
devenit furtună. I s-a spus sim
plu : ÎNTINERIRE. Era, nu era 
nevoie, antrenorii o aplicau cu 
frenezie — ca pe o modă. între
bați de ce o fac, mulți ridicau din 
umeri. Alții răspundeau că meto- 
diștii le dăduseră asemenea indi
cații. Era suficient ca un „specia
list" să spună despre un sportiv: 
„e bătrîn" — și gata ! Chiar dacă 
acesta mai avea pînă să împli
nească 30 de ani, era trecut pe 
linia moartă.

Cine sînt acești atoateștiutori 7 
Metodiști cu studii superioare, 
bine pregătiți, dar... în alte specia
lități. De indicațiile și de sfaturile 
lor trebuia să se țină seamă. Nu 
conta că aveau specializare gim
nastică, să zicem; ei puteau foarte 
bine să răspundă de... baschet, de 
handbal sau de șah I Dacă aveau 
pregătire specială în notație, se 
ocupau ca metodiști de schi, de 
patinaj sau de hochei (unele 
exemple sînt exagerate, dar nu 
departe de adevăr...). Așa a căzut 
necazul pe sportivi care, abia 
ajunși la perfecțiunea tehnicii, se 
vedeau trecuți în categoria BA- 
TRlNI. Nu știm pe ce baze știin
țifice s-a ajuns Ia asemenea con
fuzii Intre maturitate șl declin, 
dar știm precis că în foarte multe 
cazuri s-au făcut grave greșeli. 
Unele au fost remediate. în altele, 
orice încercare de îndreptare a 
fost zadarnică. Vom da cîteva 
exemple ce ni se par concludente.

După Jocurile Olimpice de la 
Tokio, cînd echipa noastră femi
nină de gimnastică s-a clasat pe 
locul 6, majoritatea gimnastelor 
respective au fost considerate bă- 
trîne. Un lucru trebuie reținut: 
nici una dintre ele nu depășea 29 
de ani (Sofia Muratova, la 35 de 
ani, era încă în echipa U.R.S.S. — 
campioană olimpică). Marele club 
bucureștean Steaua ne-a oferit 
cîteva curioase mostre de întine
rire la fotbal. Vă amintiți, desi
gur, de echipa de aur a C.C.A. 
„Vîntulețul" întineririi a atins-o 
și, astfel, într-o zi au dispărut de 
pe stadion Voinescu, frații Za- 
voda, Bone, Alexandrescu t (La 
40 de ani, sir Stanley Matthews 
era căpitanul naționalei Angliei!). 
Tot bătrin fusese considerat și 
baschetbalistul Andrei Folbert, la 
serviciile căruia clubul renunțase. 
Dragostea pentru sport făcuse 
ca acesta să revină într-un singur 
an, cu o altă echipă, Academia

LA TG. MUREȘ 
LIPSURI...

ANGRO
Comerțul cu articole sportive 

din orașul nostru nu este prea 
bine organizat. O singură uni
tate — și aceea slab aprovizio
nată — nu face față cerințe
lor. In ziua de vineri, 22 decem
brie, de pildă, zeci și zeci de 
cumpărători ieșeau cu mîinile 
goale, nemaivorbind de aspec
tul de loc plăcut al localului, în- 
cepînd cu spațiul redus și sfir- 
șind cu vînzători încotoșmănați 
care tropăiau de după tejghele 
ca să se încălzească. Nimic de 
zis, sînt in magazin o serie de 
materiale și echipament, dar lip
sesc cele specifice localității și 
regiunii: crose pentru hochei, 
pucuri, ghete pentru patinaj vi
teză, patine cu cheie (numerele 
24, 25, 26 și 27, deci cele mai 
căutate), ghete de patinaj pen
tru femei (numerele 36, 37, 38 și 
39), pantaloni de schi supraelas- 
tici, săniuțe, schiuri pentru fond, 
bocanci de schi de tip popular 
(se găsesc în schimb din abun
dență cele de tip „Kandahar", 
„Campioni", „Bucegi" și „Po
iana").

Și cînd te gîndești că această 
criză de articole sportive se ma
nifestă în aceste zile de vacanță

pregătire și spiritului de răspundere 
pe care trebuie să-I manifeste fle
care jucător și antrenor.

Practic, pregătirea va cuprinde două 
mari etape: prima la cluburi (cu 
antrenamente săptămânale la lot), 
care coincide cu antrenamentele ce 
se efectuează în vederea participării 
la „C.C.E.". Aceasta, pînă In luna 
mal. In Iunie este prevăzut un tur
neu In Bulgaria, apoi, în august, o 
mare competiție la Brașov, cu parti
ciparea echipelor Poloniei, R.D. Ger
mane, Japoniei, Bulgariei șl Ucrai
nei ; sînt în perspectivă două me
ciuri test cu Polonia (18—21 * -
brie) șl, în sfîrșit, jocuri de 
dare în Mexic.

RED. Am redat sulta de 
preconizate în vederea J.O, _ 
ca o bună comportare la Ciudad de 
Mexico ar fi cel mai 
popularitate pentru 
aduce, pe terenuri, 
de tineri dornici să 
românesc strălucirea

septem- 
acomo-

acțiuni 
pentru

eficient mod de 
volei, care ar 
noi contingente 
redea voleiului 
de altădată.

sportul

Militară, în prima divizie a țării, 
iar evoluțiile lui să fie apreciate 
ca la 20 de ani. în prezent — cu
rios totuși — se spune pe la Fede
rația de baschet că Mihai Albu 
nu ar mai fi util echipei noastre- 
naționale. Cum se împacă această 
idee cu faptul că el este conside
rat peste hotare cel mai bun bas
chetbalist al nostru ? Pe Alexan
dru Penciu nu l-am văzut o lungă 
perioadă în lotul reprezentativ. De 
ce 7 Antrenorii (unii) au zis : „e 
bătrîn". A trebuit să se dispute 
multe partide din campionat, în 
care „Alexandru cel Mare" să fie 
mereu cel mai bun, pentru ca, 
pînă la urmă, Penciu să fie re
chemat la echipa națională. S-ar 
putea continua încă mult cu a- 
ceastă enumerare, dar credem că 
exemplele date sînt suficiente. De 
ce să apreciem un sportiv după 
numărul anilor trecuți în buleti
nul de identitate 7 Logic, și mult 
mai bine pentru sportul nostru, 
ar fi sâ se aprecieze utilitatea 
sportivilor în diferite echipe, lu- 
îndu-se ca etalon comportarea lor 
de zi cu zi în arena sportivă.

