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Ședința
• I •!• w jubiliara

a Marii Adunări 
Naționale 

consacrată 
celei de a H-a 

aniversări 
a proclamării 

Republicii
în dimineața zilei de 29 decem

brie, la Palatul Marii Adunări 
Naționale, Intr-o atmosferă sărbă
torească, deputății marelui sfat 
al tării s-au întrunit tn ședință 
jubiliară consacrată celei de-a 
XX-a aniversări a proclamării Re
publicii.

Stema Republicii domină în
treaga incintă. Sub revărsarea bo
gată de lumini ea strălucește tn 
reflexe aurii.

în această sală, unde tn urmă 
cu douâ decenii, Adunarea De- 
putafilor proclama Republica, se 
află mulți dintre cei ce au luptqt 
pentru pregătirea și înfăptuirea 
actului de însemnătate istorică în 
viața țării și a poporului român, 
în dezvoltarea victorioasă a Româ
niei pe calea socialismului. Sînt 
prezenți la jubiliara întîlnire re
prezentanții aleși ai națiunii, mun
citori și țărani, savanți de sea
mă, conducători de fabrici _ și 
uzine, cadre didactice, lucrători ai 
agriculturii de stat, militari, cu- 
noscuți oameni de artă.

Iau parte numeroși Invitați, 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai gu
vernului, conducători ai institu
țiilor centrale și organizațiilor 
obștești, oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile bucu- 
reștene, reprezentanți ai vieții 
științifice și culturale, generali și 
ofițeri superiori.

Sînt de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Asistă, de asemenea,, ziariști 
români, corespondenți ai presei 
străine.

Ora 12. Sosesc conducătorii 
partidului și statului. întreaga 
asistență îi întîmpină cu puternice 
și îndelungi aplauze.

în loja din dreapta incintei au 
luat loc tovarășii : Nicolae 
Ceausescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexandru 
Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, Paul 
Niculescu-Mizil, llie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Janos Fazekas, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Vasile Vîlcu.

In loja din stînga se aflau 
membrii Consiliului de Stat.

Președintele Marii Adunări Na
ționale, tovarășul Ștefan Voitec, 
a deschis ședința jubiliară.

întîmpinat cu vii și îndelungi 
aplauze a luat cuvîntul tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
care a prezentat Expunerea cu 
privire la cea de-a XX-a aniver
sare a proclamării Republicii.

Deputății Marii Adunări Națio
nale și invitații la sesiunea jubi
liară au subliniat expunerea în 
repetate rînduri cu aplauze pu
ternice. La sfîrșit, minute în șir, 
asistenta a aplaudat îndelung 
pentru scumpa noastră patrie. Re
publica Socialistă România, pen
tru Partidul Comunist Român, 
conducătorul și organizatorul tu
turor victoriilor noastre, pentru 
unitatea țărilor socialiste, coeziu
nea partidelor comuniste și mun
citorești, pentru pace între po
poare.

încheind lucrările sesiunii,. pre
ședintele Marii Adunări Naționa
le, tovarășul Ștefan Voitec, a 
spus :

Vo rog să-mi permiteți ca, în 
numele Biroului Marii Adunări 
Naționale să vă adresez cele mai 
călduroase felicitări cu prilejul 
aniversării Republicii, iar pentru 
noul an să vă urez sănătate, fe
ricire și noi succese în activitatea 
dv., dăruită înfloririi continue a 
scumpei noastre patrii, Republica 
Socialistă România.

Declar închisă cea de-a 8-a se
siune a Marii Adunări Națio
nale. ★

Lucrările ședinței jubiliare a 
Marii Adunări Naționale consa
crate celei de-a XX-a aniversări 
a proclamării Republicii au fost 
transmise de posturile noastre de 
radio și televiziune.

&
Dupâ-amiază, în sala Palatului, 

a avut loc spectacolul festiv or
ganizat cu prilejul aniversării Re
publicii.

(Agerpres)

Mai mult de 1000 de medalii!
Sportivii români

pe marile stadioane ale lumii
1947—1967 I Despre flecare din anii acestor două decenii de viată s-ar 

putea scrie cite un volum. O Istorie — chiar și restrînsă la aria aportului — 
ar trebui să cuprindă multe, foarte multe file, fiecare dintre ele reprezenttnd 
sumumul eforturilor entuziaste, lupta extrem de grea a începuturilor pentru a 
învinge mentalități și reticente, pentru a da o ritmicitate alertă, zi de zi, tn- 
tîlnirii tineretului tării cu stadionul, cu activitatea sportivă.

Astăzi, Ia ora acestui mare bilanț, cronicarului fi revine o sarcină extrem 
de plăcută dar, In egală măsură, șl extrem de grea: să selecționeze dtn Im
presionantul noian de realizări pe cele mai semnificative ; să aleagă din mul
țimea performantelor de valoare pe cele mai strălucitoare șl din tezaurul tro
feelor cucerite de sportivii români pe diferite meridiane ale lumii să le re
țină pe cele mai reprezentative, toate acestea pentru a ilustra drumul parcurs 
în acești douăzeci de ani de mișcarea sportivă din România.

Cum să procedăm însă pentru a putea cuprinde cit mai multe fapte, eft 
mai multe realizări ?... O soluție — poate nu cea mai nimerită — ne-a condus 
la compartimentarea acestui letopiseț al sportului românesc. Ne vom retntîlni. 
așadar, cu purtătorii tricolorului nostru la Jocurile Olimpice, la campionatele 
mondiale și la cele europene și. intr-un ultim capitol, la alte mari competiții 
sportive internaționale.

Așadar, JOCURH.E OLIMPICE. Delegațiile sportive ale României au parti
cipai — tn acest răstimp — la 4 ediții ale J. O. de vară (1952 — Helsinki, 
1956 — Melbourne, I960 — Roma, 1964 — Tokio) și ia tot atftea „olimpiade 
albe" (1948 — St. Moritz, 1952 — Oslo. 1956 — Cortina d'Ampezzo, 1964 — 
Innsbruck). Bilanțul este credem edificator: II medalii de aur de camplenl 
olimpici, 9 de argint și 19 de bronz, toate cucerite In întrecerile olimpice 
estivale.

Reamintindu-ne de trecutele Olimpiade, poate că cea 
mai mare bucurie ne-a adus-o atletismul. Șl aceasta din 
două motive: mai Intii pentru că atletismul a fost, este 
și va fi sportul or. 1 al Jocurilor și o victorie realizată 
în cadrul întrecerilor olimpice are o semnificație In 
plus, în al doilea rînd, pentru dublu) succes (Roma— 
Tokio) al multiplei noastre campioane și recordmane 
lolanda Balaș. Să adăugăm la acestea șl faptul că în 
capitala Japoniei, pe marele Stadion National, Imnul 
României a răsunat și tn cinstea victoriei Mihaelei Peneș, 
campioană Ia aruncarea suliței.

I.eon kotman, figură memorabilă a escalei olimpice — 
Melbourne, a realizat șl el „evenlul de aur", obțintnd 
la o singură ediție două medalii: la canoe viteză și fond. 
Regretatul losif Slrbu, primul campion olimpic al Româ
niei, canoiștii Simion Ismailciuc și Alexe Dumitru, boxerul 
Nicolae Linca, „pistolarul" Ștefan Petrescu, „taleristul" 
Ion Dumitrescu și luptătorul Dumitru Pîrvulescu comple
tează — înainte de Ciudad de Mexico — lista campio
nilor noștri olimpici. „Colecționari de medalii* — este 
drept, nu de aur — sînt și Gheorghe Lichiardopal (două 
„bronzuri” Ia pistol viteză — Helsinki și Melbourne), 
l.ia Manoliu (două „bronzuri" la aruncarea discului — 
Roma și Tokio), ion Cernea (un „argint* și un „bronz” — Roma șl Tokio), fe
tele din echipa de gimnastică (două „bronzuri" — Melbourne și Roma). Ar mai 
fi de semnalat faptul că medaliilor obținute Împreună cu celelalte fele, gim
nasta Elena Leuștean le-a mal adăugat un „bronz" la sol. la J.O. din 1956, Leon 
Rotman și Dumitru Pîrvulescu au In colecții, pe lingă titlurile amintite de cam
pioni olimpici, șl cite o medalie de bronz I

Pață de numai două modalii olimpice din trecut, cele 30 «tștlgate de re
prezentanții sportivi al Republicii noastre slnt elocvente, tn primul rtnd, 
despre vastele posibilități puse Ia dispoziția tineretului nostru pentru a se pu
tea realiza deplin și In acest domeniu de activitate.

Să trecem acum Ia capitolul următor : CAMPIONATELE MONDIALE. Aceste 
mari competiții ale tineretului lumii au constituit întotdeauna un obiectiv prin
cipal al preocupărilor sportivilor șl antrenorilor noștri. De-a lungul celor două 
decenii, vitrina cu Irotee a mișcării sportive din România s-a îmbogățit per
manent, an de an. Și-au depus acolo simbolul succesului, răsplata străduințelor

In greaua luptă pentru cucerirea laurilor de campioni mondiali, caiaclștll șl 
canoiștii (12 medalii de aur), handbaliștli și handbalistele (5 titluri supreme la 
„11“ și la „7"), tenisul de masă (18 victorii), popicele (4 locuri I), luptele greco- 
romane (3 titluri), tirul și scrima (cite 2 medalii de campioni), parașutismul, pes
cuitul staționar și șahul (compoziție) — cu cite o victorie. Alte 68 de medalii 
(argint și bronz) completează palmaresul participării sportivilor noștri la cam
pionatele lumii.

Sport cu serioase ecouri In arena olimpică, caiacul șl canoea constituie 
clou-ul ultimilor ani. Deși cu o istorie relativ nouă (această ramură nici nu 
numără, în țara noastră, două decenii de existență !), caiacul-canoea s-au impus 
rapid și oriunde s-au disputat întrecerile, ele au demonstrat clasa înaltă a re
prezentanților școlii românești. Aure] Vernescu, cea mai rapidă padelă a lumii, 
are 4 medalii de aur dobindite în lupta cu cei mal puternici adversari, pre
zenți la startul marilor întreceri de la Jajce și Griinau. Din această admira
bilă flotilă au mai făcut parte Vasile Nicoară și Haralambie lvanov, de trei ori 
campioni ai lumii, Afanasie Sciotnic, Mihai Țurcaș, și Încă mulți alți sportivi 
destoinici.

Locul III la campionatul mondial de la Stockholm atestă — nu este credem 
nici un paradox — marea valoare a handbalului tn 7 din țara noastră, căruia 
i-au dat strălucire cele două medalii de aur cucerite de echipa mascu
lină a României la mondialele de la Dortmund și Praga. Fetele, cu 3 medalii 
de aur (două au fost obținute la handbalul în 11) sînt și ele prezente la marea 
sărbătoare. Și cînd te gîndești că handbalul în 7. ca și caiacul-canoea, 
este abia la vîrsta... adolescenței I Ivănescu, Moser, Hnat, Nodea, Redl, Gruia, 
Irina Naghi, Ana Starck, Elena Pădureanu & comp sînt astăzi figuri de seamă 
în lumea handbalului.

Rămlnînd mal puțin in compania altor sporturi — 
n-avem ce face, ne-am propus doar o succintă trecere 
în revistă I — nu vom omite însă din galeria marilor 
campioni ai lumii numele trăgătorului Virgl) Atanaslu, 
Învingător Ia Wiesbaden, unde a stabilit șl un nou record 
mondial Ia pistol viteză, al floretistet Olga Szabo, ale 
luptătorilor Valerlu Bularca, Ion Cernea și Ien Baciu, ca 
și ale popicarilor len Mlcorolu, Petre Purje și Constantin 
Rădulescu. O clipă Încă In lumea scrimei I Victoria flore- 
tiștilor români la Montreal — orașul Expo 1967 — a 
produs o veritabilă senzație, explicabilă prin suita lor 
de succese în fața celor mai redutabile echipe ale lumii.

AI treilea capitol : CAMPIONATELE EUROPENE. în 
ansamblul competițiilor internaționale, europenele apar 
consemnate la rubrica „competiții regionale", alături de 
campionatele Asiei șl Africii, de Jocurile Pan-America- 
ne etc. Dar. să nu uităm totuși că o serie de sporturi 
își au centrul de gravitație în Europa: caiacul-canoea, 
luptele greco-romane, bobul ș. a. Aceste sporturi, ca 
și unele probe din alletism, înot, tir și gimnastică sînt, 
chiar și pe plan mondial, un apanaj al europenilor, ceea 
ce. desigur, ridică mult nivelul valoric și importanța cam
pionatelor bătrînului nostru continent. Evident, un bilanț 

pozitiv Ia acest capitol capătă o semniiicație în plus. De aceea, cînd totalul 
medaliilor cucerite în aceste două decenii Ia diierite campionate europene se 
ridică la 175 este toarte greu să-ți reții condeiul de ia superlative.

42—78—55, adică medalii de aur, argint șl bronz, 11 ramuri sportive fruntașe 
pe continent și peste 50 de laureați ai campionatelor — lată bilanțul evoluției 
sportivilor români la aceste mari confruntări sportive internaționale.

Prestigiul bobului românesc, ridicat cu ani tn urmă pe vlrf de piramidă 
de echipajele conduse de Alex. Papană șl de Dudu Frim, a fost Întregit de

Romeo VILARA 
Hristoche NAUM

(Continuare In pag. a 2-a)
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portul românesc, vlăstar robust 
și tinăr al marii noastre familii 
socialiste, întîmpină împreună cu 
întregul , , ’ .
douăzeci de ani de Republică, 
ridicînd spre înălțimi steagurile 
albastre ale tinereții biruitoare. 

Această stare de spirit firească 
și îndrituită, izvorăște dintr-un 

excedentar de succese. Fiindcă, în

popor împlinirea a
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bilanț 
pofida unor trecătoare insatisfacții și atîtor 
pretenții legitime cite se mai cer împli
nite, sportul nostru cunoaște marea per
formanță de a fi devenit o uriașă înde; 
letnicire de masă, cuprinzînd milioane și 
milioane de oameni, solicitați de bucuria 
stadioanelor, a piscinelor, a sălilor de 
gimnastică, fiecare ins întîlnindu-se cu dis
ciplina care-i convine în cadrul unei com
petiții ce frizează demografia.

De la fotbalul „miuțâ* jucat pe maidane 
sordide sau de la minoritatea de privile- 
giați, practicanfi ai sportului alb, de la 
cursele de automobile de odinioară, echi
valente ale bătăilor cu flori de la rondul 
al doilea, expresii plictisite ale unor răsfă- 
tați ai destinului, și pînă la sportul de 
astăzi, manifestare plenară și plurală a 
sănătății unui popor, e un drum de secole, 
de nesperat în trecutul nostru apropiat. 
Istoria se scrie, e adevărat, în pagini de 
cronică, dar se cresta în vechime și pe 
răbojul marilor olimpiade. Sportul nostru, 
beneficiarul unei istorii biruitoare, e che
mat să-și scrie propria sa istoria și să 
contribuie la desăvîrșirea luptelor unui 
întreg popor, desăvîrșindu-se și depășin- 
du-se într-o competiție fără pauze și fără 
răgazuri.

Tn acest sens credem că toți cei ce 
veghează la posturi de comandă sau apa
rent modest subordonate 
românesc 
atentă și 
pe care 
obținute, 
climatului 
disciplinele sportive pentru eliminarea ra
pidă și cu exigență maximală a tuturor 
racilelor, îndeosebi de ordin moral, cîte 
mai barează drumul succeselor pe care 
le-ar putea înregistra activitatea noastră 
sportivă, bogotâ în talente, rezervor ine
puizabil de energii creatoare.

în acești 20 de ani, sportul nostru a 
înregistrat succese memorabile, chiar dacă 
iubitorii din tribune le-ar fi dorit uneori 
și mai strălucitoare.

Să pu uităm atîtea izbînzi în competițiile 
internaționale de talia olimpiadelor, a cam
pionatelor lumii și a celor europene, în 

care fanionul românesc a fost purtat ade
seori de acești sportivi la punctul cel mai 
înalt al catargului, cu toate că pentru a 
ajunge pînă acolo ei au avut de înfruntat 
adversari redutabili.

Rezultatele de pînă acum sînt bune, dar 
evident ele pot fi și mai bune, stînd numai 
în puterea noastră de a le transforma în 
excepționale.

Anul 1968 va însemna pentru toată lumea 
sportivă un an al Întrecerilor olimpice, 
unde sîntem încredințați că inteligența și 
perseverența românească vor avea un 
cuvtnt de spus.

Am, ctnd scriu aceste rlnduri, înaintea 
ochilor uriașa paradă a sportivilor trecînd 
prin Piața Aviatorilor tn zilele marilor 
noastre sărbători. Văd și admir împreună 
cu Întreaga tară acea uriașă defilare, prilei 
de tonică mîndrie națională, a tinereții 
patriei noastre socialiste, biruitoare.

Tineretul e viitorul. Descifrez, tn acest 
viitor de aur, deceniile și veacurile ce vor 
urma, triumfale tn lumina lor eternă. .

Aurel BARANGA I

ale sportului 
o reexaminare 
atît a listelor 
performanțele

sînt chemafi la 
responsabilă, nu 
sînt Înregistrate 

cît la o scrutare riguroasă a
în care se exercită azi toate
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ĂTOA
de

Nicolae TĂUTU

Sînt douăzeci de flamuri pe culme fluturînd, 
sînt douăzeci de aripi spre înălțimi deschise, 
slnt douăzeci de trepte urcate rînd pe rînd 
cu încleștări în luptă, cu irizări de vise.

Și-a îmbrăcat întinsul sărbătorescul strai 
și nu va fi pe lume podoabă-atît de rară 
precum este vestmîntul de necuprins în grai 
ce-l poartă azi pe umeri bogata noastră (ară.

Doar l-a țesut partidul cu-al muncii roșu spor, 
cu mari hidrocentrale, cu noile palate 
păstrînd și busuiocul lîngă televizor 
și doina continuînd-o în amplele cantate !

Din larg de stadioane sportivii se ivesc 
cariatide albe cu brațe îndrăznețe 
susțin a țării stemă, luceafăr românesc 
cu sonde, cetini, grîie de rod și frumusețe.

Olimpicele torțe în ochi li se aprind, 
cununi de lauri grele ți-aduc azi, Românie, 
să ne urcăm Columna spre ceruri de argint 
cu largile frontoane săpate-n veșniciei
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Handballștii români fotdgrallați ia Prdga, după ce cucetiseră cel de al doilea tiilu de Campioni ai lumii

MAI MULT
DE 1000 DE MEDALII!

(Urmare din pag. I)
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IOlanda Baiăș-Soter a corec
tat sau a egalat de 14 ori recor
dul lumii la săritura în Inâllime

Nicolâe Linca, pe podiumul 
olimpic de Ia Melbourne

Două decenii de afirmare 
sportivă internațională

JOCURILE OLIMPICE t
Medalii de aur 11 t 1952 — 1 (tir) ; 1956 — 5 (box* Canoe, tir) ; 
1960 — 3 (atletism, lupte, tir) ; 1964 — 2 (atletism).
Medalii de argint 9
Medalii de bronz 19
RECORDURI OLIMPICE 6 : 1932 - 1 (tlf) ; 1956 -- 1 (tir); 
1960 — 2 (atletism, tir) ; 1964 — 2 (atletism, haltere).
CAMPIONATE MONDIALE
Medalii de aur 49 : 12 — caiac-canoe ; 1 — compoziție șahistâ ; 
5 — handbal ; 3 — lupte greco-romane ; 1 — parașutism ; 1 — 
pescuit staționar; 4 — popice; 2 — scriind; 18 — lenis de 
masâ ; 2 — tir.
Medalii de argint 37
Medalii de bronz 31
RECORDURI MONDIALE
Seniori 41 : 16 — atletism ; 2 — aeromodelS ; 4 — avidfle ; 13 — 
parașutism ; 1 — popice ; 1 — zbor cu motor; 4 — tir.
Juniori 30 : 14 — atletism ; 15 — haltere ; 1 — tir.
CAMPIONATE EUROPENE
Medalii de aur 42 : 2 — atletism ; 1 — aeremodele ; 2 — box ;
1 — bob ; 23 — caiac-canoe ; 2 — canotaj ; 3 — lupte greco- 
romane ; 1 — lupte libere ; 4 — tenis de masâ ; 2 — fir ; 1 — 
volei.
Medalii de argint 78
Medalii de bronz 55
RECORDURI EUROPENE
Seniori 17 î 17 — atletism
Juniori 33 ; 17 — atletism ; 15 — halteră ; 1 =— tir.
„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"
18 locufi 1:3 — handbal în 7; 2 — rugby ; 8 — tenis de 
masâ ; 5 — volei.
JOCURI BÂLCANICE
297 titluri de campioni balcanici
221 medalii de argint
208 medalii de bronz
CRITERII SI CAMPIONATE MONDIALE DE TINERET
Medalii de aur 10:1— bob ; 2 — hdndbâl j 5 — Strimd ; 1 — 
»ah ; 1 — tir.
Medalii de argint 7
Medalii de Brant 4
CRITERII Șl CAMPIONATE EUROPENE DE JUNIORI Șl TINERET
Medblii de aur 33 s 2 — atletism ; 5 — caiac-canoe ; 1 — fot
bal : 6 — înot; 3 — tir ; 16 — tenis de masâ.
Medalii de argint 21
Medalii de bronz 13
FESTIVALURI MONDIALE ALE TINERETULUI
Medalii de aur 45 « 1949 — 1 ; 1951 — 3 ; 1953 — 11 ; 1955 — 
13 ; 1957 — 11 ; 1962 — 6.
Medalii de argint 76
Medalii de bronz 79
JOCURI MONDIALE UNIVERSITARI
Medalii de aur 19 i 1951 — 1 ; 1954 — 4; 1957 — 3; 1959 -
2 ; 1961 — 6; 1965 — 3.
Medalii de argint 26
Medalii de bronz 38

înaltă reputație, recordmani mon
diali, campioni olimpici șl conti
nentali, luctu care lă detfef minat 
pe specialiști Să denumească U- 
niverSladeld — „micile Olimpia
de". La aceste întreceri de an
vergură, la FatiS, Torino, Sofia, 
Budapesta etc., sportivii români 
au obținut 19 titluri de campioni 
mondiali universitari. Printre Cam
pioni : Iolanda Balaș și tfenîsma- 
nul Ion Țiriac, care au cîștigât 
cile trei medalii de aur.

„C.C.E." — inițiale binecu
noscute in lumea sportivă. Com
petiția reunește — după cum se 
știe — campioanele naționale de 
pe continent în disputele progra
mate de diferite ramuri sportive. 
Echipele noastre s-au impus în 
întrecerile de tenis de masă, vo
lei, handbal și rugby. 18 victorii 
— acesta este bilanțul participă- 

T"Wf Campioanelor 
„C.C.E.". Cele mai 
aparțin jucătorilor 
masă de la C.S.M. Cluj — 5, ur
mați de voleibaliștii de Ia Rapid 
București — 3. S-au mai impus: 
Gfivița Roșie și Dinamo București 
la rugby, Voința și Progresul 
București la tenis de masă femei, 
Dinamo, Știința și Rapid la hand
bal în 7. Vorbind despre „Cupa 
campionilor europeni" este plăcut 
să ne reamintim că ultimele două 
firtăle ale competiției masculine 
de volei s-au desfășurat la Bucu- 
teȘti, între două formații româ
nești, Dînatho și Ra^id, 
confruntări revenindu-le 
viștilor bucureșteni.

Și pe plan internațional
■ bul de mîine” îșl are asigurate 
întreceri de anvergură cu prile
jul cărora se verifică potențialul, 
cunoștințele tehnice și tactice ale 
tinerilor sportivi, talentul de care 
dispun la începutul drumului spre

mările performanțe. La camploria- 
tele și criteriile mondiale și eu
ropene pentru juniori și tineret, 
reprezentanții României au obținut 
43 de medalii de aut, 28 de argint 
și 17 de bronz. Cit de precis este 
„barometrul" acestei verificări 
ne-o demonstrează șl faptul că 
înainte de a cuceti cununa olim
pică Mihaela Pfehfeș dă veni se cam
pioană tdntihehtală de junioare.

începute Oficial în 1930, Balca
niadele au Crescut în importanță 
cu fiecare an. Contribuind efectiv 
la strîngerea legăturilor de prie
tenie între tinerii din acbâstă 
parte a lumii — idee promovată 
in extenso, cu consecveriță, dă 
statul nostru — Jociirile Balca
nice cunosc o ampidăte deosebită, 
ridieîndu-se în itiiilte câzuri la 
nivelul marilot îrtttecferi alb spor
tului internațional. Ctt timpul, arid 
lor s-â mărit necontenit. De 
la Balcaniada de atletism — cea 
care a Inatigutat șefia întreceri
lor — s-a ajuns ia competiții si- 
miiătfe în baschet, tolba], brix, 
ltipte grebo-romane Și libere, te-‘ 
nis de masă șl de cîmp, tir etc. 
îh 1968 Sd va inaugura și Balca
niada de scrîtnă, competiție pro
pusă de forul nostru de speciali
tate. în ..................... - -
sportivii români și-au înscris în 
palmares aproape 300 de victorii 
balcanice. Desigur, primul loc îl 
deține atletismul — sportul cu 
Cele mai multe probe in concurs 
și CU cele mâi multe ediții în is
toricul cotnpfetițifei. Ar mâi fi de 
spus că — în Balcani — echipele 
noastre de atletism domină valo
ric. Aproape două treimi din nu
mărul total al medaliilor aparțin 
ătlețiior. O remarcă în plUs pett- 
tru „eventu!" echipe băieți — 
echipe tete realizai în anii 1959, 
1962, 1964, 1965 și 1967.

Fotbalul, boxul, luptele, tenisul 
de masă și cel de cimp, precum 
șl alte ratfturl spbrtivfe nfe-au adus 
șl ele satisfacția unor valoroase 
performanțe în competițiile bal
canice.

în acești 20 de ani, sportivii ro
mâni au mal realizat rezultate 
onorabile în competiții internațio
nale importante cum sînt „Cupa 
țărilor latine și Greciei" la tir, 
„Cursa Răcii" — la ciclism, „Cupa 
Păcii" Ia rugby, campionatele in
ternaționale de atletism, gimnas
tică, tir ș.a. organizate de țara 
noastră și campionatele Inter
naționale ale altor țări, „Cupa 
Dunării" lă hochei pe gheață, pre
cum și in sute și sute de cori- 
diirsUri și nieciuri internaționale.

Nu putem pune punct acestei 
sumare cronici a celor două de
cenii de evoluție a sportivilor noș
tri In ăteiiă interriățlbnală fără a 
aminti că la obținerea succeselor

lot o Contribuție de primă impor
tanță au avut-o antrenorii și teh- 
bitieriil echipelor de club șt al 
tdprezehtatlvelbt naționale. Spre 
biictirla tiltutor, lista antrenori
lor fruntași feste îoârte mate. Cum 
însă nu o vbm putea reproduce 
integră!, ne vom rezuma la fevi- 
dențiefeă „cfelor mai burii dintre 
cei mai burii" : Radu Huțan, N. 
Navasart, Ion Kunst-Ghermflnescu, 
Oprea Vlase, Nicolâe Neddf, Va
sil® Chelaru, Ion Corpeanu, Ion 
Popa. Ion Soter, Oh. Zlhlbreștda- 
riil, Petre Cișrtilgiu, Nirblăe Vbî- 
cU, Ștefan Petrescu, Mihai Fla- 
inâfâppl, Cârol Cotcek, 
nărid 
Cu și

temerarii coboritori pe pirtia de 
gheață de la Igls: Ion Panțuru, 
Nicolâe Neagofe, Petre Hristovicl 
și Ghebrghe Mattel. Campioni eu
ropeni tn 1967, la bobul dfe 4, el 
se pregătesc acum cu asifliiilatfe 
pentru marele examen OllffipiC.

Pe „pîrtia" stlcceselor de preăti- 
giii, deschisă de Nicolâe Lined 
in 1956, au pășit nenuuiâfățl ti
neri, excelent dotați pentru ătta 
pugiiistîcă. Doi dintre ei, Gheor- 
ghe Negrea si Nicolâe Gîju au 
cișiigâl dreptul de a purta cen
tura de câmpionl ai Europei, iat 
ălți aprbâpe 30 de boxeri s-aîl 
reîntors în țară cu medalii de ar
gint și de bronz. Numai anul a- 
ceslâ, pe ringul de la Palazzo dello 
Sport diti Roma, boxerii noștri au 
obținut șase medalii. Este un fru
mos succes la care și-au adus 
contribuția experienței lor „mănu
șile de aur“ de altădată — antre
norii Lucian Popescu, Ion Chiriac, 
Constantin Nour, Ion Popa ș. a.

Ca Să nu mai repetăm apre
cierile făcute la capitolele pre
cedente — deși, s-o recunoaștem, 
ar merita s-o facem ! —, nu in- 
SÎătSifi âsupra performanțelor de 
la europene ale caiaciștilor și 
canoiștilor, ale luptătorilor și alle- 
ților etc. Totuși, nu putem trece 
cu vederea faptul că maestrul e- 
ihferit ăl sportului Aurel VerrtescU 
are o bogată colecție de ttofee 
obținute la campionatele europe
ne : 8 medalii de aur !

Este — dacă vreți — un ade
vărat recordman în materie '.

Ultitftă escală din acest scurt 
Itinerar: AITE MARI COMPETI
ȚII INTERNAȚIONALE. Deși se 
adresează unei singure categorii 
de tineri, Universiadele reprezin
tă, in arena sportivă mondială, 
o competiție de mare efect. Se tn- 
tîlnesc cu acest prilej sportivi cu

__ ... ______ , Ferdi-
Popescu, Cdristantin Pdpeâ- 
alții.

★

României la 
multe succese 
de tenis de

anibeie 
dinamo-

„schim-

’■> LV'* '1 L,\ VkfshhTril

ultimele două decenii,

fohdUI de ani- al sportuluiîn _ _
fomâhesc âu fost tezaurizate fii 
âeești 2'1 de ani ăl Republicii peste 
iOOO de medalii Cucferitfe de re
prezentanții României îti tnarlle 
îhttecen desfăștirâte pe toate tae- 
ridiâhblfe lumii, ta Bombay și la 
Lortdfa, la Paris și Ia Moscova, 
ia fiuertos Aites și Montreal, la 
Melbourne și ia feotaâ, lă Tokio 
și la Praga, la Dortmund și iâ 
Isțanbul — pretutindeni sportivii 
României socialiste au cucerit 
aplauzele șl simpatia publicului 
pentru măiestria lor, pentru corn-

vârâtă citadelă a Scrimei. Aici 
s-au născut sportivi de irurile șl 
— spferdm — se Vor mai Mfie

acum au totodată valodrea unei 
promisiuni că în viitorii ani — 
sub soarele Republicii — tineretul 
nostru sportiv va adăuga noi bi
ruințe pentru creșterea prestigiu
lui României în arfena sportului 
internațional.

FSi

GENERAȚIA
Talentatul Dobrin

Fotbalul rămîne fotbal. Deși au 
declarat de atîtea ori „gata, nu 
mă mai interesează", la primul 
meci al echipei dragi cei care 
îl iubesc și-au călcat jurămîn- 
tul. Și nici nu se poate altfel. 
Intre acești 
cu balonul rotund s-â legat 
strînsă 
să n-o 
cătorii 
talente 
numai 
cru antrenori ăi specialiști repu- 
tați. Baroti, Valcareggi sau Schon 
au fost entuziasmați de jocul lui 
NICOLÂE DOBRIN. Pe marile 
stadioane ale Europei, la Buda
pesta, Neapole sau Ludwigsha
fen, acolo unde a evoluat, Do
brin s-a bucurat de aprecieri 
unanime.

Dintre fotbaliștii noștri l-am ales 
pentru această rubrică pe Dobrin, 
din două motive : a) este Unul 
dintre cele mai bune produse 
ale fotbalului nostru din ultimul 
deceniu; b) este din generația 
Republicii, pe care o sărbătorim 
acum.

oameni și sportul 
o 

prietenie. Și apoi, de ce 
recunoaștem? Nu toți ju- 
ne-au supărat. Avem și 
autentice. N-o spunem 

noi. Au afirinat acest lu-

Dobrin s-a născut pe plaiurile 
argeșene, mâi precis lă Pitești, 
în ziua de 26 august 1047. Ard 
20 de ani, dintre căre mâi mult 
de jumătate și i-â împărțit între 
școală, familie și terenul din 
Trivale. Este un mare îndrăgos
tit de fotbal. Ah, dâcă toți ju
cătorii noștri âr fl iubit âceSt 
sport ca el, cu siguranță că fot
balul nostril ar fi avut acum 
altă poziție în EUtopa ! Deși ac
cidentat, Dobrin jbhglfeăză intr-a 
cameră cu o mică minge de cau
ciuc. Se roagă de antrenori să-1 
folosească măcar 10 minute, să 
mai guste din atmosfera stadio
nului (deși la 20 de ani a savu
rat-o din 
succes).

Sîntem 
bilanțuri
1967. Pentru Dobrin, momentul e 
nespus de frumos. Are 20 de ani, 
s-a căsătorit și — de trei Iutii — 
a devenit și tată. A venit pe lume 
Dănuț. în plus, pentru a doua 
oară consecutiv; în urma anche
tei Întreprinse, ă fost desemnat

plin, bucurîndu-se de

gâtâ cu toții să facem 
la încheierea anului

PALMARES 1967
CAMPIONATE MONDIALE

2 locuri I
— floretă (Ionel Drîmbă, Tănase Mureșan, Iuliu Falb, Mihai 

Țiu, Ștefan Ardeleanu)
— lupte greco-romane (Ion Bactu)

3 locuri ÎI
3 lăcuri ÎII

CAMPIONATE EUROPENE

9 incuri I
— bob (Ion Panțuru, Nicolâe Nfeagoe, Petre Hristovicl, 

Gheotghe Maftei).
— box (Nicolâe Gîju)
— luptă greco-romane (Simion Popfedeu),
— caiac (Aurel Vernescu ; Vârnescu—Atânasle Sclotnla ;

Sferghel Covaliov, Mihai Turca?; Anton CaleHic, Ion Iri- 
mia ; Thrcaș, Andrei Conțolehco, Haralambie Ivariov, Vet- 
neScli).

— canoe (Andrei Igorovț Petre Maxim—Aurel Simionov).
9 locuri II

13 locuri III
„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"

4 locuri I
— rugby (Dinamo București).
— volei (DihăniO Buciirești).
— tenis de friasă femei (Progresul București).
— tenis de masă bărbați (C.S.M. Cluj).

CAMPIONATE MONDIALE DE TINERET
3 locuri I

— spadă (Anton Pongraț)
— handbal fete (echipa națională).
— handbal băieți (echipa națională).

1 loc III
CAMPIONATE EUROPENE DE JUNIORI

8 locuri I
— caiac (Roco Rujan ; Marla Loyin—Tțaripena Evdochimov ; 

Eugen Botez, Nicolâe Schmul, Petre Gtăciov, Marin Sioita)
2 locuri II
2 locuri III

CAMPIONATE EUROPENE FEROVIARE
1 loc I

— popice (echipa feminină Rapid).
1 ioc ii

JOCURILE BALCANICE
42 locuri I

— âtlfetisrii (19), box (3), fiioto (2), fehis de masă (4), tenis 
de cimp (2), tir (16).

35 lociiri Jl
17 locuri Iii

CONCURSUL PREOtlMPIC DIN MEXIC
5 locuri î

— atletism (viorica Viscopeleartd).
— lupte (Ion Baciu).
— tir (Marcel Roșea).

7 locuri II
2 locuri iii

REPUBLICII
de revistă de spedâlitâte „cel 
măi buh fotbalist român ăl anh- 
lui".

Acestâ este Dobrin. Unul dintre 
sportivii din generația Republi
cii. Uri tînăr câre, bdcuri nd u-se 
de excelent® condiții de pregă
tire, și-a putut etala talentul, 
marile sale calități. Un tînăr 
care și-a văzut visurile copilă
riei împlinite, dar Câte âspîră lă 
măi miilt.

Cdnilânîih ALEXE

PăHifieia
Mihaelei Peneț

In urmă cu cinci ani, o fiii de 
lă Școala Sportivi din Brașov, 
la pufiriă vreme după deblttiil 
Sdu in atletism, driiăed Stillța 
la aproape 39 dă metri. K)u era 
mult, dar antretioarea Irina Taco- 
rian fi întrevedea mari poSibtlt- 
tăli de progres. Speranțele pro
fesoarei erau pe deplin justifi
cate, atit de calitățile fizice fi 
deprinderile tehnice corecte, cit 
fi de pasiunea pentru proba

aleasă de voința fi puterea de 
munca a elevei.

Posesoare a acestor calități 
hotărîtoare in cariera oricărui 
campion, MAHltitlNA C1UREA 
fi-a început ascensiunea către 
virfiil piramidei atletismului. Fie
care antrenament, fiecare concurs 
o apropiau mai mult de culmile 
Visate. Cu excepția unui singur 
ari (1964); crefterea rezultatelor 
Mărilenel teste neîntreruptă: (38 90 
m in 196S; 43.45 tn îtl 1963; 45 00 
M în 1965; 53.42 m în 1966). $i, 
tn fine, ă Venit ți 1001. amu 'm 
ilare Mărilend Citirea avea să 
împlinească 20 de ani. După ce 
aruncă de la prirhUl concurs al 
anului 53,88 m — record perso
nal. în lună iulie, la Sofia — Ma- 
rilena ciștigă proba de aruncare 
a suliței din cadrul meciului bi
lateral Rdmănta — Bulgaria. Re- 
iîllfătul înregistrat CU acest, prttej 
— 51,92 m — o Situează pe locul 
13 iii ierarhia iriohdială a sezo
nului! Împreună cu Mihaela Pe
nes, campioana noastră olimpi
că Mărilena Oiurea formează 
un veritabil cuplu de mari suli- 
țațe.

A. 1ONESCU

J



„DIALOG PE ACEEAȘI 
SCENA"

Printre numeroasele ma
nifestări culturale și sporti
ve organizate in regiunea 
Ploiești, in cinstea zilei de 
30 Decembrie, se înscrie la 
loc de frunte și originalul 
concurs cultural - sportiv 
„Dialog pe aceeași scenă", 
inițiat de Consiliul raional 
al sindicatelor Ploiești. La 
această interesantă manifes
tare artistico-sportlvă au 
luat parte 600 de artiști 
amatori și sportivi, re- 
prezentînd întreprinderi din 
Valea Călugărească, Plo- 
peni, Boldești șl Scălenl.

în program au figurat i 
dansuri populare, soliști de 
muzică populară șl ușoară, 
precum șl întreceri spor
tive t la haltere, tenis de 
masă, popice șl șah. La în
cheierea confruntărilor, ju
riul a acordat cîștig de cau
ză artiștilor amatori șl 
sportivilor din Plopenl.

A. Vlăsceanti, 
coresp. principal

NUMEROASE ÎNTRECERI 
IN REGIUNEA CLUJ

Mii de tineri din raioane
le regiunii Cluj s-au în
trecut în aceste zile în tra
diționalele concursuri dota
te cu .Cupa 30 Decembrie*.

★
La Bistrița, de pildă, cel 

mai buni halterofili de la 
Școala de mecanizatori 
agricoli (unde acdăStă ra
mură a atleticii grea șe 
bucură de o mare populari
tate) au luat parte la un reu
șit concurs. S-a folosit o 
bară olimpică, concurențli 
întrecîndu-se la toate cele 
trei stiluri. Cel mal bun 
rezultat al reuniunii l-a 
obținut A. Carafa, care la 
categoria 56 kg a reușit 
232,500 kg (75 kg la îm
pins, 77,500 kg la smuls și 
100 kg la aruncat). Merită 
remarcați și tinerii A. Tihl

A

In cinstea 
zilei de 
30 Decembrie 

r 
I
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I
I
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Masă rotundă cu 6 
sportivi din regiunile Bacău 
Maramureș, Oltenia, Brașov,

Galați îDobrogea și
„TRADIȚIILE 

DE IERI ȘI

activiști

SPORTIVE
DE AZI“

ASCENSIUNE RAPIDĂ | 
SPRE EVERESTUL 

SPORTULUI
® Un «col de tradiție • De la pasiunea individuală, la entuziasmul colectiv • Panait Istrati - cronicar sportiv de anticipație I • Primul campion se 

de duminică cu arta și sportul O La izvoarele sănătății O Citadelele sportului părăsesc imaginația in favoarea realității

L
a sărbătoreasca aniversare a Republicii, sportul românesc lși prezintă bilanțul său de victorii 
șl succese, tn acești 20 de ani, mișcarea Sportivă — condusă și îndrumată permanent de 
partid — a străbătut cea mal importantă etapă din istoria sa. Exercițiile fizice șl sportul au 
devenit nn Important factor de sănătate In viața a milioane de oameni, au căpătat noi șl va
loroase valențe sociale.

N-a fost întotdeauna ușor de parcurs acest drum. Ne amintim. Cu două decenii în urmă 
aria sportului era încă restrinsă, întrecerile nu cunoșteau ponularitatea și prezența masivă a 
tineretului. Ne aflam — ca să ne exprimăm tn termeni sportivi — la cîțiva metri după start. 
Abia atunci începea să se răspîndească ldeea că mai multă activitate sportivă înseamnă On 

plus de torță și optimism; mal puține medicamente, înseamnă o contribuție la creșterea longevității, la 
realizarea unei armonioase dezvoltări fizice și morale a cetățenilor patriei.

Idealuri nobile penlru realizarea cfirota s-a depus, de-a lungul acestor ani, un uriaș și susținut 
efort colectiv, pus In valoare pe fondul condițiilor materiale asigurate dezvoltării educației fizice și 
sportului de către statul nosttu socialist.

fnturor categoriilor de Cetățeni, în locul important pe cară sportul șl l-a cucerit în viața orașelor și 
Satelor de pe întreg Cuprinsul țării.

In aceste două decenii, pașii ne-au purtat deseori de-a lungul și de-a latul țării. Păstrăm 
astăzi în carnetele de însemnări multe din impresiile culese in tribune Sau tri tiiijldCtil parttcipanțllor 
diferite competiții. Pentru retrospectiva acestor două decenii am socbtlt-, Insă-, necfesar să invităm 
6 masă rotundă cadre sportive de conducere din cîteva regiuni ale țării. Au răspuns invitației noastre 
MIHAI GRIGORAȘ — președintele C.R.E.F.S. Badău, TEODOR OPRICĂ — președintele C.R.E.F.S. Galați, 
VASILE LĂZĂRUȚ — președintele--------------- ----------- ----- ' * 1

$i T. Florian, care pentru 
vîrsta lor — flecare are 
cite 16 ani — au atins 
cifrele mulțumitoare de 200 
kg, respectiv 162,500 kg.

î. Toma, coresp.

râr
Zilele trecute, a avut loc 

concursul Inaugural de schi 
la Cheile Turzii. Competiția, 
organizată de comisia oră
șenească de schi Turda, a 
fost dotată cu .Cupa 30 

[ Decembrie* șl a avut in 
1 program probe de fond, 

coborîre și slalom. Iată cîș- 
tigătoril : fond — 3 km
junioare — Mariana Sarchlz 
(5c. metalurgică) > 5 km ju
niori — Ai. Bito (Șc. Cera
mică) i 10 km seniori — 
C. Pantea (Arleșul) i cobori- 
re — juniori — C. îmberg 
(Liceul nr. 1), Seniori — 
I. Ioana (Liceul nr. 1); 
slalom uriaș — juniori — 

i S. Ortițlu; seniori — V.
Onlțiu.

1. Pataki, coresp.

♦
în orașul Cluj, în cinstea 

aniversării Republicii S-au 
desfășurat întreceri la 10 
ramuri sportive. Au partici- 

I pat aproape 800 de spor
tivi. Cea mai numeroasă 
participare s-a înregistrat la 
fotbal, Unde trofeul pus în 

, joc a fost disputat de 20 
de echipe (din campiona- 

' tele orășenesc șl regional).
Pe primul loc s-a clasat 
formația Unirea (camp, reg.) 
antrenată de I. Luț. Iată și 
cîștigătorii altor Întreceri : 
tir — A. Ceghezi (C.S.M.) 
552 p la armă standard 

' 3x20 focuri, V. Lănp (Clu- 
j jeana) 80 p la armă sport

10 focuri; tenis de masă — 
j V. Bledea (Universitatea);
I gimnastică (fete) — echipă 

C.S.M.
P. Radvani, coresp.

LA PITEȘTI, CONCURSURI 
LA OPT RAMURI SPORTIVE

C.S.O. Pitești, in colâbO- 
rare cu Consiliul focal al 
sindicatelor, a înscris în 
programul competițional al 
âceălbi iuții nh&iefBăăb in- 
treceri dotate cu „Cupa 56 
Decembrie". Au avut loc 
dispute interesante la bas
chet, lupte, handbal, șah și 
tenis de masă, mai întîi pe 
asociații sportive, după 
care cîștlgăWtii s-rtu îhtre- 
Cut îti flhală. Dintre forma
țiile ciștigăloare s-aii re
marcat : Școala sportivă 
Pitești (la bdschet, băieți și 
fete) Șl A. S. Stihtdlă (13 
handbal băieți).

I. Fețeanu, coresp.

Oltenia, ION POP — președintele 
C.R.E.F.S. Dobrogea.

Rezultatele acestei munci se oglindesc astăzi în concepția generală despre sport în adezînnea 
“la

REDACȚIA : Vă prdpunem să 
începem discuția noastră cu evo
carea tradițiilor sportive ale re
giunilor pe care le reprezentat!. 
Aceasta pentru a urmări — pe 
baze concrete — dezvoltarea ulte
rioară șt pentru a putea — pflft 
comparație — să apreciem obiectiv 
realizările obținute.

VASILE LÂZĂRUT: Ml-aș 
permite să încep eu discuția, mai 
tntîi pentru faptul că, după cum 
se știa, Brașovul este unu din regi
unile cu cea mai veche tradiție 
sportivă și, apoi, pentru că noi a- 
vem sintetizate aceste începuturi 
tntr-un muzeu tn care se află a- 
dunate multe mărturii ale tndelUn. 
gatei existențe a diferitelor disci
pline pe aceste meleaguri. Tn 1894, 
la Mediaș, lua ființă un club de 
ciclism; tn 1922, ta poalele Tîm- 
pei, S-a jucat primttl meci dih is
toria handbalului nostru și tot în 
același an au fost consemnate pri
mele demonstrații de gimnastică. 
Nu sînt cele mai vechi apariții 
sportive tn regiune. Documentele 
păstrate atestă că în 1880, cum era 
și firesc, datorită așezării geogra
fice și frumuseților naturale, Bra
șovul începe să devină un centru 
turistic. Peste puțină vreme vom 
sărbători șl 75 de aM de ta desfășu
rarea concursului inaugural la 
schi. Trebuie însă precizate coor
donatele acestor tradiții. Inițiati
vele se datorau unor pasionați, iar 
activitatea du depășea granița cer
cului de prieteni. Nici mai tîfziu, 
atunci cînd tn drena națională în
cep să se impună o serie de cam
pioni din Brașov, el nu stnt rodul 
unei activități intense, desfășurată 
pe o arie largă, ci niște talente 
autentice care răzbat grație perse
verentei.

TEODOR OPRICA : Pe meleagu
rile gălățene, pU mâlul marelui 
fluviu; sportul îh forma sa orga
nizată a apărut mai tîrziu. Păstrăm 
însă emoționanta anticipație a lui 
Panait Isirăfî, cafe vedeâ în Cbdifl 
uri tin Căpabtl să devină haltero
fil... Foarte slaba dezvoltare a 
sportului în regiunea noastră se 
explică, desigur, în contextul so- 
ciai-econoinic ăi. vremurilor acelora 
și pătitrii a înțelege vitregia lor 
este suficient să amintesc cîteva 
rîhduri din memoriul trimis în 
1907 Ministerului de Interne de 
către țăranii din comuna Tudor 
VlădiriîlreScU : „TIMPURILE; DE 
ASTĂZI NU LE MAI PUTEM 
SUFERI, NU AVEM CU CE SĂ 
TRĂIM. N-AVEM CE MAI PUR
TA : NOI, ÎNTR-O ȚARA AȘA DE 
Bogată, cu pamînturtle 
cele mai bune și roditoa
re. cu grînele cele mai 
DULCI. SA AJUNGEM SĂ MU
RIM într-6 asFmeNea țară. 
ASTA NU SE POATE".

ION POP: Cu entuziasm, dar 
tn același cadru limitat, s-a născut 
și sportul maramureșean. Primele 
pasiuni sportive au fost cele pen
tru atletism, gimnastică, fotbal; 
lupte și turism. Activitatea compe- 
tițională — de fapt, mai mult de
monstrații șt concursuri ocazionale 
— a debutat la sfîrșitul secolului 
trecut. Multă vreme, sportul era 
practicat doar la Baia Mare, Satu 
Mare. Sighet. Caret și Bata Sprle. 
Lipseau aproape complet bazălS 
sportive necesare practicării disci
plinelor de care am amintit. Exis
tau, în schimb, condițit pentru des
fășurarea întrecerilor de tenis, scri
mă și călărie, care rămîneau insă 
inaccesibile IhăjoHMții pasibhaților 
sptirtUlttl.

MÎHAI GRIGORAȘ : Ca și to- 
VărăȘUltil Teodor Opri că, istoria 
tradițiilor sportive ăfe regidhii Bă- 
cău HU-ml oferă posibilitatea unei 
intervenții ample. Mă rezum doar 
a spune că în afara oinei și, in- 
tr-o oarecare măsură, a gimnasticii; 
practicată în special în licee, spbr- 
tUl eîa 6 necunoscută nu mimai 
în satele, ci și în orașele acestei 
regiuni a Moldovei.

AVGVSTIN BRtNDtiȘE : In loc 
de comentarii, cîteva cifre : înainte

Q.R.EF.S. Brașov, AUGUSTIN BRÎNbUȘE — președintele C.R.E.F.S.
C.R.E.F.S. biarâ mureș și DUMITRU PANAIT — vicepreședinte al

de 1944, pe teritoriul actualei re
giuni Oltenia activau 13 echipe de 
fotbal, 20 de boxeri, 10 jucători de 
tenis de ctmp și 15 călăreți.

DUMITRU Panait ■■ Spunînd că 
în 1918 a avht loc ta Constanța pri
ma întîlnire de fotbal s-ar putea 
înțelege că in anii următori acti
vitatea s-ă îmbogățit, cucerind ti
neretul. Ei bine, a trebuit să trea
că mai mult de un sfert de secol 
pîhă cînd Dobrogea să realizeze — 
pe toate planurile — premisele ne
cesare pentru ca și sportul să-și 
poată croi drum spre ihima tine
retului.

REDACȚIA : Mai bogate sau re- 
iiise la cîteva inițