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LUCRĂRILE SESIUNII

MARII ADUNĂRI

NAȚIONALE
Miercuri au continuat lucrările 

Sesiunii Marii Adunări Naționale.
în lojile oficiale au luat loc con

ducătorii partidului și statului.
în loja rezervată corpului diplo

matic au luat loc șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București.

La lucrări asistă numeroși invi
tați.

în ședința de dimineață a în
ceput discuția generală la proiectele 
de legi pentru adoptarea planului 
de stat al economiei naționale și 
pentru adoptarea bugetului de stat 
pe anul 1968.

Au luat cuvîntul deputății loan 
Ichim, prim-secretar al Comitetului 
regional Bacău al P.C-R., Ladislau 
Braniș, președintele Sfatului popu
lar al regiunii Mureș-Autonome 
Maghiare, Mihai Suder, ministrul 
economiei forestiere, Iile Cîșu, se
cretar al Comitetului regional Plo
iești al P.C.R., Barbu Popescu, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii, Ion Cotoț, 
secretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., Vaier Gabrian, director 
generai al Combinatului minier din 
Baia Mare, Maria Rațiu, inginer la 
Uzinele textile „Moldova11 din Bo
toșani, Alexandru Boabă, ministrul 
petrolului, Wilhelm Lutsch, vice
președinte al Sfatului popular re
gional Brașov, Nicolae Mănescu, 
director general al Grupului de 
șantiere — Porțile de Fier, Dumitru 
Be.jiin, prim-adjunct al ministru
lui comerțului exterior, Vasile 
Marin, secretar al Comitetului 
regional București al P.C.R., 
Ilemus Kăduleț, vicepreședinte al 
Academiei Republicii Socialiste 
România, Dumitru Necșoiu, vice
președinte al Sfatului popular 
al orașului București, și Nicolae 
Httdițeanu, președintele cooperati
vei agricole de producție din co
muna Comana. regiunea Dobrogea.

După încheierea discuției gene
rale a urmat dezbaterea pe arti
cole a proiectului de lege pentru 
adoptarea Planului de Stat al e- 
conomiei naționale pc anul 1968, 
care a fost supus apoi în întregime 
votului secret.

Marea Adunare Națională a a- 
probat, prin vot secret, cu bile, 
Legea pentru adoptarea Planului

de Stat al economiei naționale pe 
anul 1968.

în ședința de după-amiază, la 
reluarea lucrărilor, a fost discutat 
pe articole și supus în întregime 
votului secret, cu bile, proiectul de 
lege pentru adoptarea Bugetului 
de stat pe anul 1968.

Marea Adunare Națională a a- 
probat Legea pentru adoptarea 
Bugetului de St

în continuarea ordinei de 
ministrul justiției, 
triu, a prezentat expunerea 
Proiectul de 
tierea unor 
și reducerea 
tatul Tudor 
dinte al Comisiei juridice, a ex
pus raportul comisiei, referitor la 
acest proiect de lege.

Discutată apoi pe articole și su
pusă în întregime votului secret, 
cu bile, Legea privind amnistie
rea unor infracțiuni, grațierea și 
reducerea unor pedepse a fost a- 
probată de Marea Adunare Națio
nală-

La următorul punct al ordinei 
de zi, deputatul Petre Blajovici, 
ministrul muncii, a prezentat ex
punerea. asupra Proiectului de le
ge privind concediul de odihnă al 
angajaților. Deputatul Ștefan Mil- 
cu, președintele Comisiei pentru 
sănătate, prevederi și asigurări so
ciale, a expus raportul acestei co
misii și al comisiei juridice refe
ritor la Proiectul de lege.

în cadrul discuțiilor cu privire 
la acest proiect de lege au luat 
cuvîntul deputății Ion Stanatiev, 
director general al Uzinelor „In
dustria sîrmei" din Cîmpia Turzii, 
Dumitru Gheorghiu, vicepreședin
te al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, Anica Ursache, 
tehnician la întreprinderea texti
lă din Galați, și Nicolae Lazar, 
chimist la Combinatul chimic din 
Borzești.

Proiectul de lege a fost discutat 
apoi pe articole și supus în între
gime votului secret al deputaților.

Marea Adunare Națională a vo
tat prin vot secret, cu bile, Legea 
privind concediul de odihnă 
angajaților.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

pentru 
pe anul 1968.

zi, 
Adrian Dimi- 

la 
lege privind amnis- 
infracțiuni, grațierea 
unor pedepse. Depu- 
Drăganu, vicepreșe-
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N. TOKACEK — coresp.

I In cinstea aniversării republicii
Din realizările sportive

ale regiunii Oltenia
în anul care se încheie, în re

giunea 
succese 
sportivă, 
a stabilit

Oltenia s-au înregistrat 
însemnate în activitatea 
Astfel, Argentina Menis 
un promițător record de

în aruncarea discului — 
în cartea de onoare a 
Olteniei se înscriu și cele 
de campioni republicani,

junioare
49,74 m. 
sportului
11 titluri 
cucerite la diferite discipline spor
tive.

Trebuie să amintim și de acei 
sportivi care au îndeplinit norma 
de maestru al sportului. Printre ei

se află : C. Bușoi (lupte), I. Hodo- 
șan (box), Cornelia Bunescu (volei). 
V. Boghiș (aviație) și alții. Un salt 
calitativ s-a înregistrat și în fotbal. 
La sfîrșitul turului campionatului 
diviziei A Universitatea Craiova 
ocupă un loc fruntaș, IV. Merită 
consemnat și titlul de golgeter cîș
tigat de loan Oblemenco in cam
pionatul trecut (ediția 1966—1967).

în întrecerile sportive de masă 
regiunea Oltenia s-a situat în acest 
an pe un loc fruntaș. în tradițio
nala competiție rezervată tineretu
lui sătesc, „Cup» agriculturii' 
cui I pe (ară a revenit 
sportivilor din comunele 
Olteniei.

Cea
insă, o considerăm noul stadion cu 
care a fost dotat orașul Craiova. 
Un complex sportiv modern, în tri
bunele căruia pot lua loc 30 000 
de spectatori. Este cel mai prețios 
dar pe care l-au primit iubitorii 
sportului din Craiova, pentru care 
sînt recunoscători partidului și sta
tului nostru.

mai însemnată

Entuziaste

I“, lo
in 1967 

și satele

realizare,

ST. GURGUI — coresp. principal

Ain
întreceri sportive 

întreaga țară
SLATINA. în localitate, s-a desfășurat zilele

trecute un interesant turneu de volei în care 
au luat startul zece formații de băieți și fete, 
în urma unor meciuri spectaculoase, „Cupa 30 
Decembrie* a revenit voleibaliștilor de la A.S. 
Chimia (antrenor prof. Gh. Serban) și voleiba
listelor de la Știința (antrenor D. Chirilescu).

M. ALEXANDRU — coresp.

BUCUREȘTI. La Fabrica de pielărie și încăl
țăminte Flacăra roșie, consiliul asociației sportive, 
în colaborare cu comitetul sindicatului, a inițiat 
un original concurs de tenis de masă, la care 
au fost 
precum 
La copii 
Adriana 
primele 
Mariana

în curînd, la A.S. Flacăra roșie va funcționa

invitați copii ai angajaților fabricii, 
și cei mai buni jucători ai asociației, 
s-au remarcat Ionel Cobzaru (11 ani) și 
Marinescu (12 ani). La „virstnici", pe 
locuri s-au clasat Marian Stoenescu și 
Braun.

un centru de inițiere la tenis de masă la care 
vor participa copiii salariaților.

Bașa
I) a 

duelul

Fotjo:
Fr. Brandrup

puc.

VICTORII SCONTATE
IN „CUPA DUNĂRII» LA HOCHEI

C. ANTONESCU

DIN CUPRINS:

Atac poarta
formației de tine
ret a Bucureștiu- 
lui. Ion 
(București 
pierdut

pentru

rești tineret—Sofia

Tradiția întîlnirilor echilibrate 
și viu disputate dintre cele două 
selecționate de hochei ale Capita
lei s-a respectat și de această 
dată- înfruntîndu-se, de o par
te, ambiția și dorința de a dovedi 
că nu sînt mai prejos decît jucă
torii din prima echipă, iar de cea
laltă parte o oarecare tendință de 
a subestima adversarul, de a con
sidera meciul dinainte cîștigat — 
s-a ajuns ca de ani de zile în 
jocurile dintre aceste două selec
ționate rezultatele să fie strînse, în 
ciuda unei evidente diferențe de 
valoare între formații.

Așa s-au petrecut lucrurile și în 
jocul de ieri seară, cîștigat pînă la 
urmă de formația de seniori cil 
scorul de 7—4 (2—2, 2—2, 3—0).
Tinînd seama de caracteristica o- 
bișnuită a acestor întîlniri, enun
țată mai sus, rezultatul are darul 
să ne bucure totuși, deoarece ti
nerii hocheiști bucureșteni au do
vedit că pot să joace bine, atent în 
apărare, cu pase și cu contra
atacuri prompte.

Partida a început cu o ...ploaie 
de goluri (4 în 4 minute I) și a con
tinuat destul de echilibrată și di
namică. în ultima repriză, însă, se
lecționata primă s-a detașat net, 
„galopînd" cu ușurință spre victo
rie. Scorul a evoluat astfel: 0—1 
(Oswath — min. 1), 1—1 (Boldescu
— min 3), 1—2 (Moiș — min. 4),
2—2 (I. Szabo — min. 4), 3—2 (I. 
Szabo — min. 21), 4—2 (Biro —
min. 23), 4—3 (Iordan — min. 32), 
4—4 (Huțan min. 35), 5—4 (I. Szabo
— min. 42), 6—4 (Varga — min. 46), 
7—4 (I. Szabo — min. 58).

Succes scontat al hocheiștilor

REȘIȚA. Numeroși sportivi, printre care și 
membri ai diferitelor loturi republicane, au par
ticipat Ia întrecerile sărbătorești, dotate cu .Cupa 
30 Decembrie*. Am văzut în concurs pe I. Mi- 
coroiu, D. Kridor, I. Băiaș — popice, Z. Giurasa, 
Anca Andrei, Daniela" Coroiu, Monica Horvath — 
natație, Mariana Trestian — schi, și alți spor
tivi fruntași reșițeni.

.Cupa 60 Decembrie* la schi a coincis cu 
prima ieșire pe pirtii a schiorilor din orașul 
nostru. întrecerile de pe Dealul Ciorii au fost 
dominate de : Mariana Trestian (Școala sportivă) 
— slalom special fete și Cristian Lemeș (Școala 
sportivă) — slalom special băieți. La popice s-a

(Continuare In pag. a 3-a)

• București I și Sofia — învingătoare • Azi, ultimele partide : Bucu- 
—. «•-» , — amical (16,30), București I—Budapesta (18,30).

din Sofia in partida cu echipa 
Budapestei. Neașteptat a fost însă 
scorul: 7—1 (4—1, 3—0, 0—0). Au 
înscris : Gherasimov (3), Iliev, 
Ciomakov, Mihailov II și Leseev, 
respectiv Szilagyi.

Republicii au 
marcat avintul activi
tății sportive de masă 
in patria noastră. Ma
rile competiții au 
la start sute și 
de mii de tineri,
stituind nu numai un

adus
sute
con-

izvor de sănătate și 
de vigoare, ci și o pe
pinieră nesecată pen
tru pistele perfor

manței

Boberii români

I I

PASIUNEA i

sportiva!
i
I
i
I
I
I

I
l

au plecat spre Alpe d'Huez,
via Saint-Moritz

olimpic

orașului, a fost 
o pîrtie ad-hoc 
bineînțeles, nu 
face coborîrl, cl 

Cum, însă,

Membrii lotului 
de bob și-au încheiat pre
gătirile în țară. După antre
namentele de pregătire fizi
că generală și specială, cu a- 
vionul de acrobație, carturi, 
boburi pe rotile ei au făcut 
un scurt popas la Sinaia. 
Aici, pe una din străzile în 
pantă ale 
amenajată 
pe care, 
s-au putut
doar starturi.
plecările constituie un ele
ment de bază în bobul mo
dern, zecile de repetări au 
constituit un bun prilej de 
punere la punct a amănun
telor tehnice, de omogeni
zare și sincronizare, atît 
pentru echipajul de 2, cit și 
pentru cel de 4 persoane.

Astăzi — la ora prînzului — 
părăsesc Capitala, plecînd 
spre Saint-Moritz, primul 
grup, alcătuit din doi din
tre componenții echipajului 
campion european la 4, Ion 
Panțuru și Niculae Neagoe,

împreună cu antrenorul lor, 
Hariton Pașovschi. Cei trei 
vor parcurge drumul pînă 
la Saint-Moritz cu mașina, 
pe care o va pilota Panțu- 
ru. în capitala Alpilor elve
țieni, Panțuru și Neagoe, 
cărora li se vor adăuga Ro
meo Nedelcu, Ion Stoica, 
Gheorghe Maftei și Petre 
Hristovici, se vor pregăti 
pînă la 12 ianuarie 1968, 
urmînd ca a doua zi să ia 
startul în primele manșe ale 
campionatului european la 
bob 2 persoane, unde vom fi 
reprezentați de 3 echipaje. 
O săptămînă mai tîrziu, se 
va disputa campionatul eu
ropean la bob 4 persoane, 
în cadrul căruia echipajul 
nostru își va apăra titlul 
cucerit iarna trecută, pe 
pista de la Igls. Apoi, bo
berii români vor pleca la 
Alpe d’Huez, unde se vor 
antrena în vederea J.O. care 
încep, pentru echipajele de 
2 persoane, în ziua de 7 fe
bruarie.

l
I
I
I
I
l
I

I
i
i
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i
I
I
I
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RETINEJI! i
i

Ziarul nostru de sîmbâtâ, 30 dece mLrie, ricore într-un număr special de 
DOUĂSPREZECE PAGINI.

.• Rezultatul anchetei noastre „CEI MAI BUNI ZECE SPORTIVI 
ANULUI 1967".
• Sportivii români pe stadioanele lumii.
• Cu „SPORTUL" la Jocurile Olimpice 

Mexico.
• Interviuri în exclusivitate cu Helmuth 

Elmundo Suarez.
• O pagină de umor ți caricaturi.
A Ce vom vedea în 1968

sportul

ROMÂNI Al

de la

Schon,

Grenoble și Ciudad de

Heriberto Herrera și

SIMBATA 30 DECEMBRIE. 12 PAGINI PREȚUL I LEU
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entiment puternic, pentru ceva 
sau cineva, pasiunea însoțește — 
sporindu-i noblețea și frumuse
țea — viața omenirii. O face cu 
forță de cascadă reunind și de- 
clanșînd energii nebănuite.

Fără pasiune ne vine greu să credem 
că ar fi fost făurite — în diferite dome
nii— toate cele ce-au dăinuit peste veacuri, 
cele ce dau strălucire vieții contemporane.

I
I
I
I

Și dacă, printre altele, se poate _ spune 
că în lumina și căldura pasiunii au înflorit I 
științele, cercetările, artele și atîtea altele, I 

și puuif vu iui uyu 3-m ..-..-.wt
prietenie a oamenilor cu sportul. I 

rtesirlrsi* rx nnciiirtA cnârftvâ- P©O- ■

fără doar și poate că tot așa s-a născut 
și marea prietenie a oamenilor cu sportul. I 

Există, așadar, o pasiune sportivă. Pen- • 
tru exercițiul fizic, pentru mișcare, pentru - 
tainica și ---------- - ---------- . ■ L *
cilor de munte, pentru tumultuoasa viața a - 
stadioanelor. Ar trebui, poate, să amintim . 
și acea statornică — și atît de conta- I 
gioasă — pasiune a spectatorului, rezis- 1 
tentă, ca o cetate puternic întărită, la I 
toate capriciile naturii și — de ce nu, une- I 
ori ? — la cele ale sportivilor.

Ne vom opri însă numai la una (dar, 
după părerea noastră, dintre cele mai im
portante) din multiplele laturi ale pasiunii 
sportive: cea care vizează performanțele 
și, implicit, afirmarea țării noastre în arena 
internațională.

Mulți specialiști împărtășesc, în ultima 
vreme, părerea că performanțele sportive 
au ajuns — în toate disciplinele — aproa
pe, dacă nu chiar la limita posibilităților 
umane. Cum s-a înfăptuit acest miracol? 
Sînt, desigur, mulți factori care ar trebui 
luați în discuție. Noi vom vorbi doar des
pre pasiune. De ce numai despre pasiune, 
și de ce acum ?

Pășim, ireversibil, spre hotarul acestui an 
67, an al unor mari înnoiri în sportul ro
mânesc. Se fac, în toate ramurile, bilan
țuri, se întocmesc statistici, se cîntăreșțe (ne 
place să credem acest lucru), cu răspun
dere și exigență, fiecare împlinire sau ne- 
împlinire a năzuințelor preoiimpice, rezul
tatele înregistrate pe filele unui bogat ca
lendar sportiv. Toată aprecierea pentru 
aceste analize, tot creditul celor ce le fac 
— ei înșiși în primul rînd interesați să nu 
admită șablonul, formalismul sau, mai ales,

cițiul îizic, pentru mișcare, pentru . 
;i fermecătoarea chemare a pole- I 
mnnfa Viatâ CI ’

irimul rinei interesați să nu 
‘

irealitatea. Dar, există ceva care nu apare 
în scripte și grafice, care nu are rubrică 
în obișnuitele statistici. Ceva care, de fapt, 
trebuie, înainte de toate, cîntărit cu o 
mare grijă, cerută de sensibilitatea și va
loarea sa deosebită. Aceasta este greaua 
probă a PASIUNII. Cea care explică, poate 
mai bine decît orice altceva, succesele ori 
insuccesele. Pentru că fără pasiune, fără 
o dragoste sinceră, dezinteresată, mereu 
mai puternică pentru un sport sau altul 
și pentru educație fizică în general nu se 
poate, de regulă, ieși din anonimat. Fără 
pasiune, talentul se irosește încă de la 
poarta stadionului ; fără pasiune autode- 
pășirea nu este posibilă și laurii devin 
himere.

Avem, spre marea noastră mîndrie, ne
numărate pilde care ar trebui mai mult 
cunoscute și, desigur, mai mult urmate. Oa
meni care n-au încetat nici o clipă să 
iubească sportul cu pasiune. Așa cum și-au 
început și și-au încheiat cariera de perfor
meri și campionii de ieri.

Așa cum — pe același fundament — 
își clădesc un impresionant palmares spor
tiv toți reprezentanți de frunte ai genera
ției performerilor de astăzi.

Poate că despre pasiunea acestor oa
meni pentru sport, nesecat izvor de unde 
au sorbit tăria și perseverența, curajul și 
dorința de afirmare, ar trebui să se vor
bească acum cînd vrem să știm cît se 
poate de exact ce am făcut și cum să luăm 
startul în 1968. N-ar fi însă, credem, sufi
cient. Va trebui să cîntărim, cu aceeași 
grijă, LIPSA DE PASIUNE a unor sportivi 
— probabil principala cauză a amînării 
sau neîmplinirii așteptărilor. Și, înainte 
chiar de a căuta soluții tehnice, să înce
pem în aceste cazuri prin a armoniza tic- 
tacul cronometrelor cu acela al inimilor. 
Astfel, ecoul va fi mai puternic, în noul 
an, pe stadioanele lumii și mai ales pe 
terenurile sportive din Țara aztecilor, unde 
se vor împărți medaliile olimpice.

Dan GÂRLEȘTEANU
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tchipa studențească DIALOG DESPRE AUTOMOBILUL PREZENTULUI

in R.F. a Germaniei
Astăzi a plecat în Republica Fe

derală a Germaniei reprezentativa 
studențească de handbal masculin, 
care va participa, intra 4 și 12 ia
nuarie 1968, la întrecerile campio
natului mondial universitar.

Cele 16 formații participante la 
acest campionat au fost împărțita 
în patru serii, astfel: SERIA I — 
Cehoslovacia, Finlanda, Olanda, 
Uniunea Sovietică; SERIA a Il-a
— Belgia, Danemarca, Iugoslavia, 
Republica Federală a Germaniei; 
SERIA a IlI-a — Austria, Franța, 
Polonia, Suedia; SERIA a IV-a — 
Izrael, Norvegia, România, Spania.

Primele două clasate din fiecare 
serie vor juca în turneul final. în 
meciurile preliminare, din serii, 
reprezentativa noastră va întîlni, la 
4 ianuarie, la Darmstadt, echipa 
Norvegiei, la 5 ianuarie, la Offen
bach, formația Izraelului, iar la 
6 ianuarie, la Lutershausen, pe cea 
a Spaniei.

La aceste întreceri au drept de 
participare studenții și absolvenții 
de institute univeisitare in urmă 
cu cel mult doi ani, limita de vîrs- 
tă fiind de 28 de ani.

Iată componența lotului care a 
făcut deplasarea, cu indicarea anu
lui de naștere a jucătorilor și a in
stitutului de studii din_care pro
vin : portari: Comei Penu — 1946
— Institutul politehnic Galați, Or
ban Ștefan — 1949 — Institutul pe
dagogic ; jucători de cîmp : Titus 
Moldovan — 1945 — Institutul pe
dagogic, Mircea Costache II — 1940
— Institutul de cultură fizică, Sa- 
mungi Valentin — 1942 — Institu
tul politehnic Galați, Guneș Roland
— 1944 — Institutul politehnic Ti
mișoara, Dinea Dumitru — 1947 — 
Institutul de cultură fizică, Licu 
Ghiță — 1945 — Institutul de cul
tură fizică, Bădău Silviu — 1945 
Institutul de cultură fizică, Speck 
Gdnther — 1945 — Institutul poli
tehnic Cluj, Paraschiv Ion — 1942
— Institutul pedagogic București, 
Kycsid Gavrilă — 1948 — Institu
tul de cultură fizică, Gațu Cristian
— 1945 — Institutul de construcții 
București, Nica Cezar — 1943 — 
Institutul de cultură fizică.

Lotul este însoțit de antrenorii 
Eugen Trofin și Nicolae Nedef, 
precum și de lectorul universitar 
Lucian Vasilescu.

G. RANGU

A apărut

Nr. 12

al revistei
SPORT și TEHNICA
cu un sumar variat din care 
menționăm :
— Republica împlinește două 

decenii
— De vorbă cu Marina și Pavel 

Popo viei
— Aterizarea pe orice vreme
— Automobilul viitorului
— Noutățile salonului automo

bilistic de la Paris
— Ce perspective are astronau- 

tica 7
— Dispozitiv pentru protejarea 

tuburilor electronice
— Etajul de putere
— Cu bicicleta pe apă și zăpadă
— Cort de iarnă
— Umor, cuvinte încrucișate, 

știri, noutăți tehnice, maga-
ilustrat, răspuns cititori-

Șl CEL AL .VIITORULUI
Despre 

mobilului 
aspect al 
luția mașinii în viitor, am ini
țiat un dialog cu unul dintre cei 
mai competenți specialiști de ni
vel universal.

Dialogul îmbrățișează în ansam
blu automobilul, nu doar din 
punctul de vedere localizat mi
lanez, al uzinelor pe care le con
duce domnul GIUSEPPE LURA
GHI, 
„ALFA ROMEO*.

Prin profilul lor, uzinele mi
laneze ocupă un loc de tradiție 
în lumea automobilismului de per
formanță. Deci, nu e vorba de 
un producător de mare consum, 
ci de un constructor preocupat 
de țeluri cu totul speciale, ceea 
ce dă opiniilor, pe care a bine
voit să ni le împărtășească, un 
alt caracter decît al unei ple
doarii i scoase din sfera interese
lor de fabricație, răspunsurile 
constructorului italian primesc 
valoarea unui studiu consultativ.

nivelul tehnic al aute- 
de azi, despre dificilul 
saturației, despre evo-

președintele societății

GIUSEPPE LURAGHI, președintele societății „ALFA ROMEO" ne impărtășește

opinii și previziuni In exclusivitatepentru „Sportul"
■

— Credeți că ceea ce se rea
lizează de către constructori la 
ora actuală, în producția mon
dială de automobile, a atins 
perlativul tehnicii în materie 
s-ar putea obține mal mult?

su-
sau

— Deși a atins un nivel 
vansat, tehnica construcției 
automobile este încă, tn 
cert, foarte departe de a fi 
juns la limită. Noi tipuri de mo
toare, noi sisteme de transmisie 
și de translație vor fi create 
treptat, pe măsură ce ne adîncim 
în timp.

fi

de 
mod

a-

— Apreciați drept Îndestulător 
numărul de automobile care cir
culă azi în lume, față do aspira
țiile de confort și mobilitate ale 
omului modern ?

— Numărul automobilelor care 
circulă in lume e destinat unui 
puternic spor ulterior. In raport 
cu țările care au atins un grad 
aproximativ de saturație, există

Cum umflam cauciucurile
regiuni întregi pe suprafața glo
bului pămîntesc unde numărul au
tomobilelor este încă foarte re- 
strîns. Intrucit automobilul răs
punde unei exigențe utilitare, de 
mare însemnătate economică, în 
măsura în care diverse țări își 
îmbunătățesc tot mai mult siste
mul de viață, circulația devine 
mereu 
chiar, 
riența 
vorbi
rație nici chiar în acele țări în 
care automobilele au atins un 
procent ridicat în statisticile care 
înregistrează proporția raportată 
la cap de locuitor.

mal intensă, trepidantă 
Pe de altă parte, expe- 
ne învață că nu se poate 
despre o presupusă satu-

— Considerați automobilul un 
mijloc, un scop, un lux, sau el 
se integrează, cu adevărat, in a- 
tributele confortului elementar, 
indispensabil, al profesionistului, 
al omului zilelor noastre ?

— La calitatea de a fi un in
dispensabil instrument de muncă,

tn țările în cară gradul da civi
lizație a atins un nivel ridicat, 
eu consider că automobilul a- 
daugă faptul de a fi, în același 
timp, un mijloc prețios și activ 
pentru turism, pentru sport, pen
tru acele activități care lărgesc 
orizontul omului, indiferent dacă 
e vorba de omul care-1 folo
sește personal, în cadrul mijloa
celor de transport în comun, sau 
situează automobilul numai prin
tre aspirațiile sale... De altfel, a- 
ceasta și explică interesul cres- 
cînd al tuturor popoarelor pen
tru acest INSTRUMENT DE 
MUNCĂ, ce reprezintă, în a- 
celași timp, mijlocul de multipli
care a posibilităților de mobili
tate, de cunoaștere a lumii, a 
oamenilor de pretutindeni, con
ferind omului o mare libertate de 
mișcare.

— Pentru că ne apropiem de 
anul 2000 — timpul trece repe
de și noul secol bate, parcă, la 
ușa noastră I — v-am ruga să ne 
vorbiți, în calitatea ce-o aveți,

Pista de încercare, din Arese, uzinelor Alfa Romeo'

DECALOGUL DEPĂȘIRII
Cele mai multe accidente de cir. 

culație, în special pe șosele, se în- 
tîmplă înainte, în timpul sau după 
depășiri. Este uimitor să vezi pe 
cîte un automobilist făcînd, într-o 
singură depășire, mai multe gre
șeli, dintre care fiecare ar putea 
fi cauza unui accident. Dacă acci
dentul nu se produce, această se 
datorează de obicei atenției celor
lalți ! Conducătorii-auto mai noi, 
în special, ar trebui să nu uite 
niciodată că în practica lor auto
mobilistică, șl așa destul de redu
să în kilometri parcurși, ei au 
condus pînă la obținerea permi
sului de conducere cu viteze rela
tiv mici, depășind rareori 50 km/oră. 
Or, situația se schimbă radical la 
viteze mai mari ! Mașinile noi te 
fură, ajungi repede în 100 km/oră 
și nici n-o simți I Cum se compor
tă însă mașina în aceste viteze mai 
mari la o frînare bruscă, în linie 
dreaptă sau într-un viraj, pe nisip 
sau mîzgă, pe udătură? La toate 
aceste întrebări și multe altele 
încă, e indicat să obținem răspun
surile înainte de a fi puși în fața 
unei situații critice ! Faceți aceste 
încercări, rugîndu-1 pe un prieten, 
vechi și bun conducător, să vă 
inițieze. Veți obține astfel cunoș
tințe practice care nu se predau 
deocamdată la noi în nici o școală 
de conducere. Ele vă vor feri de 
accidente !

în completarea lor vă propun

cîteva sugestii, menite să vă ofere 
o siguranță și mai mare înainte, 
în timpul și după depășiri.

1. Oglinda retrovizoare în inte
riorul 
întrucît orice automobil 
„unghi i 
jenește 
pășește, 
oglindă 
care se 
de ochi, prin urmare nu în față 
pe aripă. Aceasta pentru că oglin
zile montate prea în față micșo
rează considerabil unghiul de ve
dere.

2. Cînd intenționați o depășire, 
asigurați-vă în prealabil prin a- 
mîndouă oglinzile dacă nu cumva 
vă depășește altcineva. începeți 
manevra propriu-zisă numai atunci 
cînd considerați că aveți 
sută siguranță și libertate 
țiune din toate direcțiile !

3. Nu depășiți niciodată 
ma unei alte mașini care depășeș
te și ea' Lăsați-o să reintre în fața 
mașinii depășite și numai după a- 
ceea începeți manevra. De aseme
nea, nu depășiți mai multe mașini 
la rînd dintr-o singură ieșire spre 
stînga ! S-ar putea să nu aveți loc 
între ele și să apară un alt vehi
cul din față !

4. Nu vă aproplațf prea mult 
de mașina pe care intenționați s-o 
depășiți Acest lucru vă pericli-

mașinii este insuficientă, 
are un 

mort de vedere" care stîn- 
sesizarea celui ce ne de- 

Este deci necesară o 
retrovizoare exterioară, 

vă monta cît mai aproape

150 
de

la
ac-

în ur-

tează siguranța la o eventuală frî- 
nare bruscă a celui din față, iar 
pe de altă parte vă obligă să ieșiți 
prea mult spre stînga în momen
tul depășirii. Nu depășiți nici prea 
strîns ! Dacă sînteți prea aproape 
(lateral) de mașina pe care o de
pășiți, conducătorul acesteia vă va 
vedea tîrziu în oglinda exterioară 
și se poate speria, provocînd o 
coliziune. Lăsați între mașina dv. 
și cealaltă cel puțin un metru dis
tanță laterală.

5 Reintrarea pe dreapta face- 
țl-o lungă, pentru a nu deranja 
pe cel depășit. Nu micșorați vite
za pînă nu ați reintrat pe firul din 
dreapta 
țin 100 
șită.

6. în
la roata stîngă din față a mașinii 
pe care o depășiți. Cea mai mică 
intenție de schimbare a direcției 
o veți sesiza astfel imediat ! Dau 
acest sfat, deoarece, mai ales la 
începuturile șoferiei, cel care de
pășește are senzația că celălalt 
vine spre el, exact în momentul 
în care mașinile se află alăturate.

7. Cînd plouă sau șoseaua este 
udă, dați drumul ștergătoarelor de 
parbriz înainte să vă depășească o 
altă mașină. S-ar putea ca aceasta 
să ridice apa de pe șosea și să 
vă ia pentru cîteva clipe orice fel 
de vedere. Dacă cel care depășește 
merge corect, este vorba numai de

și v-ați distanțat cel pu- 
de metri de mașina depă

timpul depășirii uitați-vă

o senzație neplăcută. Dacă însă 
el va intra nereglementar de re
pede spre dreapta, vă poate acro
șa, fiindcă dv. nu vedeți și nu ac
ționați frina. Bineînțeles, se dă 
drumul ștergătoarelor și cînd de
pășiți dv. !

8 La viteze mal mari feriți-vă 
de băltoacele de pe șosea ! Ele au 
tendința să ridice mașina în față, 
moment în care direcția răspun
de imprecis la comenzi 1 în a- 
ceastă situație nu depășiți deci ni
ciodată 1

9. Dacă vreți să depășiți noaptea 
o altă mașină al cărei conducă
tor nu vă face loc la semnalul cu 
lumină, nu insistați cu faza lun
gă : îl orbiți doar și el se va în- 
căpățîna și mai mult. încercați 
metoda următoare : aprindeți sem
nalizatorul de stînga șl apropiați- 
vă de el. Din cauza aprinsului șl 
stinsului culorii roșii, care noaptea 
pare mult mai aproape decît 
în realitate, conducătorul 
față are impresia că ați și 
ceput să-1 depășiți și vă 
imediat.

10. Țineți seamă de 
noaptea mașinile ce vin
contrar cu farurile aprinse par să 
fie mult mai departe decît sînt în 
realitate 1 Deci, atenție la depășiri 
și la aprecierea distanțelor.

da eenstiuctei *1 preducătes de 
automobile, de om care Înregis
trează *1 participă la creșterea 
nivelului tehnic și de viață al 
locuitorilor planetei noastre, >1, 
firește, ca pasionat al volanu
lui, despre automobilul viitoru
lui.

— Prea departe încă spre a ne 
lansa In previziuni, anul 2000 
poate prefigura, deocamdată, doar 
dorințl șl unele deducții. Dar, 
pentru a nu lipsi de la startul 
acestei îmbietoare și originale 
călătorii în viitor, la care dv. ne 
invitați cu amabilă ingeniozitate, 
cu optimismul omului care pri
vește înainte, pot aîirma că se 
deduce, In mod rațional, că auto
mobilul celui de al XXI-lea se
col, deci și al începutului celui 
de-al IlI-lea mileniu, va atinge 
un mult mai înalt grad de sigu
ranță decît cel care-1 protejează 
azi : socot deci că automobilul 
viitorului va fi dotat cu mijloa
ce ce vor ELIMINA POLUAREA 
ATMOSFEREI ORAȘELOR, VOR 
ANIHILA ZGOMOTELE. VOR A- 
VEA POSIBILITĂȚI DE VITEZE 
SPORITE ȘI IMPLICIT FACIL DE 
MANIPULAT. Și tot în anul 2000, 
nădăjduiesc că va fi rezolvată 
mult mai satisfăcător problema 
viabilității automobilului — du
rata vieții unui automobil — în
trucît autostrăzile vor ajunge șl 
ele, concomitent, să dispună de 
acele echipamente rutiere care 
cuprind și instrumente de diri
jare automatizată a automobile
lor, Incit accidentele de la încru
cișări, din tunele șl suprapasaje, 
să nu mai poată practic și efec
tiv interveni. în ceea ce priveș
te problema parcării autovehicu
lelor In orașe (desigur, mă refer 
la marile orașe) e indubitabil că 
In sprijinul rezolvării ei vor o- 
pera formulele ce-1 destlnează 
spații subterane șl aeriene. E si
gur că diseminarea automobilului 
personal e strîns legată de o ra
dicală soluționare a acestor pro
bleme, cărora consider că deo
camdată nu li se acordă atenția 
pe care o merită. Socotesc nece
sar să subliniez că cei care au 
răspunderea rezolvării problemei, 
formal niște anonimi, în esență 
insă legați individual Je Impor
tante responsabilități morale tn 
fața civilizației timpurilor noa
stre, trebuie, încă acum, să se
sizeze că rapida evoluție tehno
logică șl tehnică a industriei de 
automobile solicită o evoluție la 
fel de accentuată șl de accele
rată a organizării vieții civice șl 
a mediului în care ea sa desfă
șoară.

Aici 
tru cu 
figură
bilismului mondial.

se Încheie Interviul nos- 
domnul Giuseppe Luraghi, 
reprezentativă a automo-

V. FIRO1U

TUR DE
(din lumea

face

este 
din 
ln- 
loc

faptul că 
din sens

F. BRANDRUP

iarna
0 corectă umflare a cauciucu

rilor asigură nu numai prelungi
rea duratei acestora dar, in timp 
de iarnă, o aderență mai bună 
pe drumul acoperit adeseori cu 
zăpadă și gheață.

Pentru anotimpul rece se reco
mandă să asigurăm pneurilor o 
presiune atmosferică mai mare 
cu 0,2 pînă la 0,3 atmosfere, față 
de cea obișnuită.

în ceea ce privește repercu
siunile presiunii atmosferice din 
camere asupra duratei anvelope
lor, iată un scurt tabel suges
tiv s

— o presiune crescută cu 20 
la sută (față de cea obișnuită) 
scade cu 10 la sută durata anve
lopelor i

— o presiune cu 20 la sută 
mai mică scade cu 15 la sută du
rata anvelopelor

— scăzînd cu 40 la sută pre
siunea atmosferică micșorăm du
rata anvelopelor cu 40 la sută.

Desenul alăturat ne înfățișează 
modul cum aderă la suprafața 
șoselei: a) un cauciuc prea mult 
umflat j b) un cauciuc corect um
flat ; c) un cauciuc umflat sub 
presiunea obișnuită.

MANIVELA
automobilistică)

a
de zece

• Deoarece orașul Odessa 
fost ales de mai puțin 
echipaje ca punct de plecare tn 
viitorul Raliu Monte-Carlo, conform 
regulamentului startul de aci a 
fost anulat. Automobiliștii care 
își fixaseră alegerea asupra Odessei 
vor lua startul de la Atena.

• In ciuda tuturor măsurilor 
de precauție cu ocazia introducerii 
circulației pe partea dreaptă a șo
selelor, in Suedia s-a înregistrat 
o creștere a numărului de acciden
te din momentul in care s-a urcat 
limita de viteză la 100 km/oră.

• După cele mai recente date, 
Japonia se situează pe locul doi 
in ierarhia mondială a producă
toarelor de automobile. Producția 
sa a depășit, in 1967, cifra de trei 
miliarde automobile.

• Mario Andreotti a fost de
semnat cel mai bun automobilist

sportiv din S.U.A. pe acest an. An
dreotti este urmat in clasament de 
Bruce Mc. Laren, A. J. Foyt Și 
Richard Petty.

• La Zeltweg (Austria) se con
struiește o modernă pistă de auto
mobilism care va fi prevăzută cu 
diferite anexe (boxe pentru mașini, 
ateliere etc.) și cu o tribună lungă 
de peste 200 m care va avea o ca
pacitate de 5 000 de persoane. 
Inaugurarea pistei, care are forma 
unui oval foarte alungit, urmează 
să se facă in august 1969 cu Ma
rele premiu al Austriei.

• In Japonia s-au făcut pri
mele probe cu un automobil elec
tric construit de firma Shibura. 
Mașina — numită Toshiba — a 
atins viteza de 100 km pe ori, 
dar are o autonomie foarte limita
tă, tO km.

Reportajele vacanței
pagini bogat ilustrate.

Iarna și vacanta, mînâ-n mînâ, au intrat în drepturi depline. Stau mărturie brazii, 
cu foșnetul lor îngăduitor fată de larma piticilor (și mai puțin piticilor) ce iau vitejește cucu Toșnerui lor ingaautror țața de larma piticilor (și mai puțin piticilor) ce iau vitejește cu 
asalt pantele ; stau mărturie dungile întrepătrunse (mai mult sau mai puțin... Daralele) lăsate 
de schiuri.

Zile de vacanță, zile de tabără, zile de sănătate, zile de sport. Zile din care vă 
vom reda, prin intermediul reporterilor noștri, crîmpeie semnificative care să vă facă 
cunoscute preocupările de sezon ale vlăstarelor Republicii.

LA PREDEAL, într-o oază a sporturilor verii
PREDEAL, 26 (prin telefon de 

la trimisul nostru). Dezolarea de 
a fi întîlnit o zi de martie sau 
april, vrăjmaș strecurată în pli
nă vacanță școlară de iarnă, ne 
urmărea pe cînd coboram pîrtia 
de la Clăbucet. Covorul de nea, 
aruncat de la 1200 metri spre 
vale, avea albul pătat de cenu
șiu în multe locuri, colo jos pî- 
riiașul Poliștoacei răsuna cu o 
veselie obraznică, iar oamenii de 
zăpadă aveau siluete istovite, 
gata-gata să cadă.