Nu cei arătați aici trebuie con
siderați bătrîni, ci acel care la o 
vîrstă cînd ar putea să spargă 
pietre (cum spuneau bătrînli) nu 
mai sînt apți pentru sport. Fotba
listul Varga era la 17 ani spe
ranță, la 18 vedetă, iar la 20, prac
tic, dispărut de pe stadioane. A- 
celași lucru s-a petrecut șl cu 
boxerii Tănase Pintilie și Vasile 
Neagu. Și asemenea exemple am 
putea da din fiecare ramură spor
tivă.

Să-i lăsăm pe Constantin și 
Penciu, pe Moiceanu și Emil Nicu- 
lescu, pe Moser și Marluțan să-și 
continue activitatea rodnică pe 
care au depus-o ani de-a rîndul 
pentru sportul pe care l-au îndră
git și servit cu pasiune sub culo
rile cluburilor și ale celor națio
nale.

Orice om. orice sportiv (știința 
a dovedit acest 
la un moment i 
Cînd acesta a 
șit, sportivul 
parcă noi forțe, noi resurse, care ii 
fac mai dîrz, mai dornic de vic
torie. Acest „punct mort" poate a- 
pare și atunci cînd sportivul a 
trecut de prima tinerețe. Să-1 
ajutăm pe cît ne stă în putință 
să-1 treacă mai ușor și mai re
pede, în loc să-i tăiem prematur 
aripile grele de glorie.

: lucru) poate avea 
dat un ..punct mort".
fost învins, depă- 
respectiv capătă

Paul IOVAN

Nene, schiuri faine nu știți unde s-ar găsi 7 
— la vezi, n-or fi adus la „Alimentara" ?

NEAGU RADULESCUDesen de

și sute de elevi vor să 
(in oraș funcționează

cînd sute 
patineze 
deja două patinoare și sînt în 
curs de amenajare altele), să 
schieze, să se dea pe derdeluș!).

I. PĂUȘ — coresp. principal

SCHIURI
CU CONDIȚII...

Singura unitate care desface 
articole de sport în întreaga 
Vale a Jiului este magazinul 
„Sport" din Petroșeni. In gene
ral, tinerii găsesc aici o serie 
de materiale sportive, sînt deser
viți civilizat. La ora actuală lip
sesc i schiuri din import, mate
rial și echipament de hochei 
(crose, pucuri, mănuși și patine). 
Responsabilul magazinului, M. 
Baciu, ne-a spus că zilele trecute 
a sosit un transport de mărfuri 
de la I.C.R.M. Deva, între care 
și un stoc de 20 de schiuri din 
import, dar camionul l-a dus 
înapoi la Deva — deși s-a insis
tat să fie lăsat la Petroșeni — 
deoarece magazinul a refuzat să 
primească o serie de alte arti
cole, greu vandabile și din care 
sînt în depozit cantități sufi
ciente.

Am primit și o reclamație la 
adresa fabricilor care produc 
ghete cu patine pentru femei: au 
tocurile prea înalte I

ȘT. BĂLOI — coresp. principal

regia |
duSan vuKcrric I

Pag. a 3-a

Suciu prinde cu siguranță, protejat de Sătmăreanu, care-l marchează strict pe Dincuță. (Fază din me
ciul Steaua—Petrolul)

TUR DE ORIZONT DUPĂ PRIMA PARTE A DIVIZIEI A (II)

Strict aritmetic, nu, valoric, da.».

★

Fără a evolua la nivelul unor 
super-echipe (vezi procentajul: 17 
puncte dia 26 posibile), fruntașele 
turului — STEAUA și F.C. AR
GEȘ — au fost, totuși, forma
țiile cele mai solide — prin e- 
chilibru la toți factorii — ale 
întrecerii, atribut care le-a înles
nit comportări remarcabile și în 
meciurile susținute în deplasare.

Intr-adevăr, cu excepția ple
cării greoaie, cînd coechipierii 
lui Constantin au fost învinși la 
Bacău, Steaua n-a mai pierdut 
nici un joc în provincie, adu- 
nînd 6 puncte din 5 partide 
(fiind în număr de 4, formațiile 
bucureștene au mai puține de
plasări) și un golaveraj pozitiv : 
9 goluri înscrise fața de cele 7 
primite. în ceea ce privește pe 
F.C. Argeș, aceasta a acumulat 
7 puncte din 7 partide, mîndrin-

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
UN ARBITRU ROMÂN INVI

TAT LA TURNEUL 
PREOLIMPIC

un
se-

Recent, F.I.F.A. a invitat 
arbitru român să conducă o 
rie de jocuri din cadrul unui 
turneu preolimpic, organizat spre 
desemnarea unei finaliste pentru 
Mexic. Turneul va avea loc în 
Izrael între 17.HI—8.IV.1968. 
Participă echipele cuprinse în 
grupa din zona asiatică: India, 
R.P.D. Coreeană, Iran, Birmania 
și Izrael.

ANALIZA ACTIVITĂȚII SEC
ȚIEI DE FOTBAL LA CEAH- 
' LĂUL PIATRA-NEAMȚ

Zilele trecute a fost analizată 
activitatea acestei secții în pe
rioada turului campionatului. 
Locul II ocupat de echipa de se
niori în clasamentul seriei I a 
diviziei B a fost apreciat ca fiind 
consecința unui climat de muncă 
disciplinat și exigent. Majorita
tea jucătorilor s-au străduit să-și 
amelioreze tehnica și pregătirea 
fizică, dovedind 
preocupări pentru

concomitent 
r_____ ,___ . terminarea
studiilor, pentru ridicarea califi
cării profesionale etc. S-au evi
dențiat în mod deosebit Argeșea- 
nu, Gh. Aurel, Jencsi, Onigă și 
Olteanu.

Pentru pregătirea tinerilor fot
baliști a început să se manifeste 
un interes sporit. Patru echipe 
de copii sînt pregătite în mod 
organizat de către antrenorul 
Codruț, în schimb randamentul 
muncii de ridicare și promovare 
a juniorilor s-a dovedit aproape 
nul pînă în prezent. Edificator 
este faptul că în prima echipă 
n-a mai fost lansat de multă 
vreme nici un jucător din loca
litate. Călugăriță, Măldăianu și 
Hacman, trei juniori talentați 
aduși lingă lotul de seniori, n-au 
reușit să intre în echipă, dato-

O PRODUCȚIE A 
STUDIOURILOR DIN 
R 6 CEHOSLOVACIA 
Șl RSF JUGOSLAVIA

■■■

două 
dauna

du-se, printre altele, cu 
victorii la București în 
Rapidului și a Stelei-,

Apoi, din grupul echipelor a- 
tlate în primul pluton, realizări 
remarcabile la capitolul „puncte 
în deplasare" a mai avut UNI
VERSITATEA CLUJ (6 puncte 
din 7 meciuri), care, însă, a fă
cut o oarecare risipă acasă, unde 
a lăsat să-i „scape" trei puncte.

Cu totul altfel se prezintă si
tuația cercetînd palmaresul al
tor două echipe — UNIVERSI
TATEA CRAIOVA și DINAMO 
BACAU — aflate și ele în prima 
jumătate a clasamentului, cu 15 
și, respectiv, 14 puncte, conse
cința obținerii procentajului ab
solut (14 puncte din 7 partide) 
în jocurile susținute pe PRO
PRIUL TEREN. în condiții de 
deplasare, craiovenii au realizat 
un meci nul (2—2 cu Dinamo 

rită obstrucției jucătorilor mai 
vîrstnici, precum și lipsei de ho- 
tărîre a antrenorului.

Cu acest prilej a fost anunțat 
și programul de pregătire în ve
derea returului campionatului. 
Antrenamentele vor fi reluate 
la 4 ianuarie. în primele 3 săp- 
tămîni se va acorda prioritate 
pregătirii fizice și tehnice, va 
urma apoi o etapă precompe- 
tițională de omogenizare și ame
liorare tactică, care include nu
meroase jocuri-școală și de ve
rificare.

C. NFMȚEANU, coresp.

CE VA FACE UNIVERSITA
TEA CLUJ ?

Antrenorul Constantin Teașcă 
ne-a comunicat programul de 
lucru al studenților clujeni. între 
23 decembrie—5 ianuarie, o scur
tă perioadă de „vacanță0 un pic 
cam neobișnuită pentru fotbaliști, 
ineditul constînd în practicarea 
obligatorie a înotului (la bazinul 
acoperit) și patinajului.

în prima etapă de antrenament 
5 ianuarie—10 februarie sînt 
programate 15 jocuri, din două 
în două zile (Teașcă consideră 
că antrenamentul complex al fot
balistului nu poate fi realizat 
decît printr-un număr impresio
nant de jocuri). Pentru etapa 
10.11—l.III. se duc tratative în 
vederea unui turneu de patru 
meciuri în Maroc. La revenire, 
ultima etapă planificată încă de 
pe acum, include jocul de cupă 
din 3 martie, precum șl primele 
două etape de campionat cu 
A.S.A. Tg. Mureș la Cluj și cu 
Dinamo Bacău în deplasare.

TRAGEREA LOTO
Ne aflăm In plină vînzare a bile

telor pentru tragerea LOTO A RE
VELIONULUI din 31 decembrie a. c. 
la care se aplică o nouă formulă 
tehnică.

La această tragere se atribuie tn 
număr NELIMITAT autoturisme „Fiat 
1800“, „Moskvlci 408“ cu 4 faruri și 
radio și „Fiat 850".

In plus se vor acorda prin tragere 
la sorți 10 autoturisme: 1 „Fiat 1800“, 
1 „Renault 10 Major”, 1 „MoskvicJ 
408“, cu 4 faruri și radio, 2 „Skoda 
1000 2 „Flat 850“ și 3 „Tra
bant 601“.

Un capitol special ti constituie a- 
tribuirea a 50 excursii de 20 zile în 
tuduj Uniunii Sovietice.

In continuare mai menționăm pre
mii fixe în bani in valoare de 10.000 
lei tn afara premiilor obișnuite, su
plimentare și speciale în bani.

Cu 10 lei se poate participa la toate 
cel® 3 faze, putîndu-se obține 3 pre
mii diferite: unul din autoturismele 
oferite la faza a II-a, unul din auto
turismele atribuite la faza a IlI-a sau 
un premiu de 10.000 lei în numerar 
și unul din premiile obișnuite, su
plimentare sau speciale oferite la 
această tradițională tragere la cele
lalte categorii.

Se atribuie premii pe 16 categorii 
în Ioc de 11 categorii ca pînă acum.

Pentru a avea șanse sporite de 
ciștig cu biletele seria C de 10 lei 
varianta, acestea pot fi utilizate pen
tru :

— desfășurarea unor variante com
binate de 4 sau mai multe numere; 
ex.: 4 numere=4 bilete seria C a 
10 lei varianta 40 lei; 5 numere=10 
bilete=100 lei; 6 numere-20 bilete= 
200 lei.

★

București) ; în rest, ei au mai 
înscris un singur gol (în 5 jocuri), 
adică tot atît cît au reușit bă
căuanii în 6 partide,.. pierdute.

Și golaverajele lor ilustrează, 
cît se poate de clar, randamen
tul extrem de scăzut al celor 
două formații în meciurile des
fășurate dincolo de hotarele 
Craiovei și ale Bacăului: 3—12 
și, respectiv, 1—18...

