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LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Marți dimineața, la Palatul 

Marii Adunări Naționale au con
tinuat, în ședință plenară, lucră
rile sesiunii a VIII-a a celei de-a 
V-a legislaturi a Marii Adunări 
Naționale, deschise la 9 decem
brie.

Potrivit principiului sesiunilor 
deschise, adoptat de Marea Adu
nare Națională, în perioada de la 
prima ședință plenară, lucrările 
s-au desfășurat în comisii per
manente, care au dezbătut 
proiectele de legi ce le-au fest 
transmise în vederea studierii lor 
si a întocmirii rapoartelor către 
M.A.N. Membri ai Consiliului de 
Miniștri au făcut, în cadrul co
misiilor, expuneri cu privire la 
proiectele de legi prezentate șl 
au dat lămuririle cerute de depu- 
tați. în încheierea lucrărilor, co
misiile permanente au aprobat ra
poartele care urmează a fi înfă
țișate în 
Naționale.

Ora 10. 
întîmpinat 
aplauze pe 
și de stat 
ședințe.

în loja 
tei au luat 
Ceaușescu, 
Gheorghe 
Bîrlădeanu? Emil Bodnaraș, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, Paul 
Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Janos Faze- 
kaș, Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Vasile Vîlcu.

în loja din stînga au luat loc 
membrii Consiliului de

în tribune se aflau 
invitați.

Erau prezenți șefi al 
diplomatice acreditați la București.

Lucrările ședinței au fost des
chise de președintele Marii Adu
nări Naționale, Ștefan Voitec, 
care a arătat că în urma lucră
rilor care au avut loc în ședința 
plenară din 9 decembrie, Marea 
Adunare Națională urmează să 
dezbată în continuare următoarele 
puncte ale ordinii de zi a actua
lei sesiuni:

— Proiectul de lege privind 
unele măsuri de perfecționare 
■ conducerii și planificării 
economiei naționale.

— Proiectul de lege pentru 
adoptarea Planului de Stat al 
economiei naționale pe anul 
1968.

Proiectul de lege pentru 
adoptarea Bugetului de Stat pe 
anul 1968.

Proiectul de lege privind 
concediul de odihnă al anqa- 
jaților.

— Proiectul de lege 
mărcile de fabrică, de 
șl de serviciu.

— Proiectul de lege 
vlre la dezvoltarea activității 
de educație fizică și sport.

— Proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor cu putere 
de lege emise de Consiliul de 
Stat de la ultima sesiune.

Președintele Marii Adunări Na
ționale a supus apoi aprobării

plenul Marii Adunări

Deputat!! șl invitații au 
cu vii și îndelungate 
conducătorii de partid 
la sosire în sala de

din dreapta incin- 
loc tovarășii Nicolae 

Ion Gheorghe Maurer, 
Apostol, Alexandru

Stat, 
numeroși

misiunilor

privind 
comerț

cn pri-
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dpputaților includerea pe ordinea 
de zi a sesiunii a următoarelor 
proiecte de legi primite în ulti
mele zile din partea Consiliului 
de Miniștri

— Proiectul de lege privind 
amnistierea unor Infracțiuni, 
grațierea șl reducerea unor 
pedepse.

— Proiectul de lege privind 
organizarea și funcționarea Co
mitetului de Stat pentru Cul
tură șl Artă și a comitetelor 
locale de cultură și artă.

De asemenea, a fost propusă 
includerea în ordinea dezl a 
următorului nou punct t

— Modificări în componența 
unor comisii permanente ale 
Marii Adunări Naționale.

Deputății au aprobat în unani
mitate completarea ordinii de zi 
cu aceste puncte.

Primit cu vil șl puternice aplau
ze a luat cuvîntul tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, care a 
prezentat expunerea la Proiectul 
de lege privind unele măsuri de 
perfecționare a conducerii și pla
nificării economiei naționale.

în continuare, vicepreședintele 
Comisiei economico-financiare, to
varășul Aldea Militaru, a prezen
tat raportul comun al comisiilor 
economico-financiară și juridică 
la acest proiect de lege, după 
care a început discuția generală.

în discuțiile pe marginea 
Proiectului de lege au luat cuvîn
tul deputății: Cornel Mihulecea, 
adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, Emil 
Oniga, directorul general al Uzi
nelor de tractoare din Brașov, 
Bujor Roșea, director general 
Ministerul Industriei Chimice, 
Petre Duminică, prim-secretar 
Comitetului regional Argeș 
P.C.R.

Proiectul de lege a fost apoi 
discutat pe articole și supus în 
întregime votului secret

Marea Adunare Națională a 
adoptat în unanimitate prin vot 
secret, cu bile, legea privind 
unele măsuri de perfecționare a 
conducerii șl planificării econo
miei naționale.

Trecîndu-se la punctul următor 
el ordinii de zi, tovarășul Maxim 
Berghianu, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, a pre
zentat expunerea la Proiectul de 
lege pentru adoptarea Planului de 
Stat 
anul

în 
țelor, 
prezentat expunerea la Proiectul 
de lege pentru adoptarea Buge
tului de Stat pe anul 1968.

Secretarul Comisiei economico- 
financiare, tovarășul Ion Cristo- 
loveanu, a prezentat raportul co
mun al comisiilor economico-fi
nanciară și juridică cu privire 
la cele două proiecte de lege.

în cursul după-amiezii au avut 
loc ședințe ale comisiilor per
manente ale Marii Adunări Na
ționale, pentru cultură și învăță- 
mînt; sănătate, prevederi și asi
gurări sociale j juridice.
^Lucrările sesiunii continuă.

în 
st 
al 
al

al economiei naționale pe 
1968.
continuare, ministrul finan- 
tovarășul Aurel Vi joii, a

(Agerpres)

Valentin Ștefanov (București I) în plină acțiune în meciul cu Sofia 
Foto: A. Neagu

„Cupa Dunării"
Echipa Bucurcștiului a

încercînd 
ma partidă 
care s-au întilnit selecționata de 
tineret a Bucureștiulul și repre
zentativa Budapestei, am putea 
spune că a fost un meci al ner
vilor, ai unor nenumărate și ne
regulamentare dueluri pe lingă 
mantinele. Hocheiul propriu-zls 
a lipsit. Nu cu desăvirțira, dar în
tr-o proporție destul de mare, su-

dcDutat Tlctorioasâ
să caracterizăm pri- 
a etapei de ieri, in

'Ulii

Zi de fotbal. Pe stadionul „23 August" din Capitală au venit 
reporterul n-a scăpat ocazia și... ne oferă o vedere panoramică

zeci de mii de iubitori ai sportului cu balonul rotund. Foto- 
a marii baze sportive.

CRONICA
STADIOANELOR

Anul 20 al Republicii. Prilej de 
bilanț al mărețelor înfăp
tuiri pe care România le-a 

cunoscut în toate domeniile de ac
tivitate în cele două decenii. Cro
nicarul sportiv, prezent la marile 
întreceri, încearcă la această dată 
festivă, să vă prezinte o părticică 
din ceea ce statul a pus la dispo
ziție tineretului pentru a face sport, 
pentru a-și fortifica organismul. 
Este vorba de unele dintre marile 
construcții ridicate în anii Repu
blicii : STADIOANELE PATRIEI.

Deci, o cronică a stadioanelor, 
devenite at.it de familiare sutelor 
și sutelor de mii de iubitori ai spor
tului.

Ați poposit, desigur, dragi citi
tori, de atîtea ori in inelele de be
ton și. cu inima plină de emoții, ați 
urmărit evoluția sportivilor pe care 
îi îndrăgiți, v-ați bucurat de victo
ria lor și ați aplaudat-o. Pentru 
mulți, stadionul a devenit o obiș
nuință. Să încercăm, făcînd o călă
torie imaginară, să străbatem țara, 
să ne oprim la aceste izvoare de 
sănătate, trecute azi cu majuscule 
în rîndul noilor realizări arhitec
tonice ale orașelor, devenite tot 
mai frumoase.

Să pornim din Capitală, de acolo 
unde în vara lui 1953, vara neuita
tului Festival mondial al tineretului, 
aproape 80 000 de spectatori partici
pau la inaugurarea celui mai mare 
stadion al țârii — „23 August". De 
atunci, Bucureștiul are un edificiu 
sportiv ce rivalizează cu cele din 
marile capitale. Și nu e singurul, 
în Dealu Spirei are un. frate mai 
mic, dar cochet — „Republicii", 
stadionul care a cunoscut, poate,

mai mult ca oricare altul, atmosfera 
sărbătorească a întrecerilor spor
tive de mare amploare. Fe urmă
— Dinamo, Giuleștii, Progresul...

.. .Părăsind Bucureștiul, să po
posim la Pitești. Iată-ne la meciul 
cu marea echipă a lui Albert, Ma- 
trai și Rakosi. Urcăm pe bulevar
dul ce seamănă cu o pîrtie de schi, 
și sus, de unde se vede splendida 
panoramă a Piteștiului de azi, luăm 
loc în tribunele noului stadion cu 
15 800 de locuri. Ce frumos e !

Ne așteaptă Craiova. Aici, in 
cetatea banilor, s-a ridicat cel mai 
tinâr stadion. La meciul cu echipa 
secundă a Poloniei, cele aproape 
32 000 de locuri au fost ocupate. 
Am luat parte la inaugurarea lui. 
Oltenii sînt mindri de noua lor 
bază sportivă. Au toate motivele. 
Sticla și betonul s-au îmbinat în
tr-o construcție cu adevărat moder
nă. Dar, parcă ne-am luat cu vor
ba. Ne așteaptă Bacăul, Timișoara. 
Brașovul, Oradea, Galațiul, Hune
doara, lașul, Ploieștiul, Constanța
— unde de cîteva săptămini func
ționează a doua „nocturnă" din 
țară. Ne așteaptă aceste orașe în 
care micile terenuri de fotbal, cu 
vestiare de seînduri, ce semănau 
mai mult a ■ magazii, au dispărut, 
lăsînd loc noilor și impunătoarelor 
stadioane.

.. .Dar nu mai putem colinda. 
Ne trebuie mult timp. Și-apoi, ar 
fi nevoie de coloane întregi. Să ne 
oprim asupra hărții sportive a pa
triei. Iată cît e de bogată. Pe ea 
figurează azi 54 de stadioane cu 
peste 3 000 de locuri. Aceasta în
seamnă că. în aceeași clipă, 557 000 
de iubitori ai sportului — imagi
nar desigur — se află pe un mare 
stadion ale cărui gradene, puse cap 
la cap, au o lungime de 222 800 de 
metri.

Și fiindcă in viața sportivă cla
samentul exprimă ierarhia valori
lor, am realizat și noi unul al sta
dioanelor în funcție de capacitatea 
lor. Iată-1 : „23 August" — 62 700 
de locuri ; Craiova — 32 000 ; Timi
șoara — 30 000 ; Republicii — 28 300; 
Cluj — 26 000 ; Galați — 18 000 ; 
Dinamo — 17 500; Constanța —
17 000 ; Giulești — 15 850 ; Pitești — 
15 800 ; Ploiești — 15 600 ; Arad —

Constantin ALEXE
(Continuare in pag. a 2-a)
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- ANUL MARILOR SURPRIZE ÎN FOTBALUL MONDIAL

la hochei pe gheață
selecționata de tineret la egalitate cu echipa Budapestei

ficientă ca spectatorii să fie ne
mulțumiți.

în afară de aceasta, supărarea 
celor prezenți în tribunele pati
noarului artificial s-a amplificat 
in final și din cauză că tinerii ju
cători bucureșteni și-au văzut risi
pite într-o fracțiune de secundă 
toate eforturile de pină atunci. în 
ultimul minut al meciului, scorul 
le era încă favorabil* 3—2, ți la o

fază care nu prezenta un pericol 
prea mare pentru poarta apărată 
cu brio de Crișan, hocheistui bu-

Programul de azi : ORA 17: 
București — București tineret; 
ORA 19 : Budapesta — Sofia.

dapestan Deak a șutat din spate, 
pucul «-» lovit de patina portarului

REJINEJII
Ziarul nostru de sîmbătâ, 30 decembrie, 

apare într-un număr special de DOUĂSPREZECE 
PAGINI.

Colaborează: Acad. N. PORA, AUREL BARANGA,
DAN DEȘLIU, CORNELIU LEU, AL MIRODAN,
OCTAV PAHCU-IAȘI. NICOLAE TĂUTU. JULES
PERAHIM șa.

• Rezultatul anchetei noastre „CEI MAI 

BUNI ZECE SPORTIVI ROMÂNI Al ANULUI

1967".

9 Sportivii români pe stadioanele lumii.

• Cu „SPORTUL" la Jocurile Olimpice de la 
Grenoble și Ciudad de Mexico.

• Fotbalul, pe ultima filă de calendar.

• Interviuri în exclusivitate cu
Schon, Heriberto Herrera și Elmundo
• O pagină de umor și caricaturi.
• Ce vom vedea în 1968,

Helmuth 
Suarez.

S î M B Ă T Ă 30 DECEMBRIE,

12 PAGINI, PREȚUL

ULTIMELE RECORDURI

1 LEU

DE
ALE

ATLETISM
ANULUI

în sala Viitorul din Capitală 
avUt ioc ultima întrecere atletică 
.acestui an: etapa a m-a a 
Viitorul". Cu prilejul concursului au

a
a

.Cupei
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și a ricoșat în poartă. Astfel par
tida s-a terminat cu un rezultat de 
egalitate.

Să considerăm acest 3—3 un 
succes al echipei de tineret ? Nu 
ar fi cazul. Și nu ar fi cazul, în 
primul rînd, pentru că selecționata

fi modest nu e ușor, poate pentru 
că este foarte simplu. Atitudinea 
presupune, înainte de toate, 
cunoașterea deplină a posibilită
ților, virtuților, dar, mai cu seamă, 
a slăbiciunilor proprii. Remarcabil

mi se pare că oamenii cu adevărat puter
nici sînt, aproape fără excepție, modești, 

într-o activitate reportericească de 
aprqppe 20 de ani, am cunoscut foarte 
mulți mari sportivi. Cu unii am devenit 
chiar prieten. Zatopek, inegalabilul Emil, 
prefera să alerge două maratoane decît să 
dea o declarajie presei. Ilustrul atlel avea 
un tic, un fel de jenă a mîinilor. Nu știa 
ce să facă cu ele. A revoluționai alergarea 
de fond și mare fond, i-a impus antrena
mente draconice, a pulverizat recorduri și 
limite ale recordurilor, dar, într-o discuție, 
pronunța numai prin excepție cuvîntul EU. 
Micul, aparent fragilul Zatopek, este mare 
si prin modestia sa, rămasă nealterată 
chiar atunci cînd atletul a trecut pe sub 
porțile triumfului.

În paranteză l-aș aminti pe dr. Sabin 
ert Bruce, inventatorul vaccinului onti- 

poliomielitic, al cărui nume este mult mai 
puțin cunoscut marelui public decit acela 
al unor fotbaliști, golgeteri sau nu ai cam
pionatelor naționale sau mondiale, și care 
— ca și Fleming — a refuzat statui și ono
ruri, lăsind porunca sacră ca niciodată, 
cîndva, oriunde, descoperirea sa să nu fie 
comercializată. Astăzi, serul care a dat o 
lovitură de gratie teribilului flagel al para
liziei infantile, și a adus liniștea în atîtea 
cămine, se face gratuit copiilor, pe toate 
meridianele).

în sportul nostru, un exemplu aproape 
clasic al modestiei corelate cu dorința per
manentă de autodepășire îl constituie 
lolanda Balaș. Această fată, de o rară 
gingășie sufletească, înzestrată cu o neo
bișnuită luciditate și cu un autocontrol 
absolut ieșit din comun, spunea după fan
tasticul său record de 1,91 m :

— Și totuși, la 1,93 am greșit undeva...
Mi-aș îngădui să înșir aici numele cîtorva 

iluștri sportivi români (cu scuza de a-i fi 
omis pe alții, foarte mulfi), care au ajuns 
la virtuozitate și pentru că au avut tăria 
(da, într-adevăr, tăria I) de a nu-și ignora 
minusurile, chiar și în momentele de apo
teoză. Mai ales atunci I Mi-I amintesc pe 
regretatul losif Sîrbu, primul nostru cam
pion olimpic, apoi flotila de aur a caia- 
ciștilor și canoiștilor, cu amiralul lor auten
tic, Aurel Vernescu, pe voleibalistul și 
medicul Ponova, pe Lia Manoliu, Viorica 
Viscopoleanu, pe Gheorghe Fiat și atîția 
alții. Privirea autocritică sinceră față de 
propria persoană i-a ajutat să se analizeze, 
să se corijeze 
perfecțiune.

Au existat și 
lioasă. Nu, nu 
regele șahului,

și să ajungă aproape de

I
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exemple de modestie orgo- 
este un paradox I Alehin, 
făcea parte din această 

categorie. In 1927, la Buenos Aires, înain
tea meciului său cu Capablanca, devenit 
epocal, Aleksandr Aleksandrovici a fost 
întrebat de ziariști cum vede întîlnirea sa 
cu „marele cuban*. în Argentina domnea 
o atmosferă ostilă lui Alehin, slav, și favo
rabilă lui „Capa", cu sînge latin în vine. 
Alehin a răspuns îngîndurat :

— Nu văd cum voi putea cîțtiga 6 parti
de la Capablanca.

(Regulamentul meciului prevedea să se 
joace pînă cînd una din părți realiza 
l5*/3 p, avînd minimum 6 jocuri decise în 
favoarea sa). Apoi, observînd zîmbetul de 
satisfaefie de pe fafa interlocutorilor săi, 
șalangerul a adăugat:

— Dar nu văd nici cum Capablanca va 
putea cîștiga 6 partide la mine I

Uneori modestia, această trăsătură alea- I 
să de caracter, este confundată cu timi- | 
ditatea și — ceea ce este mai grav — cu 
suficienfa. Nimic mai greșit. Marii infatuafi I 
n-au strălucit niciodată prin deșteptăciune. | 
După cum există timizi care încearcă să-și 
corijeze această infirmitate psihică folo
sind, drept cîrje, aroganta. Dar acești oa
meni totdeauna șchioapătă...

Simjul modestiei se poate însuși prin I 
educafie. Este datoria noastră să o facem I 
cu fiecare sportiv, mai întîi, cu masa spor-

I
i
i
i
i
i
i
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tivilor, pină la urmâ. Pentru că a fi modes^ I 
reprezintă unul din secretele desăvîrșirii. I 
Uneori, greu de dezlegat. Tocmai pentru că * 
este atît de simplu...

Valeria CHIOSE I

începi nd de astăzi.

CUPA I.R. B.“
De astăzi, sala Liceului «Nicolae Bălcescu" din 

Capitală găzduiește, pină sîmbătă, prima competiție 
cu caracter republican la mini-baschet: „Cupa 
La întreceri, care se dispută sistem turneu, iau parte 
următoarele echipe calificate din faza de zonă: re
prezentativele Școlilor sportive nr. 1 și nr. 2 din 
București și ale Școlilor sportive din Constanța, Rm. 
Vîicea, Bacău și Satu Mare la băieți, formațiile 
școala sportivă nr .1 București, Liceul nr. 42 Bucu
rești, Școala sportivă Constanța, Liceul nr. 2 Cîmplna, 
Școala sportivă Deva și Școala sportivă Brașov la 
fete.

FARUL—RACING CLUB BEIRUT 4—0 (0-0)
In cel de-al doilea meci al turneului pe care echipa Farul 

îl întreprinde in Liban, constănțenii au dispus de Racing Club 
Beirut cu scorul de 4—0 (0—0).

bune, printre care și două noi re
corduri republicane pe teren acope
rit. în proba de 55 metri garduri 
(106,4 Cm), icefistul Florian Drăguleț 
a realizat performanta de 7,7 s — 
nou record de juniori mari .La lun
gime fete, Alina Popescu (Liceul 35) 
a Întrecut recordul — vechi de a- 
proape șapte ani — al junioarelor 
mici. Performanța sa: 5,51 m. Ea a 
egalat și recordul de junioare mici 
la 50 m. parcurglnd distanța în 6,8 s.

NICOLAE D. NICOLAE — coresp.

BALCANIADA DE BOX
- EDIȚIA 1968 - 

LA BRAȘOV 
întrecerile balcanice de box — edi

ția 1968 — se var desfășura la Bra
șov, Intre 3 și 8 septembrie. Va fi 
o repetiție generală A boxerilor din 
țările balcanice. In vederea J.O. din 
Mexic.înregistrate cîteva rezultate

Călin ANTONESCU

(Continuare tn pag. a 4-a)

Zilele trecute a luat sfîrșit în Capitală o intere sântă competiție de volei rezervată juniorilor și 
dotată cu „Cupa 30 Decembrie". Bine pregătită, formația Rapid București, al cărei antrenor este prof. 

Mircea Tabacu, a reușit să intre in posesia trofeului. Foto : t. Roibu

t
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De la semîmuscâ la grea!

CEI MAI BUNI BOXERI ROMANI
ÎN ANUL 1967 la Les Contamines-Montjoie

Nr. 47 (5481)

Reprezentanții României în primii 20

încet, încet, cortina a coborît pe scena boxului. Se încheie un an 
bogat tn evenimente pugilistice, un an în care pugiliștii noștri fruntași 
au obținut unele rezultate de valoare. Performanțele lor, luate tn an
samblu, la campionatele europene, la Jocurile balcanice, la intîlnirile 
inter-țări ți la campionatele republicane au constituit criteriile cele 
mai importante în alcătuirea clasamentelor Interne la cele 11 categorii, 
realizate de colaboratorul nostru PAUL OCHIALBI.

Vi le redăm mai jos:

ta atac, merită eu prisosință pri
mul loc, mai ales după evoluția 
la Dinamoviada de la Szombat- 
hely și la turneul internațional

de la București. Hodoșan șl Ni- 
culescu, ambii cu „bărbie de sti
clă", nu prezintă garanții serioase 
tn turnee grele.

„Luptătorul" I. Covaci, cel mai bun

UN CAMPION NEAȘTEPTAT: A. MIHAI

SEMIMUSCĂ (48 KG)
1. A. Mihai (Steaua), campion
2. D. Davidescu (Din. Buc.)
3. V. Drăgan (Steaua)
i. M. Lumezeanu (Steaua)
S. G. Hoca (Industria sirmei)

Noua categorie a 
boxului, inclusă și în 
Jocurilor Olimpice de 
de Mexico, are reprezentanți da 
valoare tn țara noastră. Pe drept 
cuvînt putem afirma că dispunem 
de 5 „semimuște" care pot face 
față cu succes pe orice ring inter-

1.
2.
3.
4.
5.

[Jocheilor" 
programul 
la Ciudad

național. Brăileanul A MihaL 
datorită combativității sale re

marcabile, a reușit în acest an să 
se instaleze în fruntea listei celor 
mai buni. El mai trebuie însă să 
lucreze serios la capitolul tehnică, 
deoarece nu știe încă să lovească 
cu pumnul închis și nu are o po
ziție corectă pe picioare. Davi- 
descu, cu mai mult curaj, poate 
reveni pe primul plan al catego
riei. Drăgan și Lumezeanu rămln 
cel mai tehnici pugiliști, care vor 
avea un cuvînt greu de spus in 
viitorul sezon. Hoca, cu forța sa 
în lovituri și combativitatea puțin 
comună, dacă va rămlne la „48“, 
este capabil de multe surprize.

C. Ciucă, înaintea lui Gruiescu!

MUSCA (51 KG)

C. Ciucă (Steaua)
C. Gruiescu (Steaua), camp. 
I. Nicolau (Dinamo Buc.) 
O. Pop (UMT 
St. Constantin

Timișoara) 
(Metalul)

Explicație: îlLa început, o 
preferăm pe Ciucă lui Gruiescu, 
campionul țării, deși primul n-a 
participat la naționale, fiind acci
dentat după C. E. în cadrul tur
neului internațional de la Bucu
rești, vicecampionul 
că l-a învins, însă.

european Ciu
la puncte pe

Gruiescu. Aperi, Ciucă și-a confir
mat valoarea sa, ealifidndu-se în 
finala turneului preollmpic de la 
Ciudad de Mexico, după 
învins la puncte și 
european, polonezul 
la această categorie 
cîteva elemente de 
Nicolau este o 
fiind revelația acestui sezon. Bo
xerul, venit de la Nicolina Iași, are 
toate șansele să progreseze rapid, 
avînd în prezent condiții optime de 
pregătire. C. Pop și talentatul 
bucureștean St. Constantin, pot •- 
mite oricînd pretenții la un loc In- 
tr-una din reprezentativei» țării.

ce l-a 
pe campionul 
Szczipiak. Și 
dispunem de 
prima mînă. 

mare speranță

N. Giju, superior cu trei clase !

KG)

MIJLOCIE MICA (71 KG)

I.1.

2.
3.
4.

Covaci (Dinamo 
campion 
Pițu (Farul) 
Constantinescu (Din. Cv.)

I.
E.
C. Anton (I.C.F.).

5. H. Stumpf (Metalul).

Buc.),

Categoric, Covaci rlmlne cel 
mai tare pugilist ai acestei cate
gorii, care și ea

ne elemente valoroase din punct 
de vedere tehnic. Covaci, datorită 
stilului său defectuos, care aduce 
a luptător de greco-romane, obți
ne victorii numai datorită pregă
tirii sale fizice și elanului puțin 
comun. Păcat că nu știe box și 
mai ales că nu lovește. Anton, 
departe de pregătirea sa fizică din 
trecut, nu-și poate etala cunoștin
țele tehnice. Un boxer
ar putea deveni Stumpf, dar 
nu duce o viață sportivă !

în pitoreasca stațiune franceză 
Les Contamines-Montjoie, s-a des- 
fășurat tradiționalul concurs de 
schi-alpin „Grand Prix de Noel“. 
Acesta a reunit la startul probelor 
de slalom special și slalom uriaș 
numeroși sportivi din Franța, Ita
lia, U.R.S.S., Anglia și România, 
printre care binecunoscuții Guy 
Pârillat și J. N. Augărt, membri 
ai lotului olimpic francez. Cursa 
de slalom special a revenit lui 
Augârt, urmat de Perillat, iar cea 
de uriaș a fost cîștigată de Jean- 
Luc Pinii.

La aceste întreceri, reprezentan- 
României, veniți în Franța cu 
antrenament sumar pe zăpadă, 
avut o comportare frumoasă, 
special, tînărul Dorin Muntea- 
a ocupat locul 14, iar maestrul

ții 
un 
au 
La 
nu

1.

2.

3.
4.

dispune de puți-

Gh

MIJLOCIE

complet
el

Chivăr, campionul mofturos!

(75 KG)

(Steaua), cam-Gh. Chivăr 
pion 

Gh. Manole (Ctmpulung 
Muscel)

I. Olteana (Dinamo Buc.).
Gh. Cojocaru (Chimia Ora

șul Gh. Gheorghiu-Dej)
5. M. Mariuțan (Progresul).

Atîta timp cît 
rios, Gh. Chivăr 
este un mijlociu

s-a pregătit se- 
a demonstrat că 
de valoare inter-

Același

1.

1.
2.
3.
4.
3.

COCOȘ (54

N. Giju (Steaua), campion 
I. Lungu (Progresul) 
I. Otvos (Industria sirmei) 
P, Nedelcea (Dinamo Buc.) 
D. Răgălie (Farul).

Indiscutabil, cel mal bun boxer 
român din ultimii ani, N. Giju, 
a dominat copios toate competi
țiile la care a participat. Campion 
balcanic la Istanbul, victorios la 
europenele de la Roma și din 
nou campion al țării, elevul an
trenorilor I. Chiriac și M. Spakov 
se prezintă, la ora aceasta, cu o

frumoasă carte de vizită pe arena 
internațională. Pe plan tehnic șl 
ca concepție de luptă, el este su
perior cu cel puțin trei clase co
legilor săi. Adevărul este însă că 
sînlem deficitari la această cate
gorie în care Înainte aveam mul
te elemente egale ca valoare. Pe 
locul doi l-am preferat pe I. Lun- 
gu pentru că este singurul care 
se acomodează eu stilul campionu
lui șl oferă dispute 
cu acesta. Nu l-am 
plător pe finalistul 
boxer curajos, însă 
repertoriu 
în finală 
fericit de

tehnic. El 
datorită unui 
Împrejurări.

mai strlnse 
omis întlm- 
Molnar, un 

eu 
s-a

un slab 
calificat 
complex

C. Stanev, un boxer ambițios

2.
3.
4.
5.