Adio coborîri în viteză cu 
schiurile, adio lunecuș pe ochiul 
de gheață din 
cu bulgări de 
veseliei!...

Așa gîndeam 
clădirii închenărate cu 
roșie a liceului din Predeal. Să 
intru, totuși, pentru a vedea cum 
suplinesc școlarii din taberele 
de vacanță lipsa unui cadru au
tentic de iarnă, atît de dorit la 
plecarea lor cu lungile trenuri 
spre munte.

Popas în fața ușii înalte a sălii 
de gimnastică. Dinăuntru răz
besc chemări vesele, zgomotele 
mingii bușite pe podea. E clar, 
se joacă volei! Intrăm în sala 
despărțită în două de fileul alb 
și deodată ne aflăm într-o ade
vărată oază a jocurilor verii. 
Două echipe în tricouri dungate 
cu roșu se înfruntă voinicește, 
într-un iureș de pase încheiate 
cu lovituri-bombă peste plasă.

vale, adio bătăi 
zăpadă în corul

trecînd prin fața 
cărămidă

Nu sînt nici pe departe începă
tori intr-ale voleiului, tinerii a- 
ceștia. Se vede din plonjoanele 
intrepide care „scot" mingi im
posibile, ca și din blocajele ce 
stîrnesc admirația. Cînd „ulti
ma" aterizează și ea între liniile 
albe, ne alăturăm antrenorului 
care oficiază și ca arbitru în a- 
ceastă dîrză dispută.

„Sînt elevii mei — ne spune 
profesorul de educație fizică Cor- 
neliu Ioniță — membri ai sec
ției de volei în cadrul Școlii 
sportive nr. 3 din București. 
Avem, cu toții, 103 școlari în pri
ma serie a taberei de la Predeal. 
Ei vor sta aci pînă la data de 
29 decembrie, urmînd ca a doua 
serie să înceapă la 3 ianuarie. 
Acum se află aici secțiile noastre 
de volei, de baschet, de gimnas
tică și de handbal. Profităm de 
această excelentă sală a liceului 
predelean pentru a ne pune la 
punct pregătirea, în condițiile 
cele mai bune. Noi, cei de la vo
lei, avem cîte două antrenamen
te pe zi, dimineața și după-amia- 
za, de cîte două ore. Restul, pro
gram de voie..."

Intr-adevăr, voleibaliștii Școlii 
sportive nr. 3 nu fac numai volei 
la Predeal. Chiar și cînd timpul 
nu este absolut favorabil pentru 
activitățile in aer liber, ei au 
programate excursii pe traseele 
turistice clasice, din care au și 
parcurs două: la Poiana Secui
lor și la Pîriul Rece. Ziua se

ceului nr. 25), Geamănu Viorel 
(cl. a X-a a Liceului D. Cante- 
mir), Mitran Dorin (cl. a IX-a a 
Liceului Gh. Lazăr). Împreună 
cu ceilalți membri ai grupei, ei 
apără cu ardoare șansele echi
pei de volei a Școlii sportive nr. 
3 în seria a doua a campionatu
lui de juniori al Capitalei. Pen
tru moment, echipa se află pe 
locul al doilea într-o foarte se
lectă companie (Dinamo, Steaua, 
Șc. sp. nr. 1, Șc. sp. nr. 2). Dar, 
așa cum i-am văzut antrenîn- 
du-se cu sîrg, in acea după-amia- 
ză de vacanță, voleibaliștii de la 
Școala sportivă 
bili să urce o
De ce nu t

scurge 
seara, 
centrul 
la activitățile organizate aici : 
lecturi, vizionări de filme, între
ceri de șah și tenis de masă.

Profesorul Corneliu Ioniță este 
mulțumit de elevii săi. In discu
ția avută, a ținut să ne citeze 
cîteva nume ale oamenilor de 
bază din grupa sa: Cristescu 
Călin (cl. a IX-a a Liceului Gh. 
Lazăr), Ciur ea Gheorghe (cl. a 
Xl-a a Liceului G. Coșbuc), Stă- 
nescu Corneliu (cl. a Xl-a a Li-

O

PE POSTĂVARUL: antrenamente, antrenamente

în joacă 
la Casa 
stafiunii,

și plimbări, iar 
de cultură din 
elevii iau parte

nr. 3 sfnt capa- 
treaptă mai sus.

Radu VOIA

...

POIANA BRAȘOV, 26 (prin te
lefon de la trimisul nostru). — Atît 
de mult așteptata zăpadă s-a aș
ternut într-un strat gros la altitu
dinile ce depășesc 1000 de metri. 
O dată cu nu mai puțin așteptata 
vacanță de iarnă a elevilor, caba
nele și stațiunile montane s-au 
umplut de veselia miilor de copii 
care se bucură din plin de frumu
sețea priveliștilor și de aerul ozo- 
noficat, oferite, cu dărnicie de na
tură.

Ziarul nostru și-a propus să ur
mărească activitatea elevilor șl în 
vacanță ; l-am însoțit deci pe dru
muri de munte.

M-am îndreptat, așadar, spre 
cabana Postăvarul din masivul cu 
același nume. Tabăra de aici cu
prinde 80 de elevi și eleve, selec
ționați în secțiile de schi ale șco
lilor sportive din Brașov, Piatra 
Neamț, Rîșnov și Petroșeni. N-am 
întîrziat la cabană mai mult decît 
era necesar pentru ceaiul de bun- 
venit și m-am îndreptat pe pîrtii 
în căutarea micuților elevi spor
tivi.

începutul Pîrtiei Lupului — un 
furnicar. De la prichindeii de-o 
șchioapă, pînă la „consacrații" din 
clasele a X-a sau a Xl-a, toți lu
crau cu veselă rîvnă. Prin porțile 
marcate de profesorii-antrenorl se 
strecurau, vădind calității tehnice

viitorii performeri al 
nostru alpin.

remarcabile, 
schiului nostru alpin. Tăbăraș, 
Gohn, Bălanii, chiar Dan Cristea 
au, aici, în tabăra de la .Postăva
rul", urmași demni. Cele văzute 
mă obligă să-mi mărturisesc spe
ranțele în șl mai buna rezultate 
pe plan internațional...

Nepotul lui Decebal
Un puști cu o căciuliți viu co

lorată, pe care-o ține pe ceafă, 
trece ca o vijelie. îl întreb pe di
rectorul taberei, prof. Ion Oprea, 
cine este micul cutezător.

— Nepotul lui Decebal.
•- i? n i?
— Da, chiar așa este. îl cheamă 

Râul Șilimon, este elev tn clasa 
a V-a, și joacă rolul nepotului lui 
Decebal in filmul .Columna lui 
Traian**. Ca actor nu știu daci va 
face carieră, dar ca schior veți 
avea sigur ocazia să scrieți des
pre el...

Am mai notat nume de băieți și 
de fete care jonglau cu ocolirile 
paralele, cu săriturile, cu diverse
le tehnici ale schiului de fond sau 
care alunecau cu peste 80 de ki
lometri pe oră: Gheorghe Văi- 
deanu, Radu Cernat, Mihaela Cris
tea, Maria Cîmpeanu, Doina Lascu 
(juniori mari), Florin Cașcaval, 
Cornel Teodorescu, Adrian Ureche, 
Crăița Marlnesou, Claudia Mlhăi-

îescu (juniori mici) dintre cel de 
la „alpine", Petre Buricea, Stelian 
Coșuleț, Ion Rizea, Georgeta Bă- 
răscu, Iuliana Badea șl Marin Co- 
jan dintre fondiștl.

Profesorii Dragoș Burghelea 
(Brașov), Dumitru Terlescu (Piatra 
Neamț), Gheorghe Piștea (Rîșnov) 
și Ștefan Borbat (Petroșeni), îm
preună cu colegul lor Ion Oprea 
(Brașov), se ocupă cu lăudabilă 
migală de cizelarea tehnicii viito
rilor schiori de performanță.

Frații
Seara, la cabană ; jocuri distrac

tive, audiții muzicale, dans... întîl- 
nire-surpriză cu sportivi fruntași, 
în prag, apare Aurel Vernescu, 
multiplul nostru campion mondial 
și european la caiac I I se iau 
schiurile șl rucsacul șl este pus în 
capul mesei. Se organizează, ad- 
hoc, o adevărată... conferință de 
presă, cu multe întrebări și răs
punsuri.

Se organizează imediat jocuri de 
cabană, în care Vernescu e nevoit 
să facă eforturi pentru a evita 
cursele întinse cu abilitate de mi
cuțele-! gazde. „Campioni" ai în
cercărilor de a-1 păcăli pe... Gu- 
llver se dovedesc grupurile de 
frați: Marint și Ileana Neguț, 
Alina și Dana Cojocariu, Octa
vian șl Ovldiu Turturea și, mai 
ales, gemenii Rodica și Radu Fră- 
țilfi.

Pînă la urmă, meci nul!

„Secretul** 
lui Dragoș Burghelea

Directorul Ion Oprea întreabă la 
Un moment dat: „Dragoș, dar e- 
levii tăi de ce n-au lucrat azi pe 
pantă 7* Răspuns : „l-am lăsat să 
lucreze liber..." Dragoș Burghelea 
consideră necesar să-mi destăinuie 
„secretul": „Azi am trimis elevii 
și elevele să „bată" cîteva por
țiuni mai mari din Pîrtia Lupului, 
fiindcă avem nevoie de coborî,-i 
cit mai multe. Nu le spunem ni
mic pînă ce treaba nu-i gata și se 
vor putea repezi cu toții, ca vîn- 
tul, la vale. Te rog să nu le spui 
nimic".

Ceea ce am și făcut ...

Paul IOVAN



De la un cos la altul

• Deoarece Dinamo București și 
Olympia Llubliana nu au căzut de 
acord cu datele propuse reciproc,

F.I.B.A., adică 11 ianuarie la Bucu
rești, și 18 ianuarie la Liubliana.

© A doua etapă a „Cupei fede
rației", organizată pentru forma
țiile de mini-baschet din țară, se 
dispută astăzi în sala Liceului „Ni- 
colae Bălcescu" din Capitală, după 
următorul program : de la ora 8,30:

— Șc. sp. Satu Mare (b), Șc. sp. 
Rm. Vîlcea — Șc. sp. Constanța 
(b), Șc. sp. Bacău — Șc. sp. nr. 2 
Buc. (b).

Ieri a început, în sala Liceului „Nicolae Bălcescu" din Capitală, ediția 
inaugurali a .Cupei Federației* la mini-baschet. In foto, imagine din 
meciul Școala sportivă Brașov — “' ‘

£□HR
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• Sîmbătă și duminică se vor 
desfășura meciurile etapei a Xî-a 
a diviziei A la băieți (etapa a X-a 
va avea loc la 7 Ianuarie), în cadrul 
căreia este programat derbiul Stea
ua — Dinamo București. Partida 
va avea loc sîmbătă, la ora 18,45, în 
sala Floreasca, șl are în deschidere 
(17,30) jocul Politehnica București 
— Rapid București. Celelalte me
ciuri ale etapei sînt: Universitatea 
Timișoara — Politehnica Galați, 
Universitatea Cluj — Comerțul Tg. 
Mureș și Crișul Oradea — I.C.F. 
București. întâlnirea dintre Poli
tehnica Iași șl Farul Constanța se 
va disputa după 7 ianuarie 1968.

Pag. a 3-a
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PENTRU FOTBALUL MODERN

Liceul nr. 2 Cîmpina
Foto : T. Roibu

• în etapa de duminică a divi
ziei B, toate cele trei echipe din 
Tg. Mureș au obținut victorii: Me
dicina — Unio Satu Mare (m) 
87—66 (33—32), Medicina — Medi
cina Cluj (f) 37—25 (14—14), Voința 
— Școala sportivă Brașov (f) 
51—46 (22—19).

meciurile dintre aceste echipe, con- 
tînd in turul al doilea al „Cupei 
cupelor" la baschet masculin, se 
vor desfășura la datele stabilite de

Șc, sp. Deva —
(f), Șc. sp. nr. 
Brașov (f), Lie.
sp. Constanța (f), Șc. sp. nr. 1 Buc.

Lie. nr. 2 Cîmpina 
1 Buc. — Șc. sp. 
nr. 42 Buc. — Șc.

• Formațiile masculine din di
vizia B și-au încheiat turul. Fetele 
vor susține, în zilele de 7 și 14 ia
nuarie, ultimele etape.

ÎNAINTEA setului decisiv
AL UNUI DERBI... NEAȘTEPTAT

J

încuiată. Șl a ră- 
durata pauzei. Pro- 
preferat slngurăta-

Ușa cabinei era 
mas așa pe toată 
babll stellștll au , _______ _____
tea meditației sau poate au înălțat 
o rugă fierbinte către Palas Atena, 
lnvocîndu-1 In cor ajutorul, lmplo- 
rînd-o să bage spaima în adversari. 
Șl, judecind după cele ce au urmat, 
războinica zeiță, înduioșată, a venit 
din Ollmp intru apărarea onoarel 
campionilor.

Aurelian BREBEANU

Năpădiți de sudoarea eforturilor, 
voleibaliștii echipelor Steaua șl Viito
rul Bacău se îndreptau, după setul 
IV, spre vestiare, pentru o bineme
ritată odihnă. Stellștll, oarecum stin- 
jenlțl de privirile nedumerite ale pu
blicului, păreau la fel de deconectați. 
Nu s-ar fl așteptat la o așa ripostă. 
Socotelile de acasă (cine bănuia că 
Steaua nu ciștlgă în 3 seturi 7) nu 
se potriviseră cu cele de pe teren, 
mai ales că băcăuanii nu prea au 
stat la tocmeală. Aceștia, cu frunțile 
sus (șl aveau de ce), simțeau parcă 
admirația întregii săli. „Asta este 
derbiul turului, nu Steaua—Dinamo", 
preciza în trecere Vasile Petrlșor, 
unul dintre cei mal buni jucători de 
la Viitorul, îp meciul de duminică. 
I-am urmat pînă la vestiare. In ta
băra oaspeților domnea o atmosferă 
quasi euforică. Un moment de tă
cere, în care Jucătorii își ștergeau 
piepturile umede.

Au venit si jucătorii de rezervă. 
Apoi discuția a început să se Inti- 
tlpe. Dintre prosoapele cu rol de

evantai se înălță un glas de îmbăr
bătare : „Nu vă deconectați băieți ! 
Haideți în teren". Cineva răspunse : 
„Nu vă faceți iluzii, sîntem epui
zați ! Ați uitat cu cine jucăm ? Or 
fi șl ei obosiți, dar sînt de la... Steaua" 
(Ah, de n-ar exista această concep
ție, această blestemată apriorică re
semnare !)

Am încercat să ajungem și în ta
băra adversă. Ne interesa ce gîn- 
desc campionii în aceste 
dinaintea epilogului. Dar...

momente 
Stupoare!

Etapa de zonă a campionatului ucenicilor

i.Cupa pentatlonistulul“

Sala de sport din Bîrlad a găzduit 
de curînd faza de zonă a cam
pionatului republican de volei re
zervat echipelor școlilor profesio
nale de ucenici, aparținînd Minis
terului Metalurgiei și Construcției 
de Mașini. La startul competiției 
s-au prezentat 5 selecțiopate ale 
școlilor profesionale din întreprin
derile : Uzina mecanică Nicolina- 
Iași, Uzina Progresul Brăila, Uzi
na metalurgică Roman, Șantierul 
naval din Constanța și Fabrica de 
rulmenți din Birlad.

Cu o mai bună pregătire tehnică 
și fizică, voleibaliștii constănțeni 
au cîștigat toate cele 4 întîlniri cu 
3—0 și au ocupat primul loc. Pe 
locul secund s-au clasat voleiba
liștii de la Progresul Brăila (3—0 
cu Roman, 3—2 cu Bîrlad, 3—1 cu 
Iași). Locul 3 a fost ocupat de 
Uzina mecanică Nicolina (3—2 cu 
Roman și Bîrlad), pe locul 4 
s-a clasat Bîrladul cu o singură 
victorie, iar ultimii, voleibaliștii 
din Roman, cu 4 înfrîngeri.

ELIADE SOLOMON — coresp.

la scrimă
’ Astăzi, de la ora 10, în sala de 
tcrimă de la stadionul Republicii, 
%e va desfășura un concura de spa
dă, dotat cu aCupa pentatlonistu- 
lui"; inițiat de Federația de călă
rie și pentatlon modern. La între
ceri vor lua parte o serie dintre cei 
tnai reputațl spadasini bucureștenl 
ți, alături da ei, pentatloniștil Splr- 
lea, Cosmescu, Vizitiu eta.

ÎN CINSTEA ANIVERSĂRII
REPUBLICII

Entuziaste întreceri sportive 
in intreaga țară

(Urmare din pag. 1)

Pe schiuri, 
in plin sezon 
ie. întâlniri Internațional» ale 

sportivilor noștri .• Concursul de 

la Borșa al studenților clujeni

concurat la clasica probă de 
200 bile mixte. Cîștigător t Dieter 
Kridor (Olimpia) cu un rezultat 
foarte bun, 916 p.d. Pe locurile 
următoare s-au clasat i I. Băiaș 
(866 p.d.) și Fr. Huber (866 p.d.).

Concursul înotătorilor s-a des
fășurat la bazinul acoperit ,30 
Decembrie* și a reunit la start 
aproape 100 de sportivi. Cele mai 
bune rezultate: Hermann Schler 
57 sec. la 100 m liber, Zeno Giu- 
rasa 1:04,3 la 100 m spate și Ma
riana 
liber.

vlcto- 
(cl. a 
Udrea 
III au 
Cîltea

Reluînd discuția despre caracte
risticile dominante ale fotbalului 
actual, trebuie să remarcăm, că 
una dintre ele, care reține, din ce 
in ce mai mult, atenția specialiști
lor, este PREGĂTIREA FIZICA 
SUPERIOARA.

Considerată, pînă nu de mult, 
ca fiind un factor secundar, cu un 
proces de dezvoltare-perfecționare 
insuficient fundamentat științific, 
atribuindu-i-se, de multe ori, în 
cronicile de specialitate, rolul „ce- 
nușăresei", pregătirea fizică devine 
azi un element hotărîtor al marilor 
performanțe.

în numeroase țări (Anglia, 
R.F.G., Portugalia, U.R.S.S., R.P. 
Ungară), antrenamentul a fost re
structurat, modernizat, în Ideea 
perfecționării randamentului gene
ral al jucătorilor, accentuîndu-se 
asupra creșterii capacității de efort 
în regimul solicitărilor complexe.

Care trebuie să fie sensul pre
gătirii fizice în raport cu necesi
tățile actuale ale fotbalului mo
dern ? Ea reprezintă mijlocul de 
ridicare și perfecționare multilate
rală a calităților motrice, pe baza 
căreia efortul complex, specific de 
joc, cu acțiuni de mare viteză și 
deosebită vigurozitate poate fi sus
ținut constant pe toată durata celor 
90 de minute.

Pregătirea fizică superioară tre
buie să asigure, raportată obligato
riu la cerințele de efort ale marilor 
competiții (turneul C.M. și tur
neul Olimpic), posibilitatea susține
rii în condiții optime a jocurilor 
repetate la intervale scurte de 2—3 
zile. Aceasta este o problemă de 
mare actualitate și importanță, din 
care se desprind două aspecte.

Mai întâi, trebuie atins un nivel 
de pregătire fizică atât de ridicat, 
incit participarea la jocuri oficiale, 
repetate la intervale scurte de 2—3 
zile, să nu declanșeze un proces 
ireversibil, de descărcare a poten
țialului energetic.

în al doilea rînd, dacă luăm în 
considerație necesitatea obiectivă 
a celor patru ani de pregătire fizică 
intensă (observați apropierea de 
atletismul de performanță !), atunci 
se cere imperios ca întreaga masă 
a jucătorilor tineri și foarte tineri 
să înceapă perfecționarea calități
lor motrice mult mai devreme, în 
așa fel, îneît binefacerile maturi
zării tehnico-tactice să coincidă, în 
timp, cu dobîndirea randamentului 
fizic maxim. De aici și o serie de 
implicații cu efect asupra îmbună
tățirii calitative și cantitative a me
todicii antrenamentului juniorilor 
și tineretului, a periodizării, a siste
mului competițional rezervat aces
tora etc.

Domeniu al unor vaste cercetări 
moderne, pregătirea fizică superioa
ră are o bază metodică fundamen
tată științific, cu indici obiectivi 
de apreciere a gradului de dezvol
tare și perfecționare. Ea condițio
nează forma sportivă, deci influen-

țează direct rezultatul șl perfor
manțele competiționale, fiind fac
torul cu cea mal mare sensibilitate 
la schimbările (greșelile) metodice 
din antrenament, la viața nesporti
vă a jucătorilor, la întreruperile 
activității de pregătire etc.

Pregătirea fizică superioară im
pune, de asemenea, antrenorilor un 
nivel superior de cunoștințe multi
laterale pentru stăpînirea tuturor 
metodelor moderne de antrenament, 
pentru aplicarea lor diferențiată, 
în funcție de multitudinea obiecti
velor ce trebuie îndeplinite. Aceas
ta a făcut pe mulți antrenori să 
considere pregătirea fizică drept 
„ȘTIINȚA ANTRENAMENTULUI 
MODERN", fără de care, astăzi, 
este de neimaginat conducerea teh
nică a echipelor de mare valoare.

în sfîrșit, pregătirea fizică supe
rioară trebuie înțeleasă într-o strîn- 
să interdependență cu toți factorii 
antrenamentului, tratarea separată 
făcîndu-se numai din considerente 
didactice.

Un alt element edificator, care 
pune serios sub semnul întrebării 
eficiența preocupării de îmbunătă
țire a pregătirii fizice a fotbaliști
lor noștri, il constituie incapacita
tea suportării efortului din jocurile 
oficiale, programate la intervale 
scurte de 2—3 zile. Concluzie cer
tă : nu putem vorbi încă de atinge
rea unui plafon superior de pregă
tire fizică apropiat de pretențiile 
actuale !

Cauza acestei stări de lucruri 
trebuie căutată în atmosfera de di
letantism proprie unei lungi pe
rioade de timp, în care o serie de 
specialiști cu pregătire superficială 
au întreținut moda discuțiilor și 
preocupărilor în domeniul cel mai 
subiectiv și întortochiat — tactica. 
Această orientare, pe lîngă faptul 
că ne-a îndepărtat de actualitatea 
frămîntărilor fotbalului modem, 

exprimată în permanentul efort de 
perfecționare a metodelor de antre
nament pentru ridicarea continuă 
a potențialului fizic, tehnic șl psi-

gătirea din ce în ce mal eficace ■ 
capacității multilaterale de efort 
a jucătorilor. Contrar acestor ade
văruri evidente, la noi s-a negat 
un aspect hotărîtor și anume, că 
pregătirea fizică superioară alcă
tuiește „SUPORTUL MATERIAL" 
pe care se perfecționează tehnica 
și tactică modernă. Numai un ne
specializat poate atribui, azi, suc
cesul exclusiv sistemului de Joc, 
sau diferitelor speculații tactice 
(forma sub care se valorifică con
ținutul pregătirii).

De altfel, mai întîlnim încă des
tule deformări în înțelegerea justă 
a problemei. Să luăm, de exemplu, 
observația critică adresată frecvent 
jucătorilor noștri fruntași pentru 
că în timpul jocurilor nu se demar
că continuu și eficace. în majorita
tea cazurilor această lipsă este a- 
runcată, complet eronat, pe seama 
„neînțelegerii sarcinilor moderne 
ale sistemului" (?!), cînd, de fapt, 
este vorba de incapacitatea fizică 
a suportării efortului suplimentar.

Stanciu 1:09,3 la 100 m

A. RUDEANU — coresp.

Lecție de pregătire fizică la Jiul. Ion

Dacă vom compara nivelul de 
pregătire fizică al jucătorilor frun
tași din țara noastră cu nivelul ce
rințelor superioare, prezentat mai 
sus, vom sesiza mari deficiențe. în 
jocurile din campionatul național, 
sau în meciurile internaționale, ta
bloul calităților fizice etalate este 
lipsit de formele superioare ale 
manifestărilor de viteză, forță sau 
rezistență.

Vasile, Zamfir și Covaci execută

hic al jucătorilor de performanță, 
a generat și o serie întreagă de erori 
metodice, mai mult sau mai puțin 
grave. Goana după sisteme, va
riante și idei tactice ultramoderne 
ne-a orbit, împiedieîndu-ne să ve
dem realitatea și anume că toate 
modelele tactice noi sînt rodul unor 
îndelungate strădanii, materializate 
prin acumulări de tehnică și tactică 
Individuale și, în special, prin pre-

O

un exercițiu de echilibru 
Foto: P.

la blmd 
Komoșan

străine ste-

r* Lotul olimpic de biatlon va 
pleca sîmbătă in Suedia pentru a 
participa la un important concurs 
internațional; in compania schiori
lor țării gazdă, ai Norvegiei, 
U.R.S.S., Finlandei, R.F.G., H.D.G. 
etc. La aceste Întreceri, programate 
pentru zilele de 2, 4 și 6 ianuarie, 
in localitatea Transtrand, vom fi 
reprezentați de Gh. Vilmoș, actua
lul campion al țării, C. Carabela, 
N. Bărbășescu. Gh. Cimpola și 
!• Țeposu. Antrenor: M. Stuparu.

La 2 ianuarie, va părăsi țara, 
plecînd la Altenberg (R.D.G.), echi
pa de tineret care va lua parte, în 
zilele de 5 și 7 Ianuarie, la triun
ghiularul de biatlon R.D. Germană 
— Bulgaria — România. Vor face 
deplasarea Gh. Cercel, M. Stoian,
1. Mîrzea, D. Solu și V. Fontana.

'• Tot la 2 ianuarie, fondista 
Marcela Leampă se va deplasa la 
Klingenthal (R.D.G.), pentru a par
ticipa la un mare concurs interna
țional rezervat schloarelor (5 șl 7 
ianuarie).

'• Din activitatea internă, re
marcăm concursul desfășurat zilele 
trecute la Borșa, unde peste 50 de 
schiori ai institutelor clujene și-au 
disputat întlletatea, pe un timp 
excelent șl zăpadă Ideală. Remar
cabil s-au comportat reprezentanții 
Universității „Babeș-Bolyal" și cei 
de la Politehnica. Iată primii cla
sați : băieți, slalom uriaș (2 man
șe) : 1. S. Aron (Politehnica), 2- H. 
Dobreanu (Universitatea), 3. V. G<5- 
rog (Universitatea); slalom special 
(2 manșe) : 1. V. Nichlfor (Univer
sitatea), 2. H. Dobreanu; fond 
5 km : 1. A. Oprea (Universitatea),
2. V. Bighiu (Universitatea), 3. C. 
Opra (Universitatea); 3x3 km : 
1. Universitatea ; fete, slalom uriaș 
(2 manșe): 1. M. Pali (Universita
tea), 2. N. Borbath (Politehnica),
3. E. Opfferman (I.M.F.) ; slalom 
special (2 manșe) : 1. M. Imreh 
(Universitatea), 2. M. Pali, 3. N. 
Borbath ; fond 3 km : 1. C. Pavel 
(Universitatea), 2. A. Rusu (I.M.F). 
3. M. Imreh (Universitatea). (P- 
NAGHI — coresp.).

. SF. 
orașul 
număr 
ganizate în cinstea zilei de 80 
Decembrie. Astfel, la baschet 
și-au măsurat forțele 10 echipe 
de băieți și fete, la popice 13, 
la șah 15, iar la tenis de masă 
8 formații. Dintre reprezentativele 
de școli, participante la întrecerile 
de baschet, o bună impresie au 
lăsat 
nr. 2.

GHEORGHE. Sportivii din 
nostru au luat parte în 
mare la competițiile or

echipele liceelor nr. 1 șl

GH. BRIOTA — coresp.

SEVERIN. Elevii Liceului 
din localitate s-au angajat

TR.
nr. 1
la începutul lunii într-un concurs 
„maraton* de șah. întrecerea ce
lor 80 de șahiști (64 de băieți
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și 16 fete) s-a încheiat cu 
ria lui Mihal Anastasescu 
V-a) și a elevei Mariana 
(cl. a V-a). Locurile II șl 
revenit următorilor; G.
(cl. a VII-a), A. Constantin (cl. 
a V-a), respectiv, Florina Pas- 
mangiu (cl. a Vl-a) și Ileana Ilin- 
cescu (cl. a VII-a).

M. FOCȘAN — coresp.
ALESD. Consiliul raional pen

tru educație fizică șl sport, în 
colaborare cu Comitetul raional 
U.T.C., a organizat în luna de
cembrie o mare competiție la te
nis de masă, șah șl popice. După 
consumarea fazei pe asociații, 
acum se dispută finalele pe raion. 
La Aleșd se întrec jucătorii de 
tenis de masă șl șahiștii, iar la 
Suncuiuș popicarii.

G. ILIE — coresp.

BAIA MARE. Tradiționalul con
curs de orientare turistică «Cupa 
30 Decembrie*, organizat de Co
misia regională de turism și alpi
nism Maramureș, a fost cîștigat 
de Clara Sabo (Constructorul Si- 
ghetul Marmatiei) 200 p. penali
zare și Al. Chiuzbăian (Voința 
Bala Mare) 0 p. penalizare. De 
remarcat performanța Iul Chiuz
băian, care a parcurs traseul de 
8 km, pe un timp nefavorabil, în 
2 ore și 40 de minute (baremul 
era de 3 ore și 25 de minute).

V. SÂSARANU — coresp.

EXPERIMENTUL
„Voi fi calm. Vacarmul tribu

nei nu trebuie să mă intereseze".
„Inima-mi bate liniștit și rit

mic".
„Respir calm. Respirația-mi este 

liniștită și de la sine",
Nu, nu sîntem la un exercițiu 

de autosugestie într-o clinică I 
Sîntem într-o sală a clubului U- 
niversitatea din Cluj, unde fot
baliștii de la „U“ și-au început 
ora săptămînală de antrenament 
psihologic.

O nouă curiozitate a antreno
rului Teașcă ?I

— Totdeauna faza Inițială a lu
crurilor a fost ridicolul — îmi 
preîntîmpină acesta o eventuală 
întrebare ironică. Experimentul 
clujean poate stîrni, pe moment, 
zîmbete. Eu însă nu voi ignora 
nici o metodă pe care o consider 
că mi-ar

— Ce 
prevăzut 
ment ?

— Unui sportiv nu-i

putea sprijini 
ați intenționat 
un astfel de

munca. 
cînd ați 
antrena-

TEECPANE I —
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mai poți

cere, la un moment dat, 11 pe 
sută, nu-l mai poți modela cum 
ai proceda cu un începător. Astea 
sînt, în momentul de față, resur
sele lui fizice și tehnice. El, însă, 
își dă seama că are nevoie de 
mai mult, că echipierii «Si acu
mulează sporit, iar el, neputînd 
realiza, intră în panică, stare care 
se poate exacerba într-atît îneît 
poate duce la însăși pierderea for
mei. Atunci trebuie să intervină, 
ca un supratonic, antrenamentul 
psihologic.

— Nu este singurul aspect pe 
care-l urmărim printr-un astfel 
de antrenament, completează dr. 
Ion Bîlcea, „antrenorul psihoteh- 
nic“ al clujenilor. Antrenamentul 
autogen — metoda psihoterapeu- 
tică pe care o folosim în cazul de 
față — are ca efect primordial 
reglarea stărilor emotive (care 
influențează pozitiv comportamen
tul, dă gîndirii claritate, determină 
un control al motricității, o pre
cizie a acțiunilor), păstrarea ener
giei neuro-psihice precompetițlo- 
nale, estomparea tulburărilor neu- 
ro-vegetative. Urmărim, de ase
menea, mărirea capacității de au
tocontrol, reprimarea unor stări 
neplăcute de teamă, anxietate, 
așteptare anguasantă, promovarea 
unor funcțiuni psihice dorite; cu
raj, încredere în sine.

— Ce durată ați prevăzut 
tui antrenament ?

— Sînt exerciții care vor 
6—8 săptămîni, altele 2—3
Ca și la o execuție tehnică din 
teren va fi nevoie însă de repeta
bilitate și control. S-ar putea ast
fel să lucrăm chiar un an.

— Credeți în utilitatea acestui 
antrenament ? — l-am întrebat

Pe dr. Ringheanu, portarul „U“- 
ului.

— Eu acreditez foarte mult fac
torul volitiv-moral. La un sportiv 
este esențial să cunoască cum tre
buie să lupte, să aibă conștiința 
valorii sale, să creadă in autode- 
pășlre — elemente pe care ni le 
însușim la acest gen de antrena
ment. învățăm, în plus, lucruri 
foarte utile pentru viață.

Rezultatele nu vor veni, desigur, 
imediat. Ca în orice experiment, 
este nevoie de timp. S-ar putea 
insă ca antrenamentul psihologic, 
plantat pe un antrenament teh- 
nico-tactic de calitate, să aibă, mai 
tîrziu, un cuvînt 
bal.

de spus în fot-

aces-

dura 
luni.

Nușa MUȘCELEANU

impus de niște sarcini 
reotipului de mișcare instalat.

Este necesar să precizăm că dacă 
sistemul, varianta, ideea tactică etc. 
nu apar și nu se perfecționează prin 
permanente cuceriri ale pregătirii 
fizice și tehnice, paralel cu îmbo
gățirea glndirii tactice a jucători
lor, încercindu-se calea inversă, 
atunci se pierde din vedere ele
mentul obiectiv de progresie valo
rică a jocului, contradicția dintre 
cerințele moderne ale sistemului și 
randamentul jucătorilor mențintn- 
du-se la nesfîrșit.

în această situație se impune 
grabnic o schimbare a mentalității 
în sensul acordării atenției deose
bite procesului de perfecționare a 
pregătirii fizice a jucătorilor, mal 
ales a celor tineri, pentru ca în 
scurt timp să putem valorifica de
plin calitățile cu care aceștia sînt 
înzestrați. Paralel cu impulsionarea 
puternică a activității fotbalistice 
în rîndul copiilor și juniorilor, tre
buie să Insistăm In pregătirea ge
nerației tinere aflate deja în acti
vitatea de performanță.

Căile de realizare a performan
țelor viitoare trebuie să treacă, ne
apărat, prin „laboratoarele* pregă
tirii fizice superioare, cu certitu
dinea că din prelucrarea atletică a 
calităților cu care sînt înzestrați 
tinerii noștri jucători, fotbalul ro
mânesc va cîștlga o poziție frunta
șă în competițiile internaționale.

prof. D. TEODORESCU

ȘTIRI ȘTIRI
LA STEAGUL ROȘU 

AȘTEPTARE ÎNCORDATA
Pînă la 6 Ianuarie, fotbaliștii 

brașoveni au o scurtă vacanță. De 
la această dată, stadionul Tinere
tului va cunoaște, din nou, atmos
fera pregătirilor, pe care — fără 
îndoială — jucătorii de la Steagul 
roșu le vor efectua cu maximum 
de intensitate.

în pofida frigului tăios, o parte 
din elevii lui Ploieșteanu s-au an
trenat șl în aceste zile. Inimosul 
Campo nu și-a îngăduit o vacanță 
proprîu-zisă, efectuînd trei antre
namente individuale pe săptămînă. 
Alături de el pot fl văzuți Flores- 
cu Jenei — refăcut în urma acci
dentului suferit în ultima etapă— 
Ion Vasile și, mat ales, Gane care, 
precum se știe, a reluat, recent,

• • • • ••

QIIHAI BOCMIN J<S

■

■

■ ■■ :

A
- 4
* A

ȘTIRI... ȘTIRI
pregătirile după operația de me
nise. Dorința unanimă a fotbaliști
lor de la Steagul roșu este să se 
pregătească fără menajamente. îl 
obligă situația lor din clasament, 
îi îmbărbătează amintirea turului 
de forță efectuat în primăvara 
anului trecut.

CAROL GRUIA — coresț». princip. 
TELEGRAFIC...

Antrenamentele băcăuanilor au 
continuat pînă la 20 decembrie. 
Apoi, bucureștenil au plecat spre 
Capitală. Jucătorii autohtoni au 
rămas pe lîngă casă.

Vacanța va lua sfîrșit la 3 Ia
nuarie, cînd Nicușor va face ape
lul la Bacău. Să sperăm că toți Ju
cătorii vor răspunde „prezent" șl 
că atunci vom afla și noi maî 
multe amănunte.

• ••

Cumpărați-vă bilete la tragerea Loto a Revelionului
cîștigă- 
tărl au 
la Loto, 
bani șl

TRAGEREA CONCURSULUI PRONO- 
EXPRES Nr. 52 DIN 21 DECEMBRIE 

1967
EXTRAGEREA

16 34 19 17

In anul 1967, numeroși 
torl din toate colțurile 
obținut premii de valoare 
constînd în autoturisme, 
excursii peste hotare.

Un bun prilej de a obține ase
menea cîștiguri vi-1 oferă tradi
ționala .tragere a Revelionului la 
LOTO, care se desfășoară 
o nouă formulă tehnică.

Se atribuie autoturisme de 
rite mărci și capacități: 
1800', --------- “ '
viei 408‘ 
,Skoda 1000 M.B,', ,Fiat 850" și 
,Trabant 601".

Cu 10 lei se poate participa 
la toate cele 3 faze la care se 
extrag 30 numere.

Cumpărați-vă biletele din 
vreme.

după

dife- 
„Fiat 

Renault 10 Major', „Mosk- 
3* cu 4 faruri și radio,

I:
„ _ 40 39 — 29 45

Fond de premii: 436.336 lei din care 
report categoria I: 45.724 lei.

EXTRAGEREA a Il-a:
16 41 35 11 37 33 — 34

Fond de premii: 285.759 lei.
Tragerea următoare va avea__

miercuri 3 Ianuarie 1968, la Bucu
rești. Premiul de 25.000 lei de la 
concursul anterior extragerea I, a 
revenit participantului Pop Mlrcea 
din Bala Mare.
PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI 

DE LA TRAGEREA LOTO 
DIN 22 DECEMBRIE 1967

Categcria I: 1 variantă a 60.485 
I 2 a 15.121 Iei; a II-a: 9 a 10.608 
I 9 a 2.652 lei; a ITI-a: 70 a 1.436 
I 163 a 359 lei; a IV-a: 372 a 389 
I 556 a 97 lei; a V-a: 666 a 254 
I 1.081 a 63 lei
Premiul de categoria I In valoare

u
loc

și 
Și 
Și 
Și 
Și

iei 
lei 
lei 
lei 
lei

de 60.483 lei a fost obținut de Moca
nii stellcă din Brăila.
CIȘTIGATORII AUTOTURISMELOR 

DE LA CONCURSUL EXCEPȚIONAL 
PRONOEXPRES 

DIN 17 DECEMBRIE 1967
Categoria I: autoturism Renault 10 

Major Borșa loan din comuna Bu- 
dacul de Jos, regiunea Cluj; catego
ria a iu-a: cite un autoturism Flat 
850 Bărăscu Mariana din comuna Bu- 
deșa, regiunea București; Nevlnglov- 
schl Victor din Botoșani; Duță Mlhal 
șl Popovlci Adriana din Ploiești; ca
tegoria a V-a: un autoturism Skoda 
1000 MB, Enescu Ion din Ploiești; 
cite ui. Flat 850, Sasu Ștefan din 
Avrlg șl Petrlșor Nicolae din Galați; 
cite un autoturism Trabant 601. Ma- 
teluc Alexandru din București șl 
Munteanu Iile din ploiești; categoria 
a Vl-a: un autoturism Skoda 1000 MB, 
Georgescu Elena din București, cite 
un Flat 850, Oțela Marin din Bucu
rești șl Rogojan Ioan din Tlmăvenl; 
cita un autoturism Trabant 601 Aga- 
fesu Gheorghe din Bacău șl Puc* 
Nicolae din Timișoara»
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N. MARTINESCU PE PRIMUL LOC
LA KARLOVAC

1967 - Anul marilor surprize în fotbalul mondial (II)

ZUL

echipa Ungariei dispune cu 8—1 
de selecționata R. D. Germane 
calificîndu-se în sferturile de fi
nală ale competiției.

în ultimii ani a devenit o tra
diție ca marile personalități din 
fotbalul mondial să fie sărbăto
rite într-un cadru festiv, cu pri
lejul unor întîlniri internaționale. 
La Madrid, celebrul portar spa
niol din anii premergători celui 
de al doilea război mondial, Ri
cardo Zamora, este sărbătorit 
printr-un meci jubiliar: o selec
ționată a lumii (alcătuită în ma
joritate din italieni) dispune cu 
—0 de reprezentativa Spaniei.

PALME PE OBRA

FOTBALULUI
meciuri din lunile ur- 

cunosc o desfășurare ie- 
comun. Ne referim în-

Cîte va 
mătoare 
șită din 
deosebi la jocurile din finala „Cu
pei intercontinentale" dintre Ra
cing Buenos Aires și Celtic Glas
gow, ca și la meciul Austria— 
Grecia din campionatul european.

Un meci jubiliar organizat in onoarea lui Ricardo Zamora pe stadionul Bernabeu din Madrid. O selecțio
nată a lumii dispune^ cu 3—0, de reprezentativa Spaniei. In fotografie, un aspect de la această partidă : spa
niolii Marcellino ~?i Grosso asaltează fără succes poarta apărată excelent de Sarti

RELACHE ESTIVAL
în lunile de 

fotbalistică e mai 
noastră este însă 
oficial din C. E., 
eșecul suferit la 
într-o reabilitare 
stre naționale. 
„Squadra Azzurra", ne-a adus un 
nou insucces (0—1) și totodată 
pierderea oricărei șanse de a 
ceri primul loc în grupă.

vară activitatea 
săracă. în țara 
așteptat meciul 
cu Italia. După 
Zurich, speram 
a echipei noa- 

Dar, meciul cu

cu-

gerea la sorti în aceste între
ceri este așteptată la noi cu mul
tă nerăbdare. Rapid—Trakia (în 
„C.C.E."), F. C. Austria—Steaua 
(în „Cupa cupelor"), Dinamo Za
greb—Petrolul Ploiești și Ferenc- 
varos—F. C. Argeș în „Cupa o- 
rașelor tîrguri" — iată „hotărî- 
rea" sorților.

CELTIC

GLASGOW k. o.

Kiev a condus cu 
la urmă a terminat 
cu 2—1. Practic, 
victorie realizată în

rezultatul le-ar fi fost favorabil 
cu 1—0 Ia Kiev.

Soarta proaspeților campioni ne 
amintește de eșecul suferit acum 
6 ani de Real Madrid, cînd, după 
ce cucerise trofeul a fost eli
minată tot în primul 
„C.C.E.*.

Dinamo Zagreb se dovedește o 
echipă matură, bine pusă la 
punct șl cucerește „Cupa orașe
lor tîrguri". In primul joc final 
învinge cu 2—0 pe Leeds Uni
ted și termină la egalitate (0—0), 
în partida retur susținută în de
plasare. Apoi, deținătorii trofeu
lui iau startul în noua ediție a 
competiției, eliminînd în primul 
tur pe Petrolul Ploiești. Celelalte 
formații românești 
„C.C.E." și Steaua 
pelor" — trec de 
sari așteptîndu-și 
optimile de finală.

— Rapid în 
în „Cupa cu- 
primii adver- 

partenerii din

Ne este greu să recapitulăm ac
tele de-a dreptul huliganice pe
trecute la Buenos Aires și pe cele 
de la Viena. Ele au ' constituit 
imaginile cele mai sumbre din 
filmul fotbalistic al anului, fiind 
considerate pe bună dreptate pal
me pe obrazul acestui sport atît 
de iubit.

în sferturile da finală. A fost, 
într-o măsură, o reabilitare a 
prestigiului fotbalului cehoslovac.

La Tirana, altă lovitură 1 Vice- 
campionii mondiali se prezintă 
în capitala Albaniei cu 2 puncte 
în minus față de prima clasată 
în grupă, reprezentativa Iugosla
viei. Numai o victorie asupra 
Albaniei, indiferent de scor, pu
tea să aducă calificarea selecțio
natei R. F. a Germaniei în sfer
turile de finală ale campionatu
lui european. Dar, rezultatul a 
rămas alb și... Iugoslavia a cu
cerit primul loc în grupă.

Seria succeselor echipei Bulga
riei a stîmit vii comentarii în 
presa internațională. Vecinii noș
tri și-au confirmat încă o dată 
valoarea, demonstrînd că partici
parea lor la ultimele turnee fi
nale ale C. M. nu a fost întîm- 
plătoare. Concurînd într-o gru
pă dificilă a campionatului eu
ropean (alături de Portugalia, 
Suedia și Norvegia) formația 
Asparuhov a ocupat primul 
în grupa a doua, fără să fi 
ferit vreo înfrîngere I

In campionatul Europei, echi
pa R. D. Germane — în formă 
excelentă în acest sfîrșit de sta
giune — dispune cu 1—0 
formația Ungariei, 
victorie
Ungariei, dintre cele nouă care 

desfășurat pînă acum intre 
două selecționate. Nu tre
să uităm, însă, faptul că la 
cînd a avut loc partida de 

la Leipzig, echipa Ungariei era 
deja calificată în sferturile de fi
nală ale campionatului european, 
așa că pentru fotbaliștii ma
ghiari acest joc a constituit oa
recum o formalitate. Meritul an
trenorului echipei R. D. Germa
ne, Karoly Soos, care a reușit 
să alcătuiască o echipă solidă, 
omogenă, cu o concepție clară 
de joc este totuși incontestabil. 
Datorită în mare parte acestor 
calități, formația olimpică a R. D 
Germane ciștigă și cele două 
partide din preliminariile olim
pice susținute cu selecționata 
României.

Recent, a avut loc în Iugoslavia, 
la Karlovac, un turneu da lupte 
greco-romane pentru desemnarea 
celor mal buni luptători Iugoslavi 
pe anul 1967, la care au fost invi
tați șl sportivi din alte țări. La 
turneu au fost prezenți șl trei lup
tători români : N. Martinescu, Gh. 
Popovici și Gh. Berceanu. Cea mai 
bună comportare a avut-o N. Mar
tinescu, care la categoriile 97 șl 
peste 97 kg a cucerit locul I. Mar
tinescu i-a întrecut Ia puncte pe 
iugoslavii Ciorak și, respectiv, 
Kuriakovic, Cel de al doilea re
prezentant al nostru la categoria 
97 kg, Gh. Popovici, s-a clasat pe 
locul III, 
puncte în fața lui Kuriakovic și a 
înfrîngerii suferite de la Ciorak 
Gh. Berceanu, deși a Concurat la 
o categorie superioară (57 kg) a 
avut o evoluție frumoasă, ocupînd 
locul III. A terminat la egalitate

partida cu cel mai bun luptător 
iugoslav la categoria 57 kg — Ma- 
rinko, a cîștigat la puncte în me
ciul cu Roca (Iugoslavia) și a fost 
învins la puncte de bulgarul Binev.

ÎN „C.C.E." LA HANDBAL

STEAUA-DUDELANGE
(LUXEMBURG) 29-10

in urma victoriei la
Disputat în orașul francez 

Longwy, meciul internațional 
masculin de handbal contînd pen
tru „C.C.E." dintre echipele Steaua 
București și Dudelange (Luxem
burg), s-a încheiat cu scorul de 
29—10 (14—5), în favoarea spor
tivilor romani. Returul va avea 
loc la 8 Ianuarie la București.

SUB SEMNUL PREGĂTIRILOR OLIMPICE

Selecționata Bulgariei obține o 
victorie remarcabilă la Stockholm, 
2—0 cu Suedia, făcînd un impor
tant pas pe drumul calificării în 
sferturile de finală.

La Istanbul, are loc un meci 
jubiliar. Portarul Turgay, bine
cunoscut și în țara noastră, își 
ia adio de la buturile echipei 
naționale, printr-un meci susți
nut cu o selecționată în care 
alături de Iașin au evoluat și 
fotbaliștii noștri Pîrcălab și 
weiller III.

în august, încep noile 
ale competițiilor europene.

Nun-

ediții
Tra

Fotbal pe glob

Luna septembrie a consemnat o 
„recoltă" de surprize, bogată în 
toate competițiile europene. Cine 
ar fi putut crede că proaspeții 
campioni europeni, fotbaliștii de 
la Celtic Glasgow, vor pierde pe 
teren propriu meciul cu Dinamo 
Kiev din primul tur al „C.C.E.” ? 
„Minunea" s-a produs totuși pe 
uriașul „Hampden Park", în fata 
a peste 140 000 de martori ocu
lari. Dinamo 
2—0 șl pînă 
învingătoare 
prin această
deplasare, fotbaliștii sovietici se 
puteau considera calificați în tu
rul al doilea. Intr-adevăr, așa s-a 
șl întîmplat. în jocul retur, deși 
au făcut tot posibilul pentru a 
recupera handicapul, scoțienii nu 
au reușit calificarea. Oaspeții, 
rămași în zece oameni (prin eli
minarea lui Murdoch) au condus 
cu 1—0 pînă în ultimul minut 
cînd Bîșeveț a marcat golul ega
lizator. De altfel, nici acel 
1—0 nu i-ai fi folosit lui Celtic, 
nici măcar pentru prelungiri, pen
tru că noul regulament favori
zează formația care marchează 
mai multe goluri în deplasare. 
Or, Dinamo Kiev a înscris două 
goluri la Glasgow față de unul 
marcat de scoțieni, în cazul că

în aceeași lună, un alt meci 
decisiv: în campionatul european,

SURPRIZELE

SE ȚIN LANȚ
an aduce 
internațională 

„lovituri de teatru"

lui 
loc 
su-

de
Este prima 

asupra reprezentativei

UN BILANȚ

NESATISFĂCĂTOR

pe

selecționată a Irlandei

• în campionatul Angliei, Man
chester United a dispus, cu scorul 
de 4—0, de Wolverhampton. Alte 
rezultate tehnice : Coventry — Li
verpool 1—1 ; Everton — Burnley 
2—o ; Newcastle — Sunderland 
2—1 ; Nottingham Forest — Stoke 
City 3—0 ; Leeds — Sheffield Wed
nesday 1—0 ; Southampton — 
Sheffield United 3—3; Tottenham 
— Fulham 2—2; West Bromwich 
Albion — Manchester City 3—2 ; 
West Ham United — Leicester 4—2. 
Clasament: 1. Manchester United 
33 puncte ; 2. Liverpool 30 puncte ; 
3. Manchester City 30 puncte.

'• După 19 etape, în campiona
tul Olandei continuă să conducă 
echipa Feyenooid cu 35 de puncte, 
urmată de Ajax — 31 de puncte, 
Ado — 26 de puncte și Go Ahead 
— 24 de puncte.

• Peste 5 000 de spectatori au 
urmărit, la Neunkirchen, meciul in
ternațional amical de fotbal dintre 
echipele Borussia Neunkirchen și 
F.C. Zagreb. Jocul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 2—2 (1—1).

In finala „Cupei Davis“;

SCORUL A DEVENIT 3 0
BRISBANE, 27 (Agerpres). — în 

finala „Cupei Davis" de la Bris
bane, echipa de tenis a Australiei 
conduce cu 3—0 în întîlnirea cu 
reprezentativa Spaniei. în proba de 
dublu, perechea australiană, New
combe - Roche a dispus, cu 6—4, 
6—4, 6—4, de Orantes - Santana. 
Indiferent de rezultatele care vor 
fi înregistrate în ultimele două în
tîlniri de simplu, tenismanii 
lieni își mențin „salatiera 
gint“.

Comentînd finala „Cupei
căpitanul reprezentativei Spaniei, 
Jaime Bartoli, a declarat următoa
rele : „Niciodată nu l-am văzut 
evoluînd atît de slab pe Santana, 
în schimb, Emerson a întrecut 
toate așteptările, jucind cu o mare 
precizie. Am sperat că vom obține 
un punct în proba de dublu. Nu 
l-am putut, insă, întrebuința pe

Arilla, care are o întindere de li
gamente. Orantes, lipsit de expe
riență, nu a putut să-l secondeze 
cu brio, în proba de dublu, pe 
Santana". în ultima zi au loc par
tidele : Santana — Newcombe 
și Orantes — Emerson.

Sfîrșitul acestui 
scena fotbalistică 
alte cîteva 
cu adinei rezonante.

în campionatul european echi
pa Cehoslovaciei, caje avea ne
voie doar de un singur punct 
pentru a obține calificarea, este 
învinsă pe teren propriu de mo
desta 
(1-2).

Este una dintre cele mai mari 
surprize ale anului! Cehoslova
cia pierde astfel calificarea pe 
care o avea în buzunar, cedînd 
locul I în grupă reprezentativei 
Spaniei. Sparta Praga, formație 
care dă numeroși internaționali 
reprezentativei Cehoslovaciei, tra
ge, se pare, învățăminte din în- 
frîngerea 
tur din 
nală) ea 
derlecht,
deși condusă cu 3—1 pînă în 
min. 85, cu un joc ofensiv și cu 
o admirabilă voință, reface handi
capul (3—3), obținînd calificarea

„naționalei”. în meciul 
„C.C.E." (optimi de fi- 
învinge cu 3—2 pe An- 
iar în partida revanșă

Pentru fotbalul nostru, 
1967 se încheie sub semnul re
gretului de a nu vedea pe cele 
două echipe românești în sfer
turile de finală ale competițiilor 
europene. Rapid a fost eliminată 
de Juventus, iar Steaua de Va
lencia. Din nou o formație româ
nească nu reușește să ajungă în 
sferturile de finală ale „C.C.E." 
sau „Cupei cupelor". Una din ex
plicații trebuie căutată in ran
damentul extrem de scăzut al 
atacanților noștri cărora (știm cu 
toții) le lipsește calitatea de bază 
— eficacitatea. In 9 meciuri e- 
chipele noastre n-au marcat de
cât două goluri ! Echipa ROMÂ
NIEI: 0—0 la 
lonia, 0—1 la 
București cu 
București cu 
0—1 la Torino și 0—0 la Bucu
rești cu Juventus ; Steaua : 0—3 
la Valencia și 1—0 la București 
cu Valencia. Să recunoaștem, este 
un bilanț cu totul nesatisfăcă
tor.

Să 
anul

„DICȚIONARUL ȘAHULUI"
austra- 
de ar-

Davis“,

telex radio telefon A

„Dicționarul șahului”, vastă lu
crare cuprinzînd aproape 3 000 de 
articole consacrate teoriei și isto
riei acestui sport, a apărut recent 
la Paris în îngrijirea Presei univer
sitare din Franța. Punerea în vîn- 
zare a dicționarului a avut loc în 
ziua cînd în saloanele hotelului 
Commodore s-a deschis un nou cerc 
șahistic, inspirat din tradițiile ce
lebrului cerc de la cafeneaua Re- 
gence unde, printre alte persona
lități ce își ofereau ore de des
tindere în fața tablei cu 64 de pă
trățele, se numărau Diderot, Jean- 
Jacques Rousseau și... Bonaparte.
CĂSĂTORIE TN FAMILIE

Lumea ciclismului belgian a cu
noscut un eveniment fericit. Eddy 
Merckx, tînărul campion mondial

CU PRILEJUL unei competiții 
internaționale de ciclism desfă
șurată pe velodromul Gând (Bel
gia) perechea vest-germană Rudi 
Altig—Sigi Rentz a cîștigat proba 
de 50 km, realizînd timpul de 
59:40,9.

■
1ÎNĂRUL pugilist american de 
culoare Buster Mathis (110,800 kg) 
a repurtat a 22-a victorie conse
cutivă. în meciul desfășurat la 
Gateborg, el l-a învins prin k.o. 
pe sud-africannl Gerry de Bruyn 
(89,700 kg). Meciul a durat doar 
36 de secunde 1

cu scorul de 85—66 (40—39) de 
River Plata (Argentina).

ÎN CONTINUAREA turneului 
pe care-1 întreprinde în U.R.S.S., 
echipa masculină de baschet a 
orașului Belgrad a jucat la Mos
cova cu echipa locală Dinamo. 
Baschetbaliștii iugoslavi au obți
nut victoria cu scorul de *' —
(25—29).

campionatul 
șah. Pe pri- 
la egalitate

A LUAT sfîrșit 
unional masculin de 
mul loc s-au clasat 
fostul campion mondial Mihail Tal 
și Lev Polugaevskl. Ei au totali
zat cîte 10 puncte din 13 posibile. 
Conform regulamentului, pentru 
desemnarea 
jucători vor 
plimentar.

campionului cel doi 
susține un meci su-

internațional mascu-TURNEUL 
lin de baschet de la Madrid a 
fost cîștigat de echipa Real Ma
drid, deținătoarea .Cupei campio
nilor europeni”. în ultimul joa al 
turneului, Real Madrid a dispus

PE TERENURILE de la 
Beach continuă întrecerile 
drul turneului internațional de te
nis pentru juniori. O surpriză a 
fost înregistrată de jucătorul vest- 
german Karl Meiler care l-a în
vins cu 6—1, 7—9, 6—1 pe argen
tinianul Modesto Vasques, prin
cipalul favorit al competiției. 
Patrik Proisy (Franța) l-a întrecut 
cu 3—6, 7—5, 6—2 pe australia
nul Allan McDonald.

■
PE PATINOARUL stațiunii 
sporturi de iarnă Davos (Elveția) 
a început competiția internaționa
lă de hochei pe gheață pentru 
„Cupa Spengler". In primul joc, 
echipa Elveției a învins cu sco
rul de 5—4 (2—3, 8—0, 0—1) re
prezentativa Finlandei.

în stațiunea de sporturi de iarnă 
de la Colorado Springs a început 
turneul internațional de hochei pe 
gheață dotat cu trofeul memorial „A. 
Brown". In prima întâlnire echipa 
U.R.S.S., campioană olimpică și 
mondială, a jucat cu echipa italiei. 
Net superiori, hocheiștii sovietici au 
obținut victoria cu scorul de 28—2 
(13—o, 9—1, 6—1). Vikulov a înscris 
5 puncte, Boris Maiorov șl Starșinov 
au marcat cîte 4 puncte.

★
Pe pista patinoarului norvegian din 

orașul Frendheim a început un con
curs internațional masculin de pati
naj viteză. Proba de 500 m s-a în
cheiat cu victoria sportivului norve
gian Ame Herjuanet, care a fost 
cronometrat în 41,1. Erik Stiansen 
(Norvegia) a terminat învingător în 
cursa de 3000 m cu rezultatul de 
4:38,4.

Primul concura internațional im
portant al sezonului de sărituri cu 
schlurile de la trambulină s-a des
fășurat za Saint Moritz. Victoria a 
revenit suedezului Kjell Sjoeberg cu 
215,6 puncta (79 șl 83 tn). Pe locurile 
următoare s-au clasat Baldur Preiml 
(Austria) — 211,4 puncte 
Zehnder (Elveția) — 209,5

★
In localitatea suedeză

desfășoară tn prezent un concurs In
ternațional de schi. Proba de 12 km 
fond a fost câștigată de suedezul Jan 
Halvarsson în 50:00,2. Au urmat 
Melcher Rtsberg (Suedia) 50:39,3 șl 
Franco Nonas (Italia) 51:12,0. La fe
minin pe distanța de 8 km a ter
minat învingătoare Toini Gustafsson 
(Suedia) tn 38:54,0.

și Joseph 
puncte.

Faaker se

Pe pistele de patinaj viteză;

Din nou, 39,5 pe 500m!

Cracovia cu
Berlin, 0—1

R.D.G.; 1—0
R.F.G. ; RAPID :

vedem, însă, ce ne rezervă 
1968?

Ion OCHSENFELD

unuiINZELL 27 (Agerpres). — Cu prilejul 
de patinaj viteză, desfășurat la Inzell (Bavaria), 
Erhard Keller, în vîrstă de 23 de arii, a egalat recordul mondial în 
proba de 500 m. El a realizat timpul de 39,5. Recordul mondial 
oficial aparține patinatorului sovietic Evgheni Grișin, care 1-ă stabilit 
la 28 ianuarie 1963 pe patinoarul 
1 500 m Keller (R. F. a Germaniei) 
maniei) 7:43,0.

concurs international 
sportivul vest-german

Medeo (Alma Ata). Alte rezultate i 
2:12,0; 5 000 m Traub (R. F. a Cer

In imagine: Keller în timpul cursei (Telefoto : UPI/Agerpres).

CALEIDOSCOP
de ciclism pe șosea, s-a căsătorit 
la Anderlecht cu Claudine Acou. 
Proaspăta d-na Merckx nu este 
alta decît fiica fostului „pistard” 
din Bruxelles, Lucien Acou, care 
deține în prezent postul de direc
tor tehnic al echipei de cicliști 
amatori a Belgiei.
LICEU DE... FOTBAL

Un proiect privind înființarea, la 
Vichy, a unui liceu național de 
fotbal este examinat în prezent de 
federația franceză de specialitate 
și Ministerul pentru problemele ti
neretului și sportului. Proiectul 
prevede ca cei mai buni fotbaliști.

in 
de 
uniți în această stațiune, unde își 
vor continua studiile liceale obiș
nuite și vor participa la ședințe de 
antrenament sportiv. La sfîrșitul 
fiecărei săptămîni ei vor fi puși la 
dispoziția cluburilor lor cu care 
vor participa la diferite competiții.

vîrstă sub 18 ani, selecționați 
către Henri Guerin, să fie re-

PORTARUL UITAT

Meciul de fotbal din campiona
tul britanic desfășurat între echi
pele Nottingham Forest și Leicester 
City a avut o desfășurare cu totul 
neobișnuită. Un viscol puternic s-a

Miami 
din ca-

59—57

iscat pe teren și devenea tot mai 
violent astfel îneît, după începerea 
reprizei a doua arbitrul a hotărît 
să întrerupă jocul. Zece minute 
mai tîrziu, sub duș, jucătorii din 
Leicester au constatat că portarul 
echipei nu se află împreună cu ei. 
El fusese uitat de coechipierii săi 
și făcea față cu stoicism, între ba
rele porții, zăpezii și vîntului pu
ternic. „Mă miram eu că apărătorii 
echipei noastre sînt atît de gro
zavi..." a declarat el antrenorului 
după ce a fost „salvat”.
YOGA SI SPORTUL

Canadiana Nancy Greene, prima 
cîștigătoare a „Cupei mondiale” la 
schi alpin pentru femei a anunțat 
că a inclus exerciții de yoga în 
programul ei de antrenament pen
tru Jocurile Olimpice de iarnă de 
la Grenoble. Ea a explicat că a- 
ceste exerciții îi permit să obțină 
o condiție fizică excelentă, lucru 
pe care-1 consideră deosebit de ne
cesar în special pentru competițiile 
dificile.
HIPISM LA... CALCULATORUL 
ELECTRONIC

mobilistul Jochen Neerpasch 
(R.F.G.) în timpul unui antrena
ment la Daytona Beach (Florida), 
desfășurat în vederea cursei de 24 
de ore ce va avea loc în zilele de 
3 și 4 februarie 1968. Automobi
lul său cu 8 cilindri, un Porsche 
907, s-a răsturnat în ti mo ce alerga 
cu o viteză de 273 km pe oră și a 
continuat să se tîrască cu roțile in 
sus aproape 100 de metri pe pistă. 
Mașina a fost complet distrusă în 
schimb Neerpasch s-a ales numai 
cu cîteva zgîrieturi. In orice caz, 
mai bine decît invers.
GRANDOARE SI DECADENTA

Pugilistul argentinian Ringo Bo- 
navena a început să facă reflecții 
asupra comportării susținători or 
săi. După ce a fost învins de Jimmy 
Ellis în cadrul semifinalelor „tur
neului eliminatoriu” pentru de
semnarea unui succesor al lui Cas
sius Clay, el a hotărît să nu se 
mai înapoieze în țara sa și să se 
stabilească la Miami (S.U.A.). ,,‘n- 
frîngerea mi-a oferit o lecție bună “ 
— a declarat Bonavena. „Acum 
știu cine îmi este cu adevărat prie
ten. Cînd l-am învins pe Kârl Mil- 
denberger toată lumea mă salu'a 
și felicita. Acum, cînd am pierdut, 
nici una din aceste persoane nu 

mine. Sa- 
Louisx Te

Iarna moscovită nu i-a putut împiedica pe motocicliști să participe la tradiționalul concurs dotat cu Cupa 
memorială N. P. Cikalov" Aflată la cea de-a 26-a ediție, competiția a revenit motocicliștilor clubului 
Ț.S.K.A. , Foto: TASS

Epidemia de febră aftoasă care 
a luat proporții catastrofale în 
Marea Britanie a dus, printre al
tele, și la suspendarea tuturor reu
niunilor hipice. Cum este și nor
mal, această măsură a provocat 
mari pierderi organizatorilor de 
pariuri. O ieșire a fost găsită prin 
organizarea de reuniuni hipice cu 
ajutorul unui calculator electronic. 
Aparatul primește toate datele a- 
supra cailor și jocheilor partici
pant la fiecare cursă și stabilește 
apoi cîștigătorul. Bookmakerii en
glezi au deschis pariuri asupra a- 
cestor curse, a căror „desfășurare” 
va fi televizată.
NOROC IN GHINION

Noroc în ghinion a avut auto-

ține să mai dea ochii cu 
Ionul meu dc primire din 
era tot timpul gol".
LA PROFESIONISM

Cel mai bun tenisman
Nikola Pilici, semifinalistui .. 
anul acesta al concursurilor de la 
Roland Garros și Wimbledon, a 
acceptat oferta ce i-a fost făcută, 
trecînd la profesionism.

El va juca, obligatoriu, conform 
contractului 9 luni de zile pe an.

Pilici va face parte din trupa 
organizată de omul de afaceri ame
rican D. Dixon, împreună cu Bu- 
holtz, Ralston, Burtes proveniți 
din fostul „circ” al lui Kramer, 
desființat. De asemenea, acestor 
patru jucători li se vor alătura 
campionul Wimbledonului pe I9G7, 
australianul Newcombe, englezul 
Taylor, precum și australianul 
Roche.

iugoslav,din
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