★
Ce rezultă de aici 7 Că situa

rea echipelor Universitatea Cra
iova și Dinamo Bacău în pluto
nul fruntaș se înscrie în limi
tele unei ierarhizări grossomodo, 
de suprafață, că, ÎN FOND, di
ferența REALA dintre Steaua 
(17 p), de pildă, și Universitatea 
Craiova (15 p) este mai mare 
de... două puncte. Strict aritme
tic, nu ! Valoric, da, căci ce anu
me conferă echipelor de fotbal 
reala valoare ? Aptitudinile teh- 
nico-tactice, fizice și moral-voli- 
tive — într-un cuvînt, pregăti
rea temeinică la toți factorii an
trenamentului — dovedite și-n 
condiții de concurs dificile : par
tener reputat, joc de miză, în 
deplasare, în fața unui public 
care-și poartă formația favorită 
pe aripile victoriei.

Altfel, numai cu cîte puțin din 
calitățile enumerate mai sus se 
atinge doar iluzia valorii, care 
se- destramă ușor în duminica 
imediat următoare...

G. NICOLAESCU

30 000 
cu un 
(0-1). 
scorul 
ultima

KINSHASA 25 (Agerpres). Co
respondență specială ;

Fotbaliștii români și-au început 
turneul în Africa, jucînd dumi
nică 24 decembrie la Kinshasa 
cu selecționata țării. Jocul des
fășurat pe stadionul „Tata Rap
hael" în prezența a peste 
de spectatori s-a încheiat 
rezultat de egalitate : 1—1 
Echipa română a deschis 
în minutul 8 prin Sasu. în 
parte a întîlnirii gazdele au ini
țiat numeroase atacuri. în minu
tul 77 interul stingă Kitumu a 
reușit să se infiltreze în apărare 
și să aducă egalarea din apro
pierea careului mic. Echipa fot
baliștilor români a avut urmă
toarea componență : COMAN — 
IVANCESCU, BARBU, DAN, MO- 
CANU — GHERGHELI, DUMl- 
TRIU III — PÎRCĂLAB, SASU, 
IONESCU, KALLO.

A REVELIONULUI

10 premii

88 premii
3 numere

mare tra-

— desfășurarea unul „cap de pod" 
CU 2 numere=88 bilete seria C a 10 
lei varlanta=880 Iei; de remarcat că 
pe această ultimă formă de joc, în 
căzui cînd dintre cele 2 numere ale 
„capului de pod", unul este câștigă
tor la faza a IlI-a, se obțin 5 pre
mii speciale de categ. a Vl-a, dacă 
ambele numere Jucate „cap de pod” 
sînt cîștigătoare la:

— faza I, se obțin 10 premii obiș
nuite ;

— faza a n-a, se obțin 
suplimentare;

— faza a nr-a, se obțin 
speciale dintre care 4 cu 
și 84 cu 2 numere.

Nu lipsiți de Ia cea mal 
gere specială a anului.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES Nr. 51 

din 20 decembrie

Extragerea I: categoria a H-a: 1 
variantă a 37.1.96 și 3 a 12.196 Iei ; 
a III-a: 28 a 1.876 Iei; a IV-a: 218.5 a 
309 lei; a v-a : 670 a 100 lei; a Vl-a : 
3*498 a 26 Iei. Report categoria I s 
45.724 lei. Extragerea a II-a; catego
ria I: 2 variante a 64.953 lei; a II-a: 
1,5 a 23.673 lei; a m-a; ,21,5 a 1.778 
lei; a IV-a: 142,5 a 345 lei; a V-a: 
539 a 91 lei ; a Vl-a : 2246 a 30 lei.

Premiul excepțional în valoare de 
25.000 lei se va atribui prin tragere 
la sorți unei variante do categoria 
a II-a de la extragerea I.

Premiile de la categoria I extra
gerea a II-a au revenit participan- 
ților Gliiuță Virgil din comuna Băi- 
șești, regiunea Suceava și Jianu Ma
rina din București



JIM RYUN, „alergătorul secolului64 — 
cel mai bun sportiv al anului

ANCHETA AGENȚIEI S. K.“ STUTTGART
Începînd din 1947, agenția „INTERNATIONALE SPORT KORRESPONDENZ" din Stuttgart organizează 

anual o mare anchetă internațională. Întrebarea cu care ea se adresează marilor cotidiene sportive sau 
ziare este următoarea: „Care sînt, după părerea dv., primii cinci sportivi ai anului?". Pe baza răspunsu
rilor, se alcătuiește un clasament, criteriile în definitivarea lui fiind următoarele: locul 1 echivalează 
cu 5 p, locul al doilea cu 4 p, locul al treilea cu 3 p etc.

JIM RYUN

După cum am mai anunțat, 
anul acesta — în urma celor 29 
de răspunsuri primite din partea 
unor redacții din Europa și din 
celelalte continente — clasamen
tul primilor cinci se prezintă 
astfel:

1. JIM RYUN (S.U.A.) atletism 
108 p.

2. MARK SPITZ (S.U.A.) natație 
52 p.

3. JEAN CLAUDE KILLY (Fran
ța) schi 29 p.

4. DEBBIE MEYER (S.U.A.) na- 
tație 27 p.

5. KURT BENDLIN (R.F.G.) atle
tism 23,5 p.

În continuare urmează : Tommie 
Smith (S.U.A.) atletism 23 p, Fer
dinand Bracke (Belgia) ciclism 
16 p, Kees Verkerk (Olanda) pa
tinaj viteză 14 p, Ian Tails 
(U.R.S.S.) haltere 11 p, Roland 
Mathes (R.D.G.) natație și Liesel 
Westermann (R.F.G.) atletism cîte 
9,5 p, Denis Hulme (Noua Zeelan- 
dă) automobilism și Paul Wilson 
(S.U.A.) atletism cîte 7 p, Andras 
Balczo (Ungaria) pentatlon mo
dern 6,5 p, Leonid Jabotinski 
(U.R.S.S.) haltere 6 p. între cei 
50 de sportivi care au primit 
puncte se allă și Vera Ceaslavska, 
Eusebio, Figuerola, Newcombe, 
Seagren, Aurel Vernescu, Felice 
Gimondl, Wirkola, Don Scholan- 
der, Gaston Roelants și mulți 
alții.

Jim Ryun, 
a învins detașat

Pe cele 29 de buletine, atletul 
american Jim Ryun a fost indicat 
de 15 ori pe primul loc. în total, 
numele său a figurat de 24 de 
ori printre primii cinci clasați. 
Astfel, tînărul semifondist a ob
ținut e mare majoritate de voturi, 
depășindu-1 net pe cel de-al doi
lea clasat, Mark Spitz. Este 
pentru a doua oară consecutiv 
cînd Ryun devine cel mai bun 
sportiv al lumii.

Cine este dim Ryun, „aler
gătorul secolului', cum este de
numit studentul Facultății de ma
tematică a Universității din Kan
sas î dim Ryun s-a născut la 29 
aprilie 1947 în localitatea Wichita 
(Kansas). Suferind de o gravă ma
ladie în copilărie, dim Ryun a 
rămas cu un defect da auz.

dim Ryun, pe numele său ade
vărat dames Ronald, este un ad
mirabil model de voință și con
știinciozitate. Specialiștii spun «5 

marile sale performanțe se dato- 
resc „vieții spartane" pe care o 
duce. De la ora 6 dimineața pînă 
la ora 22, activitatea zilnică a 
acestui mare atlet se împarte în
tre învățătură și antrenament. 
Eminentul student al Universită
ții din Kansas parcurge săptă- 
mînal la antrenamente nu mai 
puțin de 140—170 km. Stilul ele
gant în alergare, rezistența fizică 
extraordinară și finișul său impre
sionant pe ultimii 400 m i-au 
adus pînă acum cîteva rezultate

SPITZ jMARK 

de-a dreptul fantastice. Jim Ryun 
a obținut pe 880 yarzi 1:44,9 
(record mondial), performanță 
care ar echivala pe 800 m cu 
o cifră superioară recordului lu
mii, delimit de Peter Snell 
(1:44,3). Pe o milă Ryun a rea
lizat 6:51,1 (record mondial) șl 
pe 1500 m — excepționala per
formanță de 6:33,1, spulberînd 
recordul mondial ce aparținea 
australianului Elliott. La Jocurile 
Olimpice de la Ciudad de Mexico 
Ryun va lua startul în probele 
de 1 500 m șl 800 m. în mod nor
mal, el pornește ca mare favorit 
în ambele probe. Specialiștii de
clară că resursele fizice ale a- 
cestui om excepțional de dotat 
(are o statură de 1,88 m șl o 
greutate de 72 kg), vor revolu
ționa recordurile de setnlfond. El 
va fl capabil să coboare multe 
secunde sub actualele recorduri 
mondiale, căci să nu uităm că 
Jim Ryun este la începutul ma
rilor sale performanțe.

Următorii 
clasați

Mark Spitz face parte din ge
nerația „copiilor minune" ai na- 
tației mondiale. La vîrsta de 17 
ani, înotătorul american deține 
în probele măsurate în metri 
două excelente recorduri ale lu
mii : 55,7 pe 100 m delfin și 
2:05,7 pe 200 m delfin. Și pe 
400 m craul Mark, cu 4:08,8, bate 
la ușa recordului lumii.

dean Claude Killy, denumit 
„împăratul pîrtiilor albe", a domi
nat de o manieră categorică se
zonul în probele alpine. A cîști
gat în stil de mare campion 
toate întrecerile de prima mînă. 
Dacă Killy își va menține forma 
și în 1968 el va triumfa cu sigu
ranță în probele alpine ale 
„Olimpiadei albe" de la Gre
noble.

Pe locul 4, un adevărat feno
men al natației, Debbie Meyer. 
La vîrsta de numai 15 ani, re
cordmană mondială pe 400 m cu 
4:29,0, pe 800 m cu 9:22,9 șl pe 
1500 m cu 17:50,2. Cu 11 ani în 
urmă, la d.O. de la Melbourne, 
mulți bărbați nu erau capabili 
de asemenea performante I

în fine, al cincilea în clasa
mentul general este decatlonistul 
Kurt Bendlin. Atletul din I.eve- 
kusen a reușit în acest an un 
senzațional record al lumii la 
cele 10 probe, punînd capăt su
premației de cîteva decenii a 
atleților de peste Ocean.

Iată răspunsurile date de cele 
29 de ziare. Printre acestea figu
rează și cele ale ziarului nostru, 
care participă cu regularitate la 
ancheta, organizată de „I.S.K." 
Stuttgart.

ANGLIA
„WORLD SPORTS*’ Londra

1. Jim Ryun
I. Mark Spitz
3. Randy Matson
4. Kees Verkerk
5. Debbie Meyer

AUSTRALIA
„THE HERALD” Melbourne

1. Jim Ryun
2. Jack Nicklaus
3. John Newcombe
4. Dennis Hulme
5. Bilile-Jean King

AUSTRIA
„LTNZER VOLKSBLATT"

1. Jim Ryun
2. Jean-Claude Killy
3. Liesel Westermann
4. Ferdinand Bracke
5. Mark Spitz

BELGIA
„LES SPORTS" Bruxelles

1. Ferdinand Bracke
2. Debbie Meyer
3. Jim Ryun
4. Tommie Smith
5. Jean-Claude Killy

BRAZILIA
„O’GLOBO" Rio de Janeiro

1. Kurt Bend.Hn
2. Mark Spitz
3. Dennis Hulme
4. Jim Ryun
5. Jose Silvio Fiolo

CEHOSLOVACIA 
„CESKOSLOVENSKI SPORT" Praga
1. Jim Ryun
2. Mark Spitz
3. Vera Ceaslavska
4. Jan Taits
5. Ferdinand Bracke

DANEMARCA
„DAGBLADET BT“ Copenhaga

1. Tommie Smith
2. Eddy Merckx
3. Kurt Bendlin

4. Paul ElvetrOm â I
5. Ferdinand Bracke

EGIPT
„AL AHRAM’S Cairo

1. Jim Ryun
2. Tommie Smith
3. Debbie Meyer
4. Mark Spitz
5. Ter-Ovaneslan

ELVEJIA
iSPORT’-’ ZUrieh

1. Jean-Claude Killy
2. Jim Ryun
3. Ferdinand Bracke
4. Welch Biirgin șl Martin Studach
5. Mike Hallwood șl Tommie Smith

FINLANDA
sUUSI SUOMI- Helsinki

1. Jim Ryun
2. Mark Spitz
3. Randy Matson
4. Kees Verkerk
5. Debbie Meyer

FRANȚA
i.L ’EQUIPE" Paris

1. Jim Ryun
2. Marje Spitz
3. Ian Taits
4. Tommie Smith
5. Debbie Meyer

HONGKONG
„WAH KIN YAT POs

1. Kurt Bendlin
2. Jim Ryun
3. Debbie Meyer

JEAN CLAUDE KILLY
4. Roland Mathes
5. Randy Matson

ISLANDA
„ALTHYDUBLADLD" Reykjavik

1. Jim Ryun
2. Don Scliollander
3. Eusebio
4. Ianis Lusts
5. Randy Matson

ITALIA
„CORRIERE DELLO SPORT" Roma

1. Mark Spitz
2. Debbie Meyer
3. Jim Ryun
4. Felice Gimondi
5. Tommie Smith

IUGOSLAVIA
„SPORTSKE NOVOSTI" Zagreb

1. Jim Ryun
2. Mark Spitz
3. Roland Mathes
4. Ferdinand Bracke
5. Debbie Meyer

IZRAEL
„MAARIV” Tel Aviv

1. Jim Ryun
2. Mark Spitz
3. Kurt Bendlin
4. Liesel Westermann
5. Leonid Jabotinski

LUXEMBURG 
„LUXEMBURGHER REVUE"

1. Jim Ryun
2. Debbie Meyer
3. Mark Spitz
4. Ferdinand Bracke
5. Jean-Claude Killy

NORVEGIA 
„AFTENPOSTEN" Oslo

1. Jean-Claude Killy
2. Jim Ryun
3. Bob Seagren
4. Bjorn Wirkola
5. Kees Verkerk

NOUA ZEELANDA
„SPORT POST" Welington

1. Jim Ryun
2. Tommie Smith
3. Emile Griffith
4. Mark Spitz
5. Randy Matsotn și Kurt Bendlin

OLANDA
i,SPORT EN SPORTWERELD" 

Amsterdam
1. Gaston Roe] ants
2. Kees Verkerk
3. Kurt Bendlin
4. Mark Spitz
5. Eddy Merckx

POLONIA
„ SPORTO WIEC“ Varșovia

1. Leonid Jabotinski
2. Jim Ryun
3. Jean-Claude Killy
4. Debbie Meyer
5. Ter Ovanesian

ROMANIA
„SPORTUL” București

Jim Ryun
2 Jean-Claude KiUy
3. Andres Balczo
4. Liesel W’estermann
5. Aurel Vernescu

R. F. a GERMANIEI
„SPORT ILLUSTRIERTE" Munchen

1. Chichester
2. Jim Ryun
3. Jean-Claude Killy
4. Mike Hailwood
5. Liesel Westermann

REPUBLICA SUD-AFRICANA 
„ALLGEMEINE ZEITUNG" Windhoek
1. Mark Spitz
2. Kurt Bendlin
3. Debbie Meyer
4. Dennis Hulme
5. Liesei Westermann

S.U.A.
„SPORTS ILLUSTRATED" New York
1. Jim Ryun
2. Tommie Smith
3. Willie Davenport
4. Paul Wilson
5. Ianis Lusis

SPANIA
„DIARIO DICEN" Barcelona

1. Paul Wilson
2. Ken Walsh
3. Enrique Figuerola
4. Mike Burton
5. Boland Mathes

SUEDIA
„SVENSKA DAGBLADET" 

Stockholm
1. Jim Ryun
2. Bobby Hull
3. Jean-Claude Killy
4. Kees Verkerk
5. Ianis Lusis

UNGARIA
„NEPSPORT- Budapesta

1. Jim Ryun
2. Mark Spitz
3. Andras Balczo
4. Ian Taits
5. Liesel Westermann și

Roland Mathes

U.R.S.S.
„SOVIETSKI SPORT’J Moscova

1. Kees Verkerk
2. Ian Taits
3. Roland Mathes
4. Alexei Nikancikov
5. Tommie Smith și 

Andras Balczo.

CEI MAI BUNI ÎN ULTIMII
21 DE ANI

1947 : Alex Jany (Fr.)
1948 : Fanny Blankers-Koen (Ho.)
1949 : Emil Zatopek (Ceh.)
1950 : Bob Mathias (S.U.A.)
1951 : Emil Zatopek (Ceh.)
1952 : Emil Zatopek (Ceh.)
1953 : Fausto Co>ppi (It.)
1954 : Roger Bannister (Ang.)
1955 : Sandor Iharos (Un.)
1950 : Vladimir Kut (U.R.S.S.)
1957 : Vladimir Kuț (U.R.S.S.)
1958 : Herb Elliott (Aus.)
1959 : Vasili Kuznețov (U.R.S.S.)
1960 : Wilma Rudolph (S.U.A.)
1961 : Valeri Brumei (U.R.S.S.)
1962 ; Valeri Brume] (U.R.S.S.)
1963 ; Valeri Brumei (U.R.S.S.)
1964 : Don Schollander (S.U.A.)
1965 : Ron Clarke (Aus.)
1966 : Jim Ryun (S.U.A.)
1967 : Jim Ryun (S.U.A.)

ION ȚIRIAC COMENTEAZĂ 
FINALA „CUPEI DAVIS"

© Australia este marea favorită • Va reuși Santana două victorii ?