(81 KG)

I. Monea (Dinamo 
campion

A. Ianeu (Steaua)
V. Trandafir (Steaua)
P. Cfmpeann (Metalul) 
M. Constantinescu (Dlnamo)

SEMIGREA

Buc.),

PANA (57 KG)
1. C. Stanev (Dinamo), campion
2. C. Crudu (Dinamo Buc.)
3. A, Iliescu (Steaua)
4. O. Gorea (Steaua)
5. A. Simion (Steaua)

Mult criticatul C. Stanev, „co
pilul teribil’ al boxului românesc, 
a progresat uimitor in ultima vre
me. Deși foarte tînăr (20 de ani),

Stanev dispune de frumoase cu
noștințe tehnice. El a început să-și 
organizeze bine blocajul și mal 
ales să lovească cu adresă. Di- 
namovistul, care are și un „punch** 
de semimijlociu, a oferit un meci 
memorabil in finala campionatu
lui, învlngindu-1 net pe Crudu, 
revelația anilor trecuți. O mențiu
ne pentru tînărul O. Gorea, un 
element de perspectivă, medaliat 
cu aur la turneul preolimpic de 
la Budapesta.

M. Goanță, campionul inconstantei

1.

SEMIUȘOARA (60 KG)
Craiova);

2.
3.
1.

M. Goanță (Dinamo 
campion

Gh. Bădoi (Dinamo
N. Deicu (Dinamo 
Gh. Anton (Farul).

5. C. Cuțov (Dinamo)

Buc.)
Buc.)

primul său titlu național. Boxer 
inconstant, craioveanul nu oferă 
întotdeauna garanția succesului. 
Sperăm însă ca Bădoi, posesorul 
unor lovituri extrem de dure, 
dar care Încă nu știe întotdeauna 
să-și utilizeze 
marca un 
mai bună
un pic de curaj; tn meciurile mai 

are toate șansele să 
nr. 1 al categoriei.

alonja, va 
salt de calitate, 
orientare in ring

putea
Cu • 
și cu

O nouă categorie deficitară, lip
sită de boxeri de valoare. Goanță, 
la sfîrșitul carierei 
reușit să-și înscrie

sportive, a 
în palmares

„tari", 
devină

Bădoi
omul

Totuși, optăm pentru M. Dumitrescu

1.

2.
3.
4.
5.

UȘOARA (63 KG)
M. Dumitrescu (Dinamo 

Buc.), campion
I. Dinu (Farul C-(a)
V. Antoniu (Dinamo Buc.)
V. Tudose (Steaua)
V. Silberman (Steaua)

neglijat pregătirile și nu a obținut 
rezultate prea bune nici în întil- 
nirile internaționale (mai ales in 
meciul cu R. F. a Germaniei).

Rezistentul C. Ghită

Foarte grea, alegerea „șefului’ 
acestei categorii. - Dumitrescu i-a 
învins pe Antoniu și pe Dinu la 
campionate, ca apoi să piardă re
vanșa tn turneul internațional de 
la București, în fața fostului cam
pion ai „semiușorilor". Dinu nu a 
mai fost revăzut la lucru Intr-un 
meci mai important. Am acordat 
primul loc lui Dumitrescu, pentru 
că este un „stilist", lucrează mai 
rapid, pe riposte, și este mai spec
taculos. Antoniu putea, cu ușu
rință, să dețină supremația cate
goriei. în ultimele luni, el și-a

SEMIMIJLOCIE (67 KG)

C. Ghlță (Dlnamo Buc.), 
campion

A. Maja! (C.S.M, Cluj)
C. Niculescu (I.C.F.)

, I. Hodoșan (Dinamo Cra
iova)

5. Gh, Vlad (Dlnamo Buc.)

î.

2.
3.
4.

Nici la această categorie nu dis
punem de elemente capabile de 
performanțe mari. Ele nu cores
pund nici pe departe valorii unui 
Linca, Dragnea, Șerbu sau Stoian. 
C. Ghlță, un boxer rezistent, bun 
[.Încasatori* $1 foarte perseverent

• Deținătoarea „Cupei campionilor 
europeni" la volei masculin, Dinamo 
București, a trimis clubului belgrâ- 
dean Partizan propunerea de a se 
tntîlnl, pentru meciul tur-retur din 
optimile finalei, In zilele de 30 ia
nuarie 1968 la Belgrad și 8 februarie 
la București. Deoarece, contrapropu
nerea Iugoslavă este pentru zilele de 
25 Ianuarie și 8 februarie, comisia 
de organizare a „C.C.E." va hotărî în 
ee zi să se dispute partida din tur.
• Campioana țării, Steaua Bucu

rești, a propus clubului Galatasaray 
din Istanbul datele do M ianuarie 
șl l februarie.

națională. El a boxat foarte bine, 
mai ales la campionatele europene 
de la Roma, unde a și obținut me
dalia de bronz. Calitățile sale deo
sebite pot fi și trebuie să fie șl 
mai mult puse tn valoare. dar 
Chivăr a devenit — se pare — 
un sportiv mofturos, care se pre
gătește cînd vrea! Dacă anul a- 
cesta l-am preferat pe primul loc 
s-ar putea ca tn 1968 să alunece 
pe toboganul îngîmfării și să piar
dă examenul decisiv pe care 
îl așteaptă Manole. boxerul 
vanșelor".

abia
„re-

I. Monea
dis-

Nici la această categorie nu ne 
putem lăuda cu pugillști de va
loare. în afara lui Monea, care 
de bine de rău și-a făcut datoria,

aflat la sfîrșitul carierei, nu 
punem de o rezervă serioasă pen
tru același campion, cars se im
pune mereu în lupta de la distan
ță. Antrenorul Lucian Popescu ne 
mărturisea zilele trecute că P. 
Cîmpeanu, bine antrenat și co
rect condus din colț, ar putea fi 
capabil să-1 detroneze pe campion. 
Așteptăm cu interes evoluția lui 
Cîmpeanu în sezonul de 
pentru a constata în ce 
maestrul Lucian Popescu
înșelat recomandîndu-1 ca pe o 
speranță.

sportului Cornel Tăbăraș s-a cla
sat al 15-lea, după ce în prima 
manșă avusese al nouălea timp. 
Gohn a obținut ăl 18-lea timp la 
special și al 17-lea la uriaș. Preci
zăm că în prima probă Munteanu 
a avut numărul de start 45, Tăbă
raș 11, Gohn 52, iar în cea de a 
doua Gohn a plecat cu numărul 
47.

Fără a fi un succes, clasarea 
schiorilor români în primele 20 de 
locuri ale unui concurs de amploa
re este meritorie, și ne dă speranța 
că, avînd condiții de pregătire mai 
bune, participînd cît mal des la 
marile competiții internaționale, 
reprezentanții noștri vor obține 
performante din ce în ce mai ri
dicate.

După comportarea avută în primele concursuri ale sezonului, 
maestrul sportului Cornel Tăbăraș se arată in formă deosebită. In 
imagine îl vedem in cursa de slalom uriaș din cadrul „Cupei U.G.S.R.", 
cîștigată intr-o manieră categorică.

Cînd schi-lifturile sint 
un simplu decor

Foto i A. Neagu

In sfirșit, un

GREA (PESTE 81 KG)

1. I. Alexe (Dinamo Buc.), 
campion

V. Mariuțan (Dinamo Buc.). 
I. Sănătescu (Dinamo Buc.) 
N. Motoc (Farul)
M. Niculescu (Voința)

2.
3.
4.
5.

După ani șl ani, boxerul cu pă
rul alb, Mariuțan, a fost învins

iarnă, 
măsură 
nu s-a

nou campion!
de un tînăr curajos și eu alonjă: 
I. Alexe. Acesta a confirmat vic
toria asupra veteranului boxului 
nostru, rfștigînd și turneul speran
țelor olimpice de la Budapesta, 
unde s-au impus chiar și in fața 
greilor sovietici. Ne așteptam la 
mai mult de la M. Niculescu, care
progresează, mult prea încet.

Cu ani în urmă, folosirea mij
loacelor mecanizate de urcat era 
ca și inexistentă în antrenamentul 
schiorilor români. Ii invidiam pe 
reprezentanții țărilor alpine și îi 
deplîngeam pe băieții noștri care, 
pentru cîteva manșe de antrena
ment, pierdeau ore întregi.

Acum, însă, prospectele O.N.T.- 
ului prezintă stațiunile noastre ca 
pe unele dintre cele mai moderne 
din Europa, dotate cu instalații ca
pabile să satisfacă chiar și pe cei 
mai exigent). Teoretic, așa este. Pe 
lingă telefericele din Poiana Bra
șovului, Predeal șl Sinaia, au fost 
amenajate schi-lifturile din Kant
zel, Poiană, dintre Poiana Ruia și 
stația de sus a telefericului, cele 
de la Sinaia, Vîrfu cu Dor, Mun
tele Mic, Paring ș.a. Din cele a- 
mintite, știți însă cîțe funcționea
ză ? DOUA : la Muntele Mic (fo
losit în exclusivitate de turiști, 
deoarece acolo nu există pîrtit,

pentru schiul alpin de performan
ță) șl în Paring (grație faptului că 
I.C.F.-ul organizează anual cursul 
de schi).

De ce această situație T Să ne 
răspundă întreprinderile construc
toare (Trustul 5 Construcții-șan- 
tlerele 502 șl 510 pentru cele din 
Poiană) sau cele tutelare (Steagul 
roșu Brașov-proprietarul schi-lif. 
tulul din Kantzel, I.R.S.B.C. Sinaia 
— pentru cele de la Vîrfu cu 
Dor), precum și federația de spe
cialitate, care ar fi trebuit să pis- 
toneze din vreme (înțelegeți din 
vară) mersul lucrărilor.

Pînă atunci, mai bine zîs pînă 
ce schi-lifturile nu vor mai fi sim
ple decoruri, ne alăturăm nemul
țumirii schiorilor noștri care vor 
și ei să aibă condiții de pregătire 
dacă nu identice, măcar apropiate 
cu cele ale fruntașilor mondiali. 
Schiul modern se practică folosind 
schi-lifturile nu privindu-le ! d. st.

IN CINSTEA ANIVERSARII REPUBLICII

Urmărind desfășurarea cam
pionatului de calificare pentru 
echipele de tenis de masă — 
disputat cu cîtva timp în ur. 
mă — am simțit nevoia de a 
așterne pe hîrtie unele re
flecții.

Lăsînd Ia o parte nivelul 
tehnic slab al jucătorilor (șl 
In special al jucătoarelor) ca 
șl prezența unul număr des 
tul de ridicat de sportivi vîrst- 
nlcl șl lipsiți de valoare, mă 
voi referi la o anomalie re
gulamentară care pune sub 
semn de întrebare atingerea 
scopului acestei competiții. 
Să fiu mai explicit.

Federația de specialitate. în 
dorința de a angrena cît mal 
mulți sportivi în campiona
tul național pe echipe și de 
a deschide „cale liberă" ele
mentelor tinere, valoroase, a 
luat măsura de a abandona, 
tncepînd cu anul 1967. clasi
cele 
„Swaythling" șl ___
Aceasta, în favoarea 
formule mai puțin 
(mal ales la băieți) 
prevede ca echipele 
alcătuite din mal __
sportivi : patru pentru băieți 
și trei pentru fete.

Din păcate Insă, această 
măsură nu are pînă în pre
zent decît o eficiență părți» 
lă, deoarece, acolo unde se 
impunea mal mult — în cam
pionatele orășenești (care re
prezintă faza de masă) șl apoi

sisteme de disputare 
„Corbillon". 

unei 
uzitate 

și care 
să fie 

multi

SIBIENII IN ÎNTRECERE

Orașul Sibiu găzduiește, ta aces
te zile, o serie de manifestări spor
tive Ia fotbal, volei, orientare tu
ristică și popice, organizate in cin
stea proclamării Republicii. 16 for
mații au luat parte la turneul de 
fotbal (jucători nelegitimați). După 
jocuri viu disputate, echipa Uzinei 
Automecanica s-a impus și a cîști- 
gat finala cu „I.H.R." Ia scorul de 
2—1. întrecerile la celelalte sporturi 
slnt în plină desfășurare.

Și în cadrul raionului Sibiu s-a 
desfășurat un turneu de fotbal cu 
participarea echipelor Textila Cis
nădie, Firul roșu Tălmaciu, Carpați 
Mîrșa, Sticla Avrig ș.a. Finala a

fost cîștigată de Textila Cisnădie 
(2—1 cu Firul roșu Tălmaciu).

GH. TOPlRCEANU — coresp.

SPORTIVII IEȘENI 
CINSTESC MAREA SARBATOARE

în continuarea întrecerilor orga
nizate Ia Iași în cinstea aniversării 
Republicii, sportivii de la trîntă 
(82 de participanți) și tir (28) și-au 
desemnat cîștigătorii.

TRÎNTĂ : 56 kg — ION SPĂ- 
TARU (Chimia); 60 kg — S. IS- 
TRATE (Chimia); 65 kg — GH. 
TUDOSE (Mobila); 70 kg — A. 
ILIȘEI (Universitatea); 75 kg — 
T, HOGA (Constructorul) ; 81 kg — 
M. NICOLAU (Plastica).

CRONICA STADIOANELOR
(Urmare din pag. 1)

15 000 ; Bacău — 13 500 ; Iași — 
12 750 ; — Oradea — 12 700 ; Hune
doara — 12 500 ; Tractorul Brașov 
— 12 000 ; Tg. Mureș — 10 000 etc. 
(n.n. Datele ne-au fost furnizate de 
secția construcții sportive 
C.N.E.F.S.).

La toate acestea mai trebuie 
adăugat ceva : sute de cabine mo
deme, vestiare, cabinete medicale 
oferă sportivilor, arbitrilor și medi
cilor condiții dintre cele mai bune. 
Ziariștilor, crainicilor de radia șl 
televiziune, cabinele utilate cu apa
ratură modernă le slnt, de mult, 
gazde ospitaliere. Iar peste tot, jos, 
încorsetat ta ovalul da zgură cu 
6—7 dungi albe de var, se află 
gazonul mereu proaspăt, fără gropi, 
fără pietrele care altădată — pe 
Venus de pildă — se înfigeau în 
genunchii lui Sfera, Albu și ai ce
lorlalți fotbaliști din generația lor. 
Azi, echipele noastre fruntașe joa
că pe terenuri pe care mulți dintre 
noi le comparăm cu mesele de bi
liard. Așa și e I

Aceasta este — pe scurt — cro
nica stadioanelor construite în țara 
noastră în anii Republicii, îndeo
sebi cele a căror capacitate depă
șește 10 000 de locuri. Aceste splen
dide edificii sportive fac parte din 
baza materială ce nu suferă com
parație cu ceea ce avea la dispozi
ție sportul Înainte de 23 August 
1944. Este o părticică din acea bază 
sportivă, care datorită grijii statu
lui nostru, se află in plină dezvol
tare pentru a putea ține pasul cu 
avintul pe care sportul 11 cunoaște 
pe meleagurile României socialiste.

Echipele noastre în „C.C.E."
• Pentru conducerea partidelor de 

la București vor fl delegați un ar
bitru ungur (Dinamo—Partizan) șl 
unul Italian (Steaua—Galatasaray) 
care vor fl desemnați de federațiile 
naționale respective.
• Și campioana feminină a Ro

mâniei. Dlnamo București, a Intrat 
in tratative cu campioana Izraelulul 
pentru perfectarea tnttlnlril lor din 
aceeași etapă a competiției. Echipa 
noastră a propus datele de 21 Ianua
rie (Tel-Aviv) și 4 februarie (Bucu
rești). Be așteaptă acordul echipei 
faraeUone.

DUBLA INTILNIRE INTERNA
ȚIONALA LA SIBIU

Azi șl mllne sala Școlii sportive 
din localitate va găzdui dubla lntfl- 
nire dintre echipele feminine ale 
școlii sportive din Sibiu șl Levski 
din Sofia.

ARBITRU ROMAN IN „C.C.E."

Pentru partida dintre campioanele 
Ungariei și B. F. a Germaniei care 
se va desfășura la Budapesta tn ca
drai opHmilos a fost solicitat un ar
bitru român, Federația noastră da 
specialitate urmează aâ-1 desemneze.

I-am văzut, nu de mult, Iuînd 
cu asalt troleibuzele ce opreau în 
fata librăriei de pe strada Emi- 
nescu, de sub coloane, la zece 
metri de Piața Romană.

Se împărțiseră în două grupe 
— una, mai mică, masată in fața 
ușii de urcare, alta, mai mare, 
mai dură, în fața ușii de coborîre. 
Cei mal mulți ieșeau de la I.S.E. 
cu cite un «aiet strîns în pumn 
sau Înghesuit în buzunarul palto
nului șl-i auzeam vorbini într-un 
argot presărat cu termeni conta
bili (era hazul lor, acela de a 
discuta „profesional") dar con- 
•tîud mal ales din sunete scurte, 
gîlglite, gemete lubrice, «hlcotell 
strivite între dinți — totul debi
tat fără furie, „alb* așa eum se 
cade unor țipi duri «ărora le pasă 
atit de puțin de cel din jur incit 
trec peste și prin ei cu calm. Dar 
erau asolo în afară de studenții 
I.S.E.-ulul — și bulevardiștll pro
fesioniști cu șepci multicolore, cu 
atit mai repugnanți cu cît paloa
rea bolnăvicioasă, favoriții, rînje- 
tul le da nu numai un aer golă
nesc dar șl unul maladiv.

Se adunaseră deci în două gru
pe șl luau troleibuzele su asalt, 
pe mutește. Nimeni nu putea 
coborî căci pitecantropii voiau să 
uree, să plece la meci și-l vedeam 
cu cîtă înverșunare 6urdă, de tar- 
mi. strives» un bătrînel tare cu

TIR: seniori — I. LAZĂR (Si- 
derurgistul) ; juniori — GH. ABĂ- 
LAȘEI (Siderurgistul); junioare — 
GETA OLARU (Confecția).

D. DIACONESCU 
corespondent principal

desfășoară sistem turneu, numai 
tur. După trei etape disputate pînă 
acum, în fruntea clasamentului se 
află echipa A.8. Retezatul din ora
șul Hațeg.

N. ZBUCHEA — coresp.

TURNEU DE FOTBAL ȘI ȘAH

Consiliul raional Tr. Măgurele 
pentru educație fizică și sport a 
organizat „Cupa 30 Decembrie" la 
fotbal, cu participarea a 4 echipe 
din oraș: Chimia (div. C). Electri
ca (camp, reg.), Sănătatea și Chi
mia II (camp, raional). Duminică, 
in finală, s-au intîlnit Chimia Și 
Electrica. Partida a fost cîștigată 
de Electrica cu 4—1 (1—1). La acest 
joc, formația Chimia a folosit nu
mai 5 titulari, restul 
fiind juniori.

Tot duminică a fost 
concurs fulger de șah
întrecut sportivi și sportive clasifi
cați și neclasificați. Pe primul loc 
s-au clasat campionii de anul tre
cut ai orașului, Jenica Crețu și 
Constantin Udrea (ambii de la Uni
rea).

CONCURS DE VOLEI 
LA TG. MUREȘ

de jucători

organizat un 
la care s-au

D. GRUIA — coresp.

CAMPIONAT RAIONAL 
LA TENIS DE MASA

Consiliul raional Hațeg al E.F.S. 
organizat, în cinstea aniversăriia

Republicii, un campionat raional la 
tenis de masă, dotat cu „Cupa 30 
Decembrie". Competiția, la care 
participă șase echipe masculine, se

Sălile de sport de la Institutul 
pedagogic și Liceul agricol din lo
calitate găzduiesc, în aceste zile, 
interesante întreceri de volei. Iată 
citeva dintre rezultatele înregis
trate : masculin: Banca — Școala 
sportivă nr. 1 3—1, Institutul peda
gogic — Voința 3—0, Liceul Papiu 
Ilarian — Liceul Agricol 3—1, 
Școala sportivă nr. 2 — Oțelul 3—0; 
feminin : Medicina — Oțelul 3—0, 
Școala sportivă nr. 2 — Liceul 
agricol 3—2.

I. PAUȘ
corespondent principal

ÎNTRECERILE ȘCOLARILOR

Elevii școlilor generale din ora
șul Sighișoara s-au întrecut în 
cadrul competiției „Cupa 30 De
cembrie" organizată de Consiliul 
orășenesc pentru educație fizică și 
sport, în colaborare cu Consiliul 
pionierilor, Ia volei și baschet. 
Cupa a fost cucerită de sportivii 
școlilor generale nr. 1 (băieți) și 
nr. 1 (fete), la baschet, nr. 2 (băieți) 
și nr. 5 (fete), la volei.

L TUR JAN — coresp.

In calificare — ea nu este a- 
pllcată, aceste competiții or- 
ganlzîndu-se. în continuare, 
după vechiul sistem.

De asemenea, este știut că 
o formație reprezintă o anu
mită valoare cînd este com
pusă din patru echipieri (res
pectiv la fete, din trei), si o 
altă valoare cînd este alcătui
tă din trei jucători (respectiv 
la fete, două). De aceea șl 
criteriul selecționării echipe
lor care merg mal departe 
oscilează In funcție de acești 
factori. In cazul nostru, se dă 
posibilitatea să ajungă în 
„divizie" unor echipe verifi
cate ca mai bune după un a- 
numit sistem, dar — poate — 
mai slabe (ca alte partenere 
de întrecere) tntr-o altă for
mulă.

Nici pentru anul 1968 nu s-a 
preconizat organizarea cam
pionatului republican pe echi
pe In noua formă — la toate 
nivelele, deci șl la calificare. 
Argumentul dat de federație, 
„cauze financiare" nu rezistă, 
cheltuielile suplimentare fiind 
foarte mici — în raport cu 
scopul propus. Este vorba 
doar de un plus de cca. 20—25 
sportivi. Să nu uităm că 
cest campionat de 
se desfășoară două 
an. De aceea, este 
ca regulamentul să 
zuit.

a-
calificare 
zile pe 
de dorit 
fie revl-

Nicu NAUMESCU 
r maestru al sportului

PITECANTROPII
pieptul înfipt în rama de metal a 
ușii leșinase pe jumătate, cu cită 
înverșunare dau peste cap o fe
meie bătrînă, cu ce chicoteli 
groase înghesuie o fată tînără 
care plîngea fiindcă voia să co
boare. Și, ceea ce făcea mai ori
bilă scena era liniștea în care 
toate acestea se desfășurau ca și 
cum revenirea pitecantropilor 
printre noi s-ar fi desfășurat în

de hrubă — niște pitecantropi 
triști. Voiau să calce pa cineva 
în picioare — și, lată, li se pre
zenta ocazia. Voiau să împungă 
din coate — șl o puteau faoe în 
voie. Voiau să bage frica în ci
neva, și, iată, găsiseră clțiva moș
negi, cîteva biete bătrîne.

E adevărat că dacă in loe de 
cîțiva moșnegi sau bine-crescuți 
domni cu ochelari, din troleibuze

DAR, DE FAPT

șl plic- 
miliția- 
arunca

vis, într-un coșmar din care nu 
ne-am fl putut smulge.

Șoferul privea Impasibil 
tisit turma din fața ușii, 
nul din Piața Romană abia
oițe o privire, iar la cîțiva pași 
de el pitecantropii se cățărau pe 
6cara din spate, pe uși, lovind, 
căleînd în picioare pe cetățenii 
care 6e apărau fără energie.

Pitecantropii plecau la meci.
Dar nu entuziasmul, nu plăce

rea spectacolului sportiv îi mîna 
acolo, nu schimbau zîmbete, glu
me între ei. Nu erau veseli. Erau 
— șl asta se adăuga palorii lor

ar fi coborît Iotul republican de 
atletism sau, poate numai un a- 
runcător de ciocan, 6au, în sfirșit, 
un bărbat care să dea la o parte 
obrazul primului pitecantrop ieșit 
în cale, turma ar fi cedat pentru o 
clipă. Cum a și cedat GÎnd unul 
sau doi privitori au intervenit a- 
jutînd unei femei să coboare 
după ce au făcut vînt cltorva pi
tecantropi sare nu s-au opus (nu 
voiau să se bată ci numai la 
completul adăpost al anonimatu
lui să lovească, să se simtă ci
neva).

Și mă gîndeam cum • fi eres-

cînd înverșunarea turmei de pite
cantropi atunci cînd vor ii la un 
lo«, nu zeci, dar 6ute, în jurul te
renului de fotbal, dacă la opt ki
lometri de stadion încăpuseră prin 
a-și face mîna.

Că«i pitecantropul, laș și spășit 
cînd e singur, devine agresiv în 
grup șl cu atît mai agresiv cu cit 
grupul e mal mare, iar pe teren 
după cum am aflat cu toții mal 
tîrziu s-a întîmplat exact ceea ce 
era de prevăzut. Pitecantropul (nu 
numai cel plecat din Piața Ro
mană) a urlat și a bătut toba răz
boiului pe pieptul păros, a arun
cat cu stiele și l-a lovit pe arbi
tru.

Din păcate, suporterul cinstit, 
entuziast, sportiv, încă n-a în
vățat cum să-l potolească pe pite
cantropul deghizat în suporter. El 
continuă să-l ia — datorită pozi
ției verticale și haineler — drept 
homo-sapiens. Și se lasă influen
țat de el.

Dar, de fapt — isteria ne în
vață — omul îi poate oricînd do
mina pe pitecantropi. Și, mai mult, 
îi poate nu numai sili să respecte 
comportamentele civilizate dar îi 
poate ridica, temporar, la rangul 
de om.

Măcar pentru cîteva ore, pe. 
stadion 6au pe stradă, cînd etateni 
siliți să trăim alături de el.

Cornii BACIU



Tur de orizont după prima parte a diviziei A (III)

Deficitul fizic și tehnic iși pune
amprenta asupra tacticii

Scăptnd dîn ce în ce mal mult 
de vechile canoane tactice — ca 
urmare * concluziilor prilejuite de 
„World Cup“ — antrenorii noștri 
au interpretat mai larg sistemul cu 
patru fundași, oferind prin jocu
rile echipelor pe care le pregătesc 
un tablou tactic mai variat ca la 
edițiile trecute ale campionatului.

Majoritatea tehnicienilor noștri 
au trecut mai hotărît de la 
1—4—2—4 la 1—4—3—3, considerînd 
(pe bună dreptate, dar cu o oare
care înttrziere față de fotbalul In
ternațional) ultima formulă ca 
fiind mai elastică prin adaosul de 
un jucător la mijlocul terenului, 
cheia de boltă între ionele care 
împart spațiul de joc : de inițiere 
a atacurilor, de pregătire și de 
finalizare.

Un astfel de cadru de desfășu
rare a jocului a apărut mal dea, 
cu precădere în meciurile susți
nute în deplasare, în jocurile echi
pelor Farul, Progresul, U.T.A., 
Jiul. Universitatea Craiova, Stea
gul roșu, Dinamo Bacău.

( Alți antrenori au dovedit un plus 
"de personalitate în acest domeniu, 
lunii (Emeric Vogi, Valentin Stă- 
nescu, Victor Stănculescu — toți 
la Rapid, Traian lonescu — Dina
mo București), încereînd să fun
damenteze idei tactice inițiate tn 
sezoanele anterioare, alții (Ion Bă. 
'lănescu, Eugen Mladin — F. C. 
Argeș, Constantin Teașcă, Ladlslau 
Săbăslău — Universitatea Cluj), 
aducînd inovații la scurtă vreme 
de la semnarea contractelor.

Dar să rămînem puțin la aceste 
echipe : la Rapid s-a văzut preo
cuparea pentru cele două scheme: 
1—4 4—2, în situațiile de apărare, 
și 1—2—4—4, în situațiile de atac 
(singurele cupluri care operează în 
apropierea zonelor de bază fiind 
acelea ale fundaților ți înaintașilor 
centrali), în timp ce la Dinamo 
București au fost evidente efortu
rile pentru însușirea corectă a 
principiilor „betonului fluid", po
trivit cărora — în faza de apărare 
— un fundaș central trece „libero" 
(de regulă, Nunweiller IID, iar un 
mijlocaș (Ghergheli) se retrage 
lingă celălalt fundaș central rămas 
pe poziție.

în ce au constat ideile tactice 
originale (în fotbalul nostru) care 
s-au făcut simțițe în jocul echipe
lor F. C. Argeș și Universitatea

Proiecte 1968
în vederea alcătuirii unui calen

dar cît mal bogat, atît pentru echi
pa noastră națională de fotbal, cît 
și pentru formațiile de club, forul 
de resort a angajat discuții eu o 
serie de federații șl cluburi de 
peste hotare.

Iubitorii fotbalului vor avea prl. 
lejul să vadă o serie da meciuri in
teresante, dintre care unele se vor 
disputa în provincie. Se proiectea
ză astfel organizarea unor meciuri 
de fotbal în nocturnă pe stadionul 
din Constanța, partenerele echipe
lor noastre urmînd să fie formații 
din R. F. a Germaniei, R. P. Un
gară șl Anglia.

O știre care trebuie reținută este 
aceea că se Intenționează organi
zarea unui meci între România șl 
Anglia, actuala campioană mon
dială. Partida ar urma să se dis
pute pe stadionul „Wembley", spre 
sfîrșitul anului viitor. Aceasta ar 
fi cea de a doua întîlnire între re
prezentativele României și Angliei, 
prima, disputată la 29 mai 1939 la 
București, încheindu-se cu scorul 
de 2—0 pentru englezi.

TRAGEREA LOTO 
A REVELIONULUI

Cluj ? în alegerea unui jucător 
„liber", pus să manevreze în fața 
fundașilor centrali (Neșu — la Uni
versitatea Cluj) sau între mijlocași 
și vîrfurile de atac (Dobrin—la F.C. 
Argeș). Exprimat cifric: Universita
tea Cluj a avut la bază : 1—4—1—2 
—3, iar F.C. Argeș : 1—4—2—1—3, 
antrenorii lor ajungînd la aceste idei 
pe căi diferite : Teașcă și Săbăslău 
aclimatizînd jucătorul la necesită
țile sistemului, Bălănescu și Mladin 
făcînd operația inversă, de adap
tare a ideii tactice la posibilitățile 
fotbalistului. Și iată cum, discuțiile 
teoretice „pro și contra Dobrin" au 

C, Dan, fundașul central al Rapidului, — care în zona sa trebuie să manevreze balonul cu maximum de 
operativitate și simplitate — se complică inutil ținînd mingea la picior. Eroare de ordin tactic, cu atît 
mai mare cu cit poarta a fost părăsită de Răducanu. Foto s V. Bageac

fost practic înlăturate, întrucit 
marele talent al fotbalului nostru 
(într-adevăr lent, lipsit de o capa
citate de efort corespunzătoare, dar, 
în schimb, foarte bun tehnician și 
dotat cu o mare clarviziune a jo
cului) s-a descotorosit de sarcinile 
defensive ce-1 reveneau în vechea 
postură de mijlocași. Acum lui 
Dobrin noul rol i se potrivește ca 
o mănușă, devenind un coordona
tor Ideal pentru echipa sa, „omul 
potrivit la locul potrivit", care-și 
găsește corespondent aproape per
fect în persoana lui Constantin 
prin ceea ce reprezintă „profesorul" 
pentru Steaua, formație receptivă 
și ea față de formula 1—4—2—1—3.

★

Preocupările sporite ale tehni
cienilor noștri în domeniul siste
mului au influențat într-o oarecare 
măsură și dinamica jocului. Din 
nevoia de a asigura echipelor lor

ODIHNĂ ACTIVĂ SI PENTRU... TERENURILEJ DE SPORI
Hotărîtă Să se încadreze tn limi

tele calendaristice după o scurtă dis
pensă acordată ultimelor lntilniri în 
aer liber, Iarna a venit — așa cum ii 
stă bine — cu întregul ei arsenal de 
manifestări : zăpadă, îngheț, polei șl 
s-a instalat stăpină pentru citeva luni 
peste stadioane.

Activitatea sportivă, transferată a- 
proape exclusiv in săli, oferă in a- 
oest fel o perioadă binevenită de 
odihnă unor categorii de sportivi, dar 
și de repaus șl refacere pentru te
renurile de joc.

Dar vacanța sportivă nu înseamnă 
nicidecum inactivitate, în special pen
tru gospodarii stadionului. Pentru 
aceștia începe acum o nouă perioadă 
de muncă, avind ca obiectiv princi
pal întreținerea terenurilor șt repu
nerea lor în stare de folosință pen
tru viitorul sezon competlțional. în 
condițiunile asigurării permanente a 
bazei de pregătise sportive.

Tn rindurile ce urmează vom căuta 
să arătăm care sînt principalele ac
tivități în gospodărirea stadioanelor, 
așa cum remită din practica și ex
periența noastră.

O primă categorie de terenuri vor 
intra în repaus total : volei, baschet, 
tenis, handbal, sectoare de atletism, 
piste de atletism etc. Acolo unde a- 
cestea nu au fost încă acoperite de 
zăpadă, este indicat a se efectua ur- 

cu 2 nurnere=88 bilete seria C a 10 
lei varianta»880 lei; de remarcat că 
pe această ultimă formă de joc, în 
cazul când 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 câștigătoare la :

— faza I, se obțin 10 premii obiș
nuite ;

— faza a Tl-a, se obțin 10 premii 
suplimentare ;

— faza a ni-a. se obțin 88 premii 
speciale dintre car© 4 cu 3 numere 
și 84 cu 2 numere.

Nu lipsiți de la cea mal mare tra
gere specială & anului.

PREMIILE CONCURSULUI
EXCEPȚIONAL PRONOEXPRES 

din 17 decembrie 1967

Categoria I: 1 autoturism RENAULT 
10 MAJOR; categoria a III-a: 4 auto
turisme FI AT 850; categoria a V-a 
357 variante a 1720 lei; categoria a 
Vl-a: 6831 variante a 40 lei.

Tragerea la sorți a autoturismelor 
oferite la concursul excepțional, pen
tru categoriile a V-a și a Vl-a, va 
avea loc astăzi 27 decembrie a. c. 
la București în sala Clubului Finan - 
țe-Bănci din str. Doamnei nr. 2 cu 
începere de la ora 17.30, după care va 
urma tragerea concursului PRONO
EXPRES nr. 52. 

acel echilibru tactic indispensabil, 
tot mai mulți antrenori (cu excep
ția acelora care în meciurile sus
ținute în deplasare de echipele lor, 
au un singur cuvînt de ordine : 
defensiva cu orice preț!) au dat 
o importanță mai mare ca în tre
cut ambele faze — de apărare șl 
de atac — în care se găsește o 
echipă de-a lungul celor 90 de mi
nute. Și astfel, fără să renunțe la 
specializarea pe posturi (cum pri
pit au concluzionat unii specialiști 
după ultimul campionat mondial), 
jucătorii și-au mărit raza de ac
țiune, fundașii (Mocanu, Sătmărea- 

nu, Anca, Ioachim Popescu, Ivăn- 
cescu, Popa, Deliu, Viorel Popescu, 
Georgescu — Farul) partlcipînd la 
acțiuni ofensive, iar înaintașii 
(Năsturescu, Codreanu, Jercan, 
Coman, Universitatea Cluj, Sorin 
Avram, Haidu etc.) ia fazele de 
apărare.

Raportînd la trecut, s-a efectuat 
u-n- pas înainte, totuși, destul de 
mic, deoarece reușita în acest DO
MENIU DE FOND al fotbalului mo
dern — DINAMICA DE MARE 
ELASTICITATE — este condițio
nată de toți ceilalți factori ai an
trenamentului : tehnico-tactic, fizic 
și moral volitiv, unde se șchioapă- 
tă pe toată linia.

Iată, de exemplu, la capitolul 
tehnică : cîte încercări ale funda
șilor laterali (Anca, Mocanu, V. 
Popescu) de a contribui la pregă
tirea atacurilor nu sînt sortite eșe
cului din cauza paselor defec
tuoase ? Sau tactic: cît consum

mătoarele operațiuni ; curățirea de 
iarbă, de frunzele care au căzut din 
pomi, verificarea prin sondaj a (tre
nurilor (pentru ca apa ce provine din 
topirea zăpezilor și din ploi să nu 
producă inundații), tasarea mecanică 
cu un compresor de 400 kg (pentru 
ca zgura fină de la suprafață să nu 
fie luată de vînt și viscol), strânge
rea Și depozitarea aparaturii, asigu
rarea instalațiilor sportive împotriva 
intemperiilor.

In cazul cînd terenurile din acea
stă categorie au fost acoperite de ză
padă, operațiunile de mai sus vor 
fi executate în măsura posibilităților, 
folosindu-se orice perioadă de timp 
favorabil pentru realizarea unei pre
gătiri de iarnă corespunzătoare, in
diferent de condițiile atmosferice, 
măsurile de depozitarea și protecția 
aparaturii sînt obligatorii.

A doua grupă de terenuri sînt cele 
destinate pregătirii sportivilor în pe
rioada de iarnă, pînă la începerea 
competițiilor și concursurilor. In a- 
ceastă categorie se includ terenurile 
de zgură, cele de fotbal și sectoa
rele destinate pregătirii fizice gene
rale. In situațiile cînd acestea sînt 
neacoperite de zăpadă, se vor lua 
măsuri încă de pe acum de pregă
tirea lor pentru antrenamente, exe- 
cutîndu-se următoarele operațiuni : 
adăugarea unui strat de zgură de 5 
cm (in interiorul suprafețelor de pe
deapsă chiar 7 cm), compresarea re
petată și nivelarea, revizuirea porți
lor, revizuirea și montarea aparaturii 
necesare pentru antrenament în sec
toarele destinate pregătirii fizice și 
tehnice a sportivilor.

Procesul de instruire în perioada 
de iarnă trebuie asigurat și în cazul 
unor condițiuni atmosferice nefavo
rabile. De aceea este necesar ca unul 
sau mal multe terenuri, după posi
bilități, să fie amenajate pentru pre
gătire pe zăpadă prin compresarea 
uniformă a acesteia cu un tăvălug 
ușor. Acolo unde zăpada poate fi în

STEAUA (copii și juniori) și RAPID - 
campioane ale Capitalei

S-au încheiat întrecerile de polo 
din cadrul campionatelor Capitalei, 
rezervate formațiilor de copii, ju
niori și seniori. Tn ultima etapă a 
turneului echipelor de copii s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Steaua — Progresul 4—2, Șc. sp 1 
— Rapid 10—2 și C.S. Școlar — 
Șc. sp. 2 8—2. Clasament: 1. STEA
UA 30 p (106—11), 2. Progresul 30 p 

inutil de energie din partea fun
dașilor laterali (Sătmireanu, Joa
chim Popescu) care traversează te
renul în lung, cu balonul la pi
cior. oferind astfel adversarului 
posibilități sporite de regrupare ; 
ca să nu mai vorbim de faptul că 
puține echipe își asigură „spatele" 
prin aportul unui alt jucător, ca 
măsură preventivă la escapadele 
fundașilor ofensivi. Dar dificultă
țile cele mai mari pe care le în- 
tîmpină echipele noastre în dorin, 
ța de a desfășura un joc de mare 
elasticitate stnt de ordin fizic. La 
o bună parte din echipele noastre 

pregătirea fizică se efectuează încă 
prin metode și mijloace empirice 
din care cauză cei mai mulți din
tre jucători sînt lipsiți de viteză, 
forță și rezistență, cu alte cuvinte 
sînt departe de ceea ce se înțele
ge prin noțiunea de fotbalist-atlet. 
Adăugind la toate acestea și fac
torii subiectivi (ca, de pildă, obo
seala feroviarilor bucureșteni — 
de patru ani aproape în aceeași 
alcătuire — după cucerirea cam
pionatului, instabilitatea formulei 
de echipă la Dinamo București 
etc., etc.) ne vom putea explica mai 
ușor nivelul încă nesatisfăcător al 
fotbalului practicat în prima cate
gorie și, ca un corolar, slaba efica
citate a formațiilor noastre. în 
pofida eforturilor evidente de a se 
ieși de sub tiparele rigide ale unui 
sistem și de a inova la capitolul 
tactică.

G. NICOLAESCU

lăturată fără riscul de a favoriza 
formarea gheții și a poleiului, ope
rațiunea poate fi realizată, asigurîn- 
du-se în acest fel condiții mai bune 
de pregătire. în orice caz, trebuie 
evitată îndepărtarea zăpezii de pe 
terenurile gazonate, fapt care ar pu
tea provoca degradarea inutilă a a- 
cestora prin îngheț.

In sfîrșit, cea de a treia grupă de 
terenuri care presupun o atenție cu 
totul deosebită în perioada de între
rupere a activității, este aceea a te
renurilor gazonate. O primă opera
țiune care trebuie executată este a- 
ceea a efectuării reparațiilor nece
sare, în special în fîșia mediană lon
gitudinală a terenului, de regulă mai 
solicitată. Acest lucru poate fi reali
zat folosindu-se la maximum și cele 
mai mici perioade de încălzire a 
timpului și dezgheț, iar ca material 
de reparat, brazde scoase din ime
diata apropiere a terenurilor (din 
spatele porților) cu o grosime de 
8—10 cm, pentru ca iarba să aibă 
rădăcinile cît mai întregi, mărindu-se 
în acest fel capacitatea de rezistență 
Ia îngheț. Printre rosturi se va pune 
pămînt și se va semăna gazon for
mat din amestec de ierburi adaptate 
la condițiunile respective.

Porțiunile reparwte vor fi tasate cu 
un compresor de 200—400 kg. Pe în
treaga suprafață a terenurilor vor 
fi administrate îngrășăminte organice 
și chimice. Din practică rezultă că 
rezultatele cele mai bune se obțin 
prin administrarea combinată a în
grășămintelor (chimice și organice).

Valoarea îngrășământului organic 
constă în complexitatea sa, tn conți
nutul bogat, în elemente ca : azot, 
fosfor, potasiu și alte microelement© 
de care plantele au nevoie în crește
re și dezvoltare, precum și în capaci
tatea sa de a contribui la refacerea 
structurii solului. Ingrășămîntul chi
mic indicat pentru perioada de iarnă 
este superfosfatul, care se imprăștae 
uniform în cantitate totală de apro
ximativ 230 kg pe întreaga suprafață 
a terenului. Pentru a Înlesni pătrun-

(97—12), 3. C.S.Ș. 20 p, 4. Șc. Sp 1 
18 p, 5. Șc. sp. 2 16 p, 6. Rapid 9 p.

Tot o formație a clubului Steaua 
(34 p) se află pe primul loc in cla
samentul turneului de juniori. Ea 
este urmată de : 2. Rapid 2.9 p, 3. 
Progresul 23 p, 4. Șc. sp. 2 21 p, 
5. C.S.Ș. 19 p, 6. Șc. sp. 1 17 p, și 
Dinamo 17 p. în ultimele partide : 
Steaua — Rapid 5—3 și Progresul 
— Dinamo 7—4.

întrecerea seniorilor a fost cîști- 
gată, în mod surprinzător, de „7"-le 
clubului Rapid, care a totalizat 22 
de puncte, față de cele 20 reali
zate de Steaua, 17 de către echipa 
de tineret a dinamoviștilor și cîte 
10 acumulate de I.C.F. și Progre
sul.

K. %

TRIBUNA CITITORILOR
țională să se facă după un consult mai larg, 
cu participarea tuturor factorilor cempetenți. Să 
fie luați mai mult în considerație șl jucătorii 
din provincie. Jucătorul propus pentru selec
ționare să fie examinat la toate capitolele: 
fizic, tehnic și tactic'. (Alexandru Colda, str, 
23 August 37 — Aninoasa). 1

★

«Propun să la din nou ființă echipele de tineret 
ale cluburilor din divizia A, care să participe 
la o competiție dotată cu «Cupa tinerel gene- 
rații-, (Alex. Stîngaciu, str. Ana Ipătescu 25 — 
Morenl).

★

„Felicităm călduros pe toți componențil echipei 
Steaua și pe antrenorii el pentru rezultatele 
bune obținute în sezonul de toamnă șl le dorim 
să mențină același loc în clasament pînă la 
încheierea campionatului'. (în numele unui grup 
de simpatizant! din Timișoara semnează Ion 
Moldovan, str. Col. Enescu 8, ap. 6).

★

«La «Tribuna cititorilor' publicată în ziua de 
13 decembrie, s-a putut observa cu mirare pro
punerea făcută de tov. Mitică Strungariu din 
Botoșani ca jucătorul Sasu si fie scos definitiv 
din lot. Consider această opinie ca total lipsită 
de temei. Oare uită tov. Strungariu ce i s-a 
întîmplat lui Constantin după ratarea acelui 
11 m de la Tokio, cînd criticile prea severe 
au dus la demoralizarea acestui foarte bun 
fotbalist? De ce acum să aruncăm pentru tot
deauna anatema asupra unui jucător încă tînăr 
și util echipei naționale?'. (I. Pelelanu — Pi
tești).

★

«Ca susținător al echipei Dinamo București, 
mă întristează evoluția sa din turul campiona
tului. Deși s-a întărit prin transferarea a trei 
foarte buni jucători (Lucescu, Boa și Naghl), 
formația dinamovistă merge mal slab ca în cam
pionatul trecut. Ce se întîmplă oare prin Șoseaua 
Ștefan cel Mare?'. (Alex. Bodner, str. Spitalului 
1, bloc 7, ap. 9 — Sinaia).

★

„Nu înțeleg de ce antrenorii Rapidului îl tin 
ca rezervă pe Neagu și îl preferă pe Dumltriu 
care, de pildă, în meciul cu Juventus a fost ca 
și figurant pe teren (Ing. M. Șerban, C.P. 24 
Brăila; aceeași opinie o exprimă șl cititorul 
S. V. din Buzău, care consideră ca rușinoasă 
pasivitatea lui Dumitriu II în unele meciuri 
ale echipei sale).

,In scopul creșterii și promovării elementelor 
tinere șl talentate este necesar ca echipele divi
zionare B șl C să nu aibă permisunea de a 
folosi în jocurile oficiale decit cel mult 5 Ju
cători în vîrstă de peste 23 ani. Propun, de 
asemenea, ca înainte de a se face selecția Junio
rilor pentru tabăra de iarnă să se dispute jocuri 
de baraj între diferite selecționate regionale, 
care să ofere posibilitatea depistării unui număr 
mal mare de elemente talentate'. (Nicolae An- 
tonesl, str. Visarion Roman 8 — Sighișoara).

★

«Ce facem cu juniorii care activează în echi
pele de categorie orășenească î Lor cum putem 
să Ie asigurăm un program competițional mal 
bogat ?", (Tudorel Bordea, str. Ștefan cel Mare 
097 _ Brăila).

«Pentru făurirea viitoarei reprezentative națio
nale ar fi bine să 1 se încredințeze antrenorului 
C. Teașcă un lot de aproximativ 30 jucători, 
intre 17 șl 23 de ani, selectat! de pe întreg 
cuprinsul țării. Acești jucători pot rămîne la 
cluburile lor, dar periodic ei să se pregătească 
în comun și să susțină jocuri internaționale cu 
echipe puternice de peste hotare'. (Vasile Dă- 
niiă, salariat la T.R.C. Iași > In ceea ce-1 privește 
pe antrenorul Teașcă numele său este susținut 
și de ing. M. Stănculescu, str. Ulmului 38 —
Craiova, precum și de Petre Popa, muncitor la 
Șantierul 126 Mangalia Nord).

★

„Considerăm ca nefericite desele amînări de 
partide din divizia A, care produc serioase 
perturbări în pregătirile echipelor. Astfel, unii 
antrenori nu și-au putut desfășura programul 
stabilit, avind pauze destul de mari între jocurile 
oficiale, ceea ce a creat un dezavantaj echipe
lor conduse de ei (Universitatea Craiova, Pe
trolul, Jiul). în altă ordine de Idei, este de 
regretat că de ani șl ani nu s-a putut ajunge 
la un sistem eficient de desfășurare a compe
tițiilor rezervate juniorilor. Din acest motiv nici 
selecția nu se desfășoară la un nivel acceptabil. 
Ca să dăm doar un exemplu vom arăta că din 
echipa campioană de juniori a țării — Univer
sitatea Cluj — n-a fost selecționat nici un 
jucător pentru meciurile din preliminariile Tur
neului U.E.F.A.'. (în numele unui grup de stu
dent! semnează Costel Negucioiu, str. Hașdeu 45, 
Cămin I — Cluj).

★
«Selecționarea fotbaliștilor pentru echipa na

PRIN JOC SAU ÎN AFARA LUI ?
Deși ne aflăm în plină vacanță 

fotbalistică, nu este lipsită de in
teres o discuție legată de proble
ma pregătirii jucătorilor. Cu atît 
mai mult cu cît pe agenda F. R. 
Fotbal figurează o apropiată 
consfătuire cu antrenorii. Pro
blema, credem, ar putea figura 
pe ordinea de zi, dacă bineînțe
les nu sînt alte puncte mai arză
toare. Ne gîndirn la acestea de
oarece într-o discuție, Cornel 
Drăgușin, antrenorul Progresului, 
ne spunea că i „Actuala situație 
(proastă, n.n.), din fotbalul nostru 
este urmarea modului de pregăti
re al jucătorilor. Făcînd o com
parație între jocul practicat de 
echipele noastre de club și de 
cele selecționate, cu cel al for
mațiilor străine care ne-au vizitat, 
se poate constata că printre al
tele fotbaliștii noștri au insufi
cient dezvoltate unele calități fi
zice : forța, detenta, viteza (de 
execuție și reacție), rezistenta si 
îndemînarea...'.

Observațiile antrenorului de Ia 
Progresul nu sînt noi. Ele au 
fost dezbătute pe larg în coloane
le ziarului nostru. Revenim asu
pra lor pentru că lipsa calită
ților semnalate și enumerate de 
C. Drăgușin s-a reflectat în rit
mul de... vals al formațiilor în 
meciurile (de campionat și in-

d-erea substanțelor chimice și orga
nice în sol, este necesară o ușoară 
grăpare sau greblare. Pregătite pen
tru iernare în acest fel, terenurile 
gazonate trebui© protejate în tot 
timpul sezonului rece prin menține
rea zăpezii căzute și prin evitarea 
folosirii lor pentru antrenamente în 
special atunci cînd stratul de zăpadă 
e<ste insuficient, lucru care ar expune 
iarba la pericolul distrugerii prin 
călcare și îngheț.

Paralel cu activitatea de pregătirea 
și întreținerea terenurilor, pe timpul 
iernii, gospodarii stadioanelor trebuie 
să se îngrijească ca în perioada de 
întrerupere a activității să fie efec
tuate reparațiile necesare aparaturii 
și instalațiilor sportive (porți. buturi, 
plase), precum și a împrejmuirilor 
de plase și instalațiilor sanitare din 
interiorul vestiarelor.

De felul cum terenurile de sport 
și instalațiile lor vor fi întreținute și 
conservate in timpul iernii, depinde 
într-o măsură hotărâtoare starea în 
care ele se vor prezenta pentru noul 
sezon competițional și, ca urmare a 
acestui fapt, contribuția lor la pro
cesul de pregătire al sportivilor 
noștri.

N. DIMA

ternaționale) dîn toamna aceasta. 
Acest deficit se datorește calității 
muncii antrenorilor. Unii susțin 
că dezvoltarea calităților fizice 
trebuie făcută în afara jocului 
prin metode specifice. Alții sînt 
de părere că jucînd mult se re
zolvă toate aspectele antrenamen
tului inclusiv pregătirea fizică. 
Pe de altă parte fotbaliștii noștri 
sînt In genere refractari la lucrul 
pentru ameliorarea acestui factor. 
In acest sens C. Drăgușin ne-a 
spus: «Din proprie experiență 
pot afirma că exercițiile pentru 
dezvoltarea calităților fizice nu 
sînt agreate de jucătorii Progre
sului și nu numai de ei. De ce ? 
Pentru că II se cere un efort 
mal însemnat, un consum de 
energie sporit. Majoritatea se 
eschivează, acuză traumatisme, 
întinderi, cer scutiri medicale 
etc.'. Ni s-au pus la dispoziție 
exemple concrete, ni s-au arătat 
și metodele tehnicienilor din str. 
dr. Staicovici, utilizate pentru 
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combaterea mentalității înapoiate a 
unor jucători.

Deci, pregătirea fizică trebuie 
să se realizeze prin joc sau în 
afara lui ? Ar fi interesantă, cre
dem, o discuție pe această temă, 
la întîlnirea antrenorilor care va 
avea loc în primele zile ale anu
lui viitor. Sugerăm aceasta deoa
rece majoritatea echipelor își în
cep pregătirile la 10 ianuarie. Si. 
în proiectele antrenorilor, privind 
programul de lucru cu jucătorii, 
unii se axează în prima etapă 
pe îmbunătățirea calităților fizice 
generale, alții pun accent de la 
început pe un mare număr de 
jocuri.

Să-i ascultăm, ș! mal ales să 
nu le recomandăm rețete confec
ționate în bitourile direcției teh
nice a F. R. Fotbal de către acei 
specialiști care, cam de multișor 
au rupt-o cu practica.

Cr. M.

Sîmbătă 30 decembrie 1967, se în
chide vîn zarea la tragerea LOTO a 
Revelionului din 31 decembrie 
a. c. la care sg aplică o nouă for
mulă tehnică.

Tragerea LOTO a REVELIONULUI 
jie prezintă cu atractive noutăți șl 
Importante premii suplimentare și 
Speciale, în frunte cu autoturismele.

Un capitol special îl constituie ex
cursiile, acordîndu-se 50 de călătorii 
pe timp de 20 zile în Sudul. Uniunii 
Sovietice.

Pentru atribuirea tuturor premiilor 
vor fi efectuate 3 extrageri în 3 
faze. în total 30 numere, pe 16 ca
tegorii.

Cu 10 lei se participă la toate cele
3 faze, putîndu-se obține 3 premii 
diferite.

Vă reamintim că la tragerea RE
VELIONULUI LOTO se pot obține 
următoarele autoturisme: „Flat 1800“, 
,,Renault 10 Major", ..Moskvici 408“ cu
4 faruri și radio, „Skoda 1000
uFiat 850“, „Trabant 601“.

Pentru a avea șanse sporite de 
cîștig cu biletele seria C de 10 lei
varianta,- acestea pot fi utilizate 
pentru :

— 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 =>

lei.
— desfășurarea unul „cap de pod* * 3 4 * * * * * 10?



ANUL MARILOR SURPRIZE

CUPA CUPELOR"

FINALA „CUPEI DAVIS

PROGRAMUL SFERTURILOR DE FINALA
LA BASCHET (m)

IN FOTRALUL MONDIAL (I)
8firșit de an fotbalistic Inter

național... Cronicarii de speciali
tate răsfoiesc acum blocnotesurile 
cu însemnări, creionează concluzii 
pe marginea principalelor eveni
mente fotbalistice petrecute de-a 
lungul celor 12 luni ale anului.
IARNA EUROPEANA — VARA 

SUD-AMERICANA
In primele luni ale Iul ’67, 

cind pe terenurile din țările eu
ropene se așternuse zăpada, cînd 
multe meciuri de campionat pro
gramate „non-stop“ s-au amînat 
din cauza intemperiilor, — era cu 
totul firesc ca iubitorii fotbalului 
să-și îndrepte atenția spre țările 
calde, îndeosebi spre America de 
Sud. Acolo era vară și stadioa
nele de fotbal, înțesate de lume, 
fremătau. Așa a fost în ianua
rie...

Din Montevideo, primim vestea 
că echipa olimpică a României 
reușește un scor egal (1—1) cu 
selecționata Uruguayului. Rezulta
tul l-am apreciat mal mult citeva 
săptămîni mai tîrziu, cînd selec
ționata Uruguayului învingea cu 
1—0 echipa Argentinei, cucerind 
titlul de campioană a Americii 
de Sud. De notat că în echipa 
Uruguayului au evoluat aproape 
aceiași jucători care terminaseră 
la egalitate cu olimpicii noștri:

| La Brisbane, pe terenurile Mil- 
,ton, în fața a 8 500 spectatori, a 
(început finala „Cupei Davis”, care 
opune echipele de tenis ale Aus
traliei și Spaniei. în prima zi s-au 
desfășurat două „slmpluri”, înche
iate cu succesul net al jucătorilor 
australieni: 
trei seturi 
(6—4, 6—1, 
l-a întrecut _ 
seturi : 6—3, 6—3, 6—2. în ziua a 
doua este programată partida de 
dublu.

Comentînd primele jocuri, Agen
ția France Presse arată că „Emer
son a jucat cu Santana, surcla- 
sîndu-l în 72 de minute. Al doilea 
meci a fost și mai scurt, tnchein- 
du-se în 70 de minute, după o su
perioritate evidentă a lui New
combe. Nu este exclus ca scorul 
final să fie de 5—0".

După cura a-a mai anunțat, în 
turul următor al competlțiai mas
culine de baschet .Cupa cupelor", 
echipa Dinamo București va juca 
în compania echipei Iugoslave 
Olympla Liubllana.

în cadrul unei noi ședințe a Fe
derației Internaționale de baschet, 
care a avut loc tot la Mflnchen, 
au fost stabilite sferturile de fi
nală ale acestei competiții. Astfel, 
echipa învingătoare din jocul Di
namo București — Olympia Liub
llana va IntUni pe câștigătoarea 
jocului VFL Osnabruck (R. F. *

Germanle!) — Slavi* Prag*. Iată 
celelalte întflnlrit Ignia Varese 
atelia, dețmltoarea trofeului) cu 
Invtngătoere* din medul Fener
bahce Istanbul — AS Vllleurbanna 
(Franța) 1 KAS Vitoria (Spania) sau 
AEK Atena cu învlngltoarea din 
jocul Hapoel Tel Aviv — Royal IV 
Bruxelles; Union Firestone Viena 
sau Spartak Sofia cu echipa cîști- 
gătoare dta jocul Vorwaerts Leip- 
zîk — WÎSla Krakovte. Aceste In- 
ffinlrl urmează să fie disputate în
tre 18 < M februarie 1988.

Emerson a dispus în 
de Manuel Santana 
6—1), iar Newcombe 
pe Orantes tot în trei

Sportivi români

Din 1968, o nouă competiție 
preolimpică de schi

(Agerpres). — în ca- 
conferințe de presă, care

PARIS 
drul unei 
a avut loc Ia Val d’Isere, s-a a- 
nunțat oficial că îneepînd din se
zonul de iarnă al anului 1968, se 
va organiza înaintea Jocurilor 
Olimpice o competiție internațio
nală de sărituri cu schiurile de Ia 
trambulină, care se va disputa în 
trei stațiuni din Europa de sud.

în 1968, cele trei concursuri ale 
competiției se vor desfășura după 
cum urmează : 28 ianuarie: Cor
tina d’Ampezzo, 31 ianuarie: St 
Moritz și 4 februarie: Chamonix. 
La competiție și-au anunțat parti
ciparea săritori cu schiurile din 
Franța, Austria, Italia, Elveția, 
R.D. Germană, Polonia, Suedia și 
Cehoslovacia.

Cunoștință
cu tenismanii Indiei

Iată-l pe Simpson, portarul echipei Celtic Glasgow și al reprezentativei Scoției, considerat unul dintre 
cei mai buni portari din Europa ai anului, intr-o săritură spectaculoasă.

~ ... L . i o surprinzătoare victorie (3—2) aFază din meciul Anglia—Scoția desfășurat la Londra și încheiat cu 
scoțienilor.

pada începea să se topească, pe 
stadioanele din Europa activita
tea fotbalistică se intensifică. Se 
reiau și meciurile din campiona
tul european. Echipa Turciei obți
ne pe teren propriu 0—0 cu Spa
nia și 2—1 cu Irlanda. In „C.C.E.” 
Internazionale, ajunsă în această 
perioadă la apogeul formei sale, 
ciștigă cu 2—0 
sa rivală, Real 
obținută chiar 
Bernabeu din
H. H. avea toate motivele să fie 
în culmea fericirii. Apoi, Ceftic 
Glasgow are de înfruntat pe Voj- 
vodina Novisad: este învinsă de 
formația iugoslavă cu 1—0, dar 
obține calificarea ciștigind partida 
retur cu 2—0. Atunci, cu siguran
ță.
rea 
s-o 
Si, 
tre

partida cu eterna 
Madrid. O victorie 
pe uriașul stadion 
capitala Spaniei !

Jock Stein nu prevedea ma- 
performanță pe care aveau 

realizeze băieții săi în „C.C.E.". 
să fim sinceri, nici unul din- 
specialiști nu miza atunci în

victoria finală a scoțienilor.
Selecționata U.R.S.S. își 

maratonul întilnirilor pe 
avea să le susțină în acest

Rocha, U- 
nouă știre 
Latină, de 
Paulo : cele-

Mazurkievici, Varela, 
riismendi etc. Iată o 
sosită din America 
data aceasta din Sao
brul Pele devine tatăl unei fetițe: 
Christina. Ziarele sud-americane 
nu s-au arătat prea entuziasmate 
de eveniment pentru că... specia
liștii doreau ca primul urmaș al 
celebrei „perle negre” să fi fost... 
băiat. Dar, ziariștii au adăugat că. 
în fond, atît Arantes do Nasci- 
mento, cit și Rosemarie au timp 
să aștepte băiatul mult dorit...

La Santiago de Chile are loc 
un mare turneu internațional, așa- 
numitul „turneu hexagonal”. Deși 
reuniunea are un caracter amical, 
ea cunoaște o participare de elită : 
Penarol, F.C. Santos, Vasas Bu
dapesta și două formații chiliene. 
Avind in Farkas un excelent rea
lizator, turneul este cîștigat la go
laveraj de Vasas Budapesta, cla
sată înaintea echipei lui Pele.
„STAGIUNEA” EUROPEANA 

ANUNȚA PROMIȚĂTOARE
Spre stirșitul lunii februarie și 

la începutul lunii martie, cind ză-

începe
care

la
Florența. Infrîngerea nu-1 afectea
ză prea mult pe antrenorul sovie-

0—1 cu Fiorentina,

BASCHETUL ECHILIBRAT"

Iakușin. O recunoaște chiar 
,In amicale, mă interesează 

jocul decit rezultatul !” 
meci amical debutează 
noastră reprezentativă : 
cu 2—1 asupra Fran-

mult
cu un

de Glasgow Rangers, cu 1—0, 
după prelungiri. Astfel, după Bo
russia Dortmund, trofeul rămîne

tic 
el: 
mai 
Tot
și echipa 
o victorie 
ței, la Paris. După cum avea să 
se vadă însă mai tîrziu, se pare 
că această victorie a fost supra
evaluată 
și — de 
o parte 
Jocurile
tativei țării noastre au 
diferență există între 
amical și unul oficial!

de jucători, antrenori 
ce n-am recunoaște? — de 
a presei noastre sportive, 
ulterioare ale reprezen- 

arătat cîtă 
un mec:

SE ANUNȚA „AMURGUL 
ZEILOR” ?

în afară de faptul că Celtic 
Glasgow s-a calificat în finala 
„C.C.E.”, fiind prima echipă insu
lară care realizează un asemenea 
succes, în luna aprilie consemnăm 
o mare surpriză : Echipa Sco
ției spulberă mitul invicibili- 
tății campionilor mondiali, chiar pe 
Wembley, ciștigind partida cu An
glia cu 3—2, în campionatul euro
pean ! Este pentru prima oară, 
după 19 meciuri consecutive, cînd 
formația antrenată de sir Alf Ram
sey cunoaște infrîngerea, și încă pe 
teren propriu! De fapt, surpriza este 
explicabilă. Fotbalul scoțian a avut 
in 1967 timp de citeva luni o pe
rioadă de glorie, cum poate nu a 
cunoscut-o nicicînd : Celtic va cîș- 
tiga finala „C.C.E.”, iar cealaltă 
formație din Glasgow, Rangers, se 
va califica în finala „Cupei cupe
lor”.

LUNA MAI - LUNA DEZILU
ZIILOR !

cea a bucuriilor, ci
a fost 

marilor
Ziiricb 
tămine 
pagini 
Româ-

din cele mai triste 
istoria reprezentativei 
din ultimele două decenii.
dupS-amiaza zilei de 25 mai 

pe micul ecran finala 
dintre Celtic Glasgow și

R.F.

tot în posesia unei echipe vest- 
germane.

în campionatul european, echipa 
a Germaniei pierde primul

meci (0—1) cu Iugoslavia, diminu- 
îndu-și șansele de a cuceri pri
mul loc în grupă și totodată cali
ficarea în sferturile de finală ale 
competiției. De notat că singurul 
punct al acestui meci a fost mar
cat de Skoblar, același Skoblar de 
la Hannover 96 (participantă în 
prima ligă a campionatului R.F.G.), 
cedat însă de clubul vest-german 
pentru acest joc.

ȘAHIȘTII PLOIEȘTENI 
IN R. D. GERMANA

Selecționata de șah a orașului 
Ploiești a efectuat un turneu in R.D. 
Germană, evoluînd la Halle, Leipzig 
șl Lutzkendorf. în orașul Halle se
lecționata Ploieștiulifl a avut ca ad
versară echipa Buna, pe care a in- 
tîlnit-o în două tururi. Victoria a 
revenit oaspeților, cu scorul de 12'7 
—T/t. De remarcat că din formația 
gazdă au făcut parte și 3 componenți 
ai echipei olimpice a R.D.G. — Ma
liții, Liebert șl Mdhring. Iată citeva 
dintre rezultate: Rade vied—Mallch 
1—1 (două remize), partos—Liebert 
l'/i—’/i, Ungureanu—Mdhring 1—1, 
Neamțu—Măffler l'/>—’/}• Mititelu— 
Miihlberg l'/i—*/:, Budnaru: 1—0 cu 
PawUtzkl și 0—1 cu Pdstler, Ghlzdavu 
—Espig 1—1, Urzică—Dietze 1—1, Pe- 
revoznic: 1—0 cu Ursula și 1—0 cu 
Liebert, Pogorevicd—Renate iăschke 
1—1. La Leipzig meciul Sport Klub— 
selecționata Ploiești s-a disputat tot 
în două tururi pentru fiecare partidă 
afectîndu-se ca timp de desfășurare 
o oră. Scorul a fost din nou favo
rabil ploieștenilor, cu H'/s—41/,. Ra
dovici a terminat la egalitate cu 
Pietch, iar Neamțu l-a învins cu 2—0 
pe Schonberg. In sfîrșit ,1a Lutz
kendorf s-a disputat un turneu ful
ger individual, cu participarea a 20 
de concurenți. Pe primul loc s-a cla
sat Malich cu 16 p, urmat de Par
tos și Liebert cu 15V« p.

PATINATORI VITEZA 
LA BUDAPESTA

In organizarea Clubului sportiv Pe- 
tofi, în capitala R. P. Ungare, s-a 
desfășurat în zilele de 20—21 de
cembrie un concurs internațional de 
patinaj viteză la care au luat parte 
sportivi din R. P. Ungară, R. P. Po
lonă și România. O frumoasă com
portare a avut patinatoarea româncă 
Maria Tașnadi, care la cat. junioare 
17—18 ani a ocupat locul i în pro
bele de 500 m, 1 000 m și 1 500 m 
în aceasta din urmă stabilind și un 
nou record de junioare al țării noas
tre cu 2:55,5. Ea a ocupat, de ase
menea, primul loc la triatlon cu 
170,300 p. La senioare. Cristei Tra- 
cher a ocupat locul m la 1 500 m 
(2:58,7) șj același loc la poliatlon, iar 
la seniori Andrei Okos s-a clasat 
pe locul V la 500 m (45,7) și Dan 
Lăzărescu pe locul V la poliatlon cu 
201.49'. p.

într-un alt concurs care a avut 
loc la 24 decembrie, tot la Buda
pesta, patinatorii români au stabilit 
două noi recorduri ale țării: Maria 
Tașnadi la ,500 m junioare (53,2), Iar 
Andrei Okos la 500 m seniori (44,7). 
Dan Lăzărescu a ocupat primul loc 
la 3 00C m cu 5:13,0.

H. H. PRIMEȘTE ALTE 
DOUA LOVITURI

eșecul de la Lisabona,

E un fapt prea bine cunoscut că 
talia jucătorilor de baschet este o 
problemă mult discutată. Unii au 
propus chiar împărțirea jucătorilor 
în două categorii, după înălțime.

Specialistul american John 
Makhell și-a exprimat opinia în 
legătură cu această chestiune in
tr-un articol apărut în ziarul 
„Sporting News”. El spune că su
perioritatea jucătorilor- de peste 2 
metri nu trebuie să conducă la 
dispariția jucătorilor mai scunzi. 
Specialistul american pornește de 
la ideea că fiecare jucător, inde
pendent de înălțime, trebuie să-și 
dezvăluie complet posibilitățile. Ca 
atare, antrenorul american propu
ne un plan numit „Baschetul echi
librat”, care constă în aceea că 
plafonul înălțimii generale maxime 
a tuturor celor cinci jucători nu 
trebuie să depășească 30 de picioa
re (n.r.—9,15 m), ceea ce revine în 
medie cite 6 picioare (1,83 m) pen
tru fiecare jucător. în practică, 
planul ar trebui realizat în mo-

dul următor : în afara numerelor 
de joc, baschetbaliștii să poarte pe 
tricouri și numere conventionale de 
indicare a taliei, între 0 și 12 ; de 
pildă cifra 0 ar corespunde cu o 
înălțime de 1,57 m sau mai puțin, 
urmînd ca fiecare cifră în plus să 
indice o sporire cu 5 cm a înălți
mii jucătorului. Pe baza acestor 
cifre s-ar determina suma genera
lă a înălțimii celor cinci jucători 
aflati pe teren. O echipă ar putea, 
deci, să-și permită să mențină în 
teren un pivot înalt, dar trebuie 
să-1 „echilibreze” cu ajutorul unor 
apărători mai scunzi.

Deocamdată, planul lui Makhell 
este în stadiu de experiment. 
Jocurile organizate cu echipe de 
copii au fost primite cu mare en
tuziasm atît de antrenori cit și de 
arbitri. Rămîne de văzut cum se 
vor desfășura lucrurile atunci cînd 
specialistul american își va experi
menta ideea și cu echipe mari.

Așteptăm și noi.

Pentru iubitorii fotbalului din 
țara noastră luna mai nu 

a 
deziluzii. Eșecul nostru la
(Elveția — România 7—1) 
una 
din 
niei

In
urmărim 
„C.C.E.”, 
Internazionale Milano. Mazzola 
deschide scorul, transformînd un 
penalti, și repriza ia sfîrșit cu 
1—0 în favoarea lui Inter. După 
pauză, scoțianul Craig egalează, 
iar golul marcat de Gemmel cu 5 
minute înainte de sfîrșitul meciu
lui consemnează o victorie cu 2—1, 
pe care Celtic o meritase pe 
plin.

Sleiți de puteri, ieșiți din 
mă, jucătorii lui „H.H.“ au

de-

După
Internazionale este nevoită să su
porte alte două dureroase lovituri, 
confirmîndu-se astfel lipsa resur
selor fizice și morale ale celor 
mai buni jucători ai săi. In ulti
ma etapă a campionatului italian, 
Inter este învinsă de Mantova cu 
1—0 (prin golul înscris de fostul 
ei jucător, Di Giacomo) și pierde 
campionatul ; apoi este eliminată 
și din „Cupa Italiei”, de Padova ! 
Juventus ciștigă astfel campiona
tul... pierdut de Inter, iar Milan 
cucerește cupa. în urma lovituri
lor primite, Helenio Herrera, acest 
eminent antrenor, care a ridicat 
pe Inter pe cele mai .înalte culmi, 
nu se descurajează și pornește pe 
un drum nou. Pentru a-și reîm
prospăta formația, el renunță la 
o serie de vedete, printre care la 
Picchi, Peiro, Jair, cu intenția de 
a promova jucători tineri, talen
tați. Așa cum i-a descoperit pe 
Facchetti și pe Cappellini, alții, la 
fel

Cupa Dunării" la hochei
(Urmare din pag. 1)

a prezentat oorașului Budapesta
echipă cu mulți tineri și din care 
au lipsit o serie de titulari : frații 
Zsitva, Boroczi, Bankuti, Bikar, 
Balint — accidentați sau reținuți 
pentru examene. Așa că valoarea 
rezultatului obținut de selecționata 
de tineret este diminuată corespun
zător de scăderea valorică a adver
sarului. în plus, remarcăm și cu 
acest prilej, deci nu pentru prima 
oară, că tinerii hocheiști români au 
păcătuit din nou prin excesul de 
joc individual, prin pripeala in 
fazele de poartă, prin lipsa de for
ță în șuturi.

Iată acum evoluția scorului: 0—1 
(Polb — min. 7), 0—2 (Horwath — 
min. 22), 1—2 (Huțanu — min. 39). 
2—2 (Huțanu — min. 42), 3—2 
(Moiș - min. 50), 3—3 (Dcak — 
min. 60). Au arbitrat autoritar E. 
RICHTER (Ungaria) și CORNEL 
SGÎNCA (România).

BUCUREȘTI—SOFIA
6—2 (3—1, 1—0, 2—1)

întrecerile din cadrul .Cupei 
Dunării* au fost dominate ieri 
de debutul în această competiție 
a selecționatei Bucureștiului. Era 
prima apariție a jucătorilor ro
mâni după turneul întreprins în 
Canada și foarte multi specta
tori au venit la patinoarul arti
ficial pentru a vedea care sînt 
roadele jocurilor și ale contactu
lui echipei noastre cu formațiile 
din „țara arțarului*, țara în care 
hocheiul este sportul nr. 1.

Am avut cu toții bucuria de a 
saluta atît e victorie concluden
tă în fața selecționatei orașului 
Sofia i 6—2 (3—1, 1—0, 2—1) eît 
și numeroase faze realizate de 
echipa română, care a cucerit 
de multe ori aplauze la scenă 
deschisă. Ne-au plăcut la hochelș- 
tii noștri îmbunătățirile eviden
te în mînuirea «rosei, în depla-

for- 
fost 

la un pas de o adevărată umilință, 
de o înfringere categorică. Față 
de aspectul general al meciului, 
scorul de 2—1 în favoarea scoție
nilor nu a ilustrat diferența de 
valoarea dintre cele două fina
liste.

La puțin timp — o altă finală, 
in „Cupa cupelor”. Formația F.C. 
Bayern Munchen, antrenată de iu
goslavul Ceaikovski, dispune tn- 
tr-o veritabilă întrecere de cupă

pe gheață
sarea pe gheață. în preocuparea 
pentru a da pase rapide și pre
cise. Cu asemenea „arme* ei au 
depășit clar formația adversă și 
dacă victoria nu s-a realizat la 
o diferență care să corespundă 
echilibrului de forte de pe te
ren, aceasta se datorește, pe de 
o parte, formei excelente dove
dite de portarul bulgar Uiev șl 
dîrzeniei cu care s-au apărat toți 
componenții echipei sofiote, iar 
pe de altă parte, impreciziei în 
șuturile la poartă a unora dintre 
jucătorii români.

Scorul a evoluat astfel: 1—0 
(G. Szabo — min. 5), 2—0 (Biro
— min. 11), 2—1 (Gerasimov — 
min. 14), 3—1 (Varga — min. 18), 
4—1 (Varga — min. 42), 5—1 (Ca- 
lamar — min. 51). 6—1 (G. Sza
bo — min. 52). 6—2 (Nedealkov
— min. 54). Au arbitrat bine V. 
POPOV (Bulgaria) și M HUȘANU 
(România).

pa
H.

de 
de 
H.

talenlați, așteaptă pe „ram 
lansare” a școlii create de

Ion
Ilustrații

OCHSENFELD
N. CLAUDIU

Sezonul internațional al tenisului 
începe pentru jucătorii români cu 
o „premieră* deosebit de intere
santă. Este vorba de prima călă
torie a unei delegații de tenismanî 
din țara noastră în îndepărtata 
Indie. Maestrul emerit al sportului 
Ion Tiriac, campionul național Ilie 
Năstase și jucătorul nostru nr. 4 în 
acest an, Sever 
spre continentul 
au făcut o 
Londra.

Despre 
români in 
șele-gazdă 
naționale 
prilejul să scriem. Vom preciza 
doar că obiectivul principal al pro
gramului îl constituie Bangalore* 
orașul în capătul de sud al pen
insulei, unde vor avea loc, către 
mijlocul lui ianuarie, campionatele 
internaționale de tenis ale Asiei. 
Competiție tradițională, anual orga
nizată de federația indiană de spe
cialitate, ea atrage nu numai re
prezentanți ai continentului, ci și 
invitați din alte părți ale lumii. La 
ediția de anul trecut a întrecerilor, 
desfășurată la Calcutta, victoria în 
proba de simplu a revenit tînărului 
jucător sovietic Aleksandr Metre- 
vell, care a dispus, in finală, de 
El Shaffei, reprezentantul Repu
blicii Arabe Unite, cu scorul de 
6-3, 8—6, 6—4.

„Sportul alb“ are, în India, vechi 
tradiții. Introdus de ocupanții en
glezi la începutul acestui secol* 
care l-au practicat în cercurile lor 
închise, tenisul a devenit, cu tim
pul, o preocupare și pentru tinere
tul țării, care l-a adoptat cu entu
ziasm. Afirmări ale indienilor pe 
tărîmul performanței nu s-au pro
dus, insă, decit după dobîndirea 
independenței țării. India a deve
nit o competitoare constantă la ti
tlul de campioană a zonei asiatice 
din cadrul „Cupei Davis“, unde Îm
parte o rivalitate, mereu reînnoită, 
cu tenismanii Japoniei și cei ai 
Filipinelor.

escală

Dron, au plecat 
asiatic, după ce 
pe aeroportul din

itinerarul tenismanilor 
India, popasuri în ora- 
ale unor turnee lnter- 

de anvergură, am avut

Recentele succese ale Indiei în 
tenis slnt legate* în mod Indisolu
bil, de ascensiunea unui autentic 
campion al rachetei, cunoscutul ju
cător Rahmanattan Krishnan. în- 
ceplnd din anul 1959 el a asigurat 
calificarea repetată a Indiei în fi
nala zonală, țara sa obținînd, tot
odată, de șapte ori pînă acum, pri
mul loc în Asia. Seria de victorii 
ale Indiei în zona asiatică a fost în
treruptă de atunci doar de două ori, 
în 1960 și 1964, de reprezentativa 
Filipinelor. în finala din acest an, 
India a dispus de Japonia cu cate
goricul scor de 5—0, în meciul dis
putat la Delhi. Apoi, însă, tenisma
nii indieni au fost eliminați, tot atît 
de sever, în una din semifinalele 
inter-zone, de către echipa Republi
cii Sud-Africane.

în decursul acestei perioade, de 
aproape un deceniu, de cînd R. 
Krishnan este cap de coloană în 
tenisul indian, el a fost secundat 
de o serie de jucători talentați. 
Primul nume remarcabil dintre 
aceștia este Naresh Kummar, ju
cător cunoscut și prin rezultatele 
sale în Europa și S.U.A. Acum, 
Kummar nu mal figurează în cadre
le reprezentativei Indiei. Locul său 
a fost luat de doi jucători talentați, 
Jaideep Mukerjea și Premjit Lall, 
ambii remarcați în ultimele două 
sezoane. Mai sînt de notat alți doi 
tineri tenismanî indieni care aspiră 
la un loc în echipa de „Cupa Da
vis”, anume R. Venkatesan și S. P. 
Misra. Ultimul este fiul unui jucă
tor activ în perioada dinainte de 
război, fost campion al țării. Datele 
pe care le avem la dispoziție men
ționează încă o serie de juniori, 
în atenția forurilor indiene de spe
cialitate, cum sînt Anand Amirtraj, 
Balaram Singh, C. G. Bhupathy.

Cu toți aceștia și, bineînțeles, cu 
oaspeții străini Ia turneele din ora
șele Indiei, tenismanii români vor 
face cunoștință mai apropiată în 
tăptămînile ce urmează.

Radu VOIA

MUKERJEA

............ ....... . ■ ■ ■

telexradiotelefon
CONCURSUL de selecție a patina
toarelor sovietice de viteză s-a în
cheiat la Celeabinsk cu victoria 
Li di ei Skoblikova, care a totalizat 
la poliatlon 197,417 puncte, între- 
cînd, în ordine, pe Kauniste, Ste
nina, Sidorova și Sablina. Skobli
kova a cîștigat proba de 3 000 m în 
5:13,2, urmată de Sablina 5:13,3 și 
Kauniste 5:16,4. La 1 000 m a ieșit 
învingătoare Lasma Kauniste — 
1:35,2, urmată de Suvorova 1:35,4 
și Skoblikova 1:35,7. După concurs, 
Skoblikova a declarat reporterilor 
că speră să reediteze, la Grenoble, 
marile sale succese olimpice de la 
Squaw Valley și Innsbruck. După 
cum se știe, Skoblikova a cucerit, 
pînă acum, 6 medalii olimpice de 
aur.

ZIARIȘTII de sport din Africa au 
desemnat pe cei mai buni 10 spor
tivi africani ai anului 1967. Iată-i : 
1. Kipchoge Keino (Kenia) atle
tism ; 2. Rachid Mekloufi (Algeria) 
fotbal : 3. Mohamed Gammoudi
(Tunisia) atletism ; 4. El Ghazi (Ma
roc) atletism; 5. Lazhari Moham
med (Maroc) gimnastică ; 6. Nama-

koro Niarel (Mali) atletism; 7. 
Mansour dea Dea (Senegal) atle
tism ; 8. Senoussi (Ciad) atletism ; 
9. Ravelomanantsoa (Republica 
Malgașă) atletism ; 10. El Hilmani 
Boudjema (Maroc) box.

LA SOFIA se desfășoară întrece
rea de scrimă intre selecționatele 
Bulgariei și Turciei. In proba de 
floretă bărbați sportivii bulgari an 
învins cu 6—3, iar la feminin, tot 
gazdele au cîștigat cu 9—0. Tur
neele individuale au revenit insă 
oaspeților : Guzel Mete la femei și 
Turgay la bărbați.

ASOCIAȚIA ziariștilor 
Iugoslavia a propus 
„Fair Play” pe anul 
acordat parașutistei 
Zdenka Zarubnicka. în 
cursului internațional 
tism desfășurat la Kopar (Iugosla
via), Zarubnicka n-a ezitat să-și 
riște viața, înlînzind mina salvatoa
re unei 
chisese 
lansări

sportivi din 
ca trofeul 

1967 să fie 
cehoslovace 
timpul con- 
de parașu-

echipiere căreia nu i se des- 
parașuta în timpul unei 

în grup.

Municipal. Fotbaliștii unguri au ob
ținut victoria cu 2—0 ; la San Jose : 
Costa Rica — Jednota Trencin 0—0.

SELECȚIONATA de hochei pe 
gheată a orașului Moscova a jucat 
la tțîîcouver cu reprezentativa o- 
limpică a Canadei. Partida s-a în
cheiat cu scorul 
2-1) în favoarea 
dieni.

de 5—4 (1-1, 2-2, 
hocheiștilor canar

unional femininCAMPIONATUL
de șah, desfășurat Ia Soci, a luat 
sfîrșit cu victoria maestrei estone 
Maia Ranniku, în vîrstă de 27 de 
ani.

LA EREVAN, in cadrul campiona
telor unionale de haltere pe echi
pe, „greul” Vladimir Starostenko* 
în vîrstă de 25 de ani, a realizat la 
totalul celor trei stiluri, 505 kilo
grame.

■
ÎN TURNEUL internațional de bas
chet de la Madrid au fost înregis
trate următoarele rezultate : Real 
Madrid — Juventud Badalona 
86—69 (47-31), Victoria Melbourne— 
River Plata 80—56 (34-24).

ÎN CONTINUAREA turnatului în 
America de Sud, echipa B de fot
bal a Ungariei a jucat la Ciudad 
de Guatemala cu formația locală

CU TREI LUNI în urmă, patru 
sportive cehoslovace, aparținînd 
Clubului de alpinism Slavia-Praga. 
au pornit să străbată, pe jos, circa 
9 000 km, avînd ca țintă finală 
orașul Ciudad de Mexico, gazda 
Jocurilor Olimpice de vară din 
anul 1968. Dar, înainte de aceasta, 
cele 4 temerare sportive — Vera 
Komarkova, Kveta Tarantova, 
Zdenka Opatma și Jarmila Oceas- 
kova* vor asista la Jocurile Olim
pice de iarnă de la Grenoble, oraș 
de care se apropie în aceste zile. 
Pentru a traversa Oceanul Atlantic, 
ele se vor îmbarca pe un pachebot 
cu destinația Quebec. De la Que
bec la Washington va fi permisă 
folosirea autostopului. Etapele ur
mătoare vor fi St. Louis, Pueblo, 
Alamosa, Santa Fă, El Paso și 
Ciudad de Mexico. Graficul de 
marș prevede 40 km pe zi, ținînd 
seamă eă fiecare din membrele 
expediției poartă un rucsac în 
greutate de 12 kg:
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