I.umea spoi-tului alb trăiește — 
în aceste zile — evenimente deo
sebite. în țara de la antipozi, Aus
tralia, în orașul Brisbane, una din 
cele mai vechi competiții sportive 
de pe glob, „Cupa Davis" — aflată 
la mai mult de jumătate de secol 
de existență — își începe astăzi 
ultimul act al ediției a 56-a : 
„Challenge-round-ul“ Australia— 
Spania. Finala pentru cucerirea 
„salatierei" trezește un mare inte. 
res și printre amatorii tenisului de 
la noi, mai ales că una dintre fi
naliste, Spania, ne-a fost adversa
ră în cadrul acestei competiții și 
n-a lipsit mult s-o învingem. De 
aceea, cînd, în ajunul plecării în 
India, maestrul emerit al sportului 
Ion Tiriac ne-a vizitat la redacție, 
l-am rugat sâ comenteze pentru 
cititorii ziarului, întrecerile de la 
Brisbane.

— Reeditarea de către jucătorii 
spanioli a performanței din 1965— 
calificarea in finala „Cupei Da
vis"—îmi aduce o dublă satisfacție: 
în primul rînd, pentru că o for
mație europeană a reușit s-o ia 
înaintea unor echipe renumite cum 
sînt cele ale S.U.A. și Republicii 
Sud-Africane ; în al doilea rînd, 
fiindcă am realizat un scot strins 
în fața Spaniei. Indirect, această 
finală pune într-o lumină frumoa
să și tenisul nostru.

— Ca unul care ai avut, o dată 
sau de mai multe ori, prilejul să 
joci cu toți cei care evoluează la 
Brisbane, ce posibilități întrevezi ?

— Indiferent de formația care va 
fi aleasă și aliniată dintre cei patru 
„probabili" (din lotul de 7 jucători): 
Roy Emerson, John Newcombe, 
Tony Roche, Bill Bowrey, Austra
lia păstrează prima șansă. Cu toate 
că Tony Roche l-a învins de două 
ori — în ultimul timp — pe Roy 
Emerson, am impresia că Harry 
Hopman îl va prefera pe cel de-al 
doilea. John Newcombe este titular 
sigur, fiind cel mai în formă te- 
nisman al anului 1967. Doar întin
derea pe care a suferit-o acum trei 
săptămîni la un picior ar putea 
pune sub semn de întrebare apa
riția lui în formația țării gazdă.
Nu cred, însă, în această posibilita
te, deoarece Newcombe nu a în
trerupt — de atunci — antrena
mentele. Dimpotrivă, a și partici
pat la toate competițiile desfășura
te pînă în momentul de față.' La 
dublu, australienii contează pe 
Newcombe și Roche, învingători la

Orașul vest-german Bad Brilcke- 
nau a tost zilele trecute gazda 
celei de a doua ediții a unei în
treceri sportive care ciștigâ me
reu în popularitate: este vorba 
de o cursa de cros (pe distanța 
de 5 Ooo de metri) rezervată „bu
nicilor". Au luat startul concu- 
renți (nici unui sub 55 de ani) 
din cinci țări — Austria, Elveția, 
Suedia, Columbia și B. F.a Ger
maniei. Puțin gifiind, 89 din cel 
95 de participant! au ajuns eu 
bine la capătul probei. Ca urmare 
a succesului înregistrat de bu
nici, pentru anul viitor și-au a- 
nunțat prezența într-o Întrecere 
similară și— bunicile.

PE VELODROMUL dîn orașul 
belgian Antwerp s-a disputat un 
omnium internațional cu partici
parea unor cicliști valoroși. Pri
mul loc în clasament a revenit 
alergătorilor danezi Palie Lykke 
și Eugen Freddy, care au tota
lizat 14 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat belgienii Ser- 
cu și Merckx — 16 puncte, Al- 
tig—Rentz (R.F. a Germaniei) — 
21 puncte etc.

■
CU PRILEJUL unui concurs 
internațional de schi, desfășurat 
la Reit-im-Winkl în Bavaria, 
sportivul Toni Reiter (R.F. a Ger
maniei) a cîștigat proba de fond, 
desfășurată pe distanța de 15 km. 
El a acoperit traseul în 48:51,0. 
La juniori, pe un traseu de 9 
km a terminat învingător Chris

Bulgaria 

învingătoare 

In Balcaniada 

îcminină de baschet

La Sevlievo, In Bulgaria, a 
luat sfîrșlt Balcaniada feminină 
de baschet. Titlul a revenit pen
tru a cincea oară consecutiv for
mației Bulgariei, care a dispus, în 
meciul decisiv, de echipa Iugo
slaviei cu 59—48 (25—21). în ul
tima zl a întrecerii, echipa Româ
niei a jucat cu formația de 
tineret a Bulgariei, pe care a 
invins-o cu 57—54, după ce fu
sese condusă autoritar (24—8) 
în prima parte a jocului. în cla
samentul oficial: 1. Bulgaria, 2. 
Iugoslavia, 3. România.

Wimbledon — în 1966 — și la Ro
land Garros — în 1967. Acest cuplu 
este foarte puternic pe gazon. Tre- 
cînd la jucătorii spanioli, se poate 
spune că ei nu prea au de unde să 
aleagă, în afară de Manuel San
tana. Lui Juan Gisbert nu-i con
vin terenurile „rapide". Sînt con
vins că al doilea reprezentant al 
Spaniei în meciurile de simplu va 
fi Manuel Orantes. De altfel, în 
partida cu Republica Sud-Afri- 
cană, alegerea a căzut tot 
asupra lui Orantes, datorită celor 
19 ani ai săi și pentru că are un 
joc (serviciu, voleu, deplasare) care 
se pretează mai bine pe supra
fețe unde mingea circulă cu mare 
viteză. Probabil că Orantes va fi 
viitorul Santana al Spaniei. Cîntă- 
rind, prin urmare, posibilitățile ce
lor două echipe , cea a Australiei 
este net avantajată : a) se joacă pe 
teren acoperit cu iarbă; b) evo
luează acasă, c) lot mult mai omo
gen.

— Așadar, nu se pune problema 
formației învingătoare ?

— Nu I Gazdele vor cîștiga cu 
4—1 sau, în cel mai rău caz pen
tru ele, cu 3—2. In mare formă, 
Manolo poate reuși ceea ce n-a 
izbutit în 1965 : să cucerească cele 
două meciuri de simplu, ceea ce ar 
însemna un rezultat excepțional 
pentru Spania. Lucrul nu este im
posibil. Făcînd această afirmație, 
mă gîndesc că dacă Santana ar re
aliza un asemenea event, aceasta 
ar echivala pentru el cu o reve
nire pe locurile 2—3 în clasamen
tul mondial al acestui an. Cum în 
1967, Santana n-a mai înscris — 
ca în trecut — nici o victorie la 
Roland Garros, Wimbledon sau 
Forest Hills, singura lui șansă de 
a se reinstala în plutonul primelor 
trei rachete ale lumii este ofe
rită de eventuala cîștigare a celor 
două simpluri la Brisbane. Șan
sele spaniolilor se opresc, oricum, 
aici. La dublu ele sînt infime, iar 
Orantes nu este încă suficient de 
copt pentru ca să învingă — la 

tian Zeller (R.F. a Germaniei), 
cronometrat în 40:51,0.

■
SELECȚIONATA DE RUGBY în 
XIII a Australiei a susținut la 
Carcassonne a doua întîlnire cu 
prima reprezentativă a Franței. 
Rugbyștil francezi au obținut vic
toria cu scorul de 10—3 (4—0). 
Jocul, desfășurat pe ploaie, în 
fața a 6 000 de spectatori, a fost 
de un apreciabil nivel tehnic. 
Cel mal bun jucător al francezi
lor a fost Capdouze, care a în
scris cele 10 puncte. Pentru 
australieni a marcat Greaves, 
dintr-o încercare. în primul joc, 
cele două echipe terminaseră la 
egalitate : 7—7.

■
SELECȚIONATA OLIMPICĂ de 
fotbal a Ungariei, care se află

Rugbyștii 
de la Grivița Roșie 

au practicat un joc bun
PARIS, 29 (Agarpres). — După 

cum s-a mai anunțat, în primul 
meci din cadrul turneului pa 
care-1 întreprinde în Franța, Gri
vița Roșie • fost întrecută de 
puternicul „XV* La Voulte cu 
scorul de 24—17. Partida a fost 
deosebit de spectaculoasă, iar 
corespondentul agenției France 
Presse subliniază, printre altele, 
că „Grivița Roșie a jucat bine, a 
întreprins numeroase acțiuni fru
moase, remareîndu-se Marinescu, 
Irimescu, M. Rusu și Dinu'. 
El au șl deschis scorul (Irimescu 
—drop-goal), dar gazdele și-au 
revenit și au luat un avantaj 
dovedit ulterior decisiv (16—3 
și 21—6). Finalul meciului a 
aparținut echipei române. Din 
echipa franceză s-au remarcat 
frații Cambărabăro, De Grâgorio, 
Dlgonnet și Cayrousse.

în continuarea turneului, Gri
vița Roșie joacă joi la Avignon, 
iar cealaltă echipă din România 
care se află în Franța, Dinamo, 
susțină în aceeași zi al doilea 
meci, de data aceasta la Bigles.

această oră — pe vreunul din cei 
patru australieni.

— în așteptarea primelor vești 
de la Brisbane, pe care, împreună 
cu Ilie Năstase și Sever Dron, le 
vei afla în... India, te rog să-mi 
spui ce adversari crezi că veți în- 
tîlni în țara Gangelui ?

— Nu cunosc încă lista completă 
a invitaților. Este sigură însă pre
zența jucătorilor sovietici Metre- 
veli, Lihaciov, Leyus și, bineînțe\. 
les, a fruntașilor tenisului indian, 
redutabilii Krishnan, Mukerdjea, 
Lall.

— Și după India, ce urmează 7
— La 11 februarie 1968 sper, ca 

împreună cu Ilie Năstase, să luăm 
startul în prima competiție din 
„Circuitul Caraibilor": campiona
tele internaționale de sală ale 
S.U.A., de la Salysbury — statul 
Maryland. Sever Dron va rărnîne 
să participe în continuare — pînă 
la sfîrșitul lunii martie — la alte 
turnee în India.

— Deci, pe cînd revederea la Bu
curești,

— In jurul lui 1 mai, cu ocazia 
disputării primului tur al „Cupei 
Davis".

Nu mi-a rămas decît să urez 
succes jucătorilor noștri în expedi
ția lor de peste patru luni — pri
ma de acest gen în istoria teni
sului românesc.

Constantin COMARNISCHI

*
într-o convorbire cu corespon

denții diferitelor agenții interna
ționale de presă, cunoscutul ju
cător spaniol Manuel Santana a 
spus printre altele: „Nu sînt de 
acord cu știrile apărute în presa 
australiană. Ziariștii sportivi aus
tralieni consideră că noi avem 
șanse minime de a cîștiga acest 
meci. Eu am mai obținut victorii, 
asupra lui Newcombe și Em< . 
son șl nu este exclus să le re
înnoiesc chiar la Brisbane*.

Primele două probe de simplu 
programează meciurile Emerson— 
Santana și Newcombe—Orantes.

în prezent în turneu în Hondu
ras, a jucat la Tegucigalpa cu 
echipa Motagua. Net superiori, 
fotbaliștii maghiari au terminat 
învingători cu scorul de 4—0 
(3-0).■
ÎN PREZENT, la Miami Beach 
se desfășoară un mare turneu in
ternațional de tenis rezervat ju
niorilor, la care participă și cîțiva 
jucători europeni. în turul trei 
al probei de simplu, cehoslovacul 
Pavel Hutka l-a învins cu 6—3, 
6—2 pe Tom Christensen (Dane
marca). Karl Neiler (R.F. a Ger- 
maniei) a cîștigat cu 6—0, 6—0 
în fața americanului Ted Davis. 
Francezul Patrick Priosy s-a ca
lificat tn sferturile de finală în 
urma victoriei realizate în fața 
Iul Ariel Fernandez (Argentina) 
cu 6—3, 6—2.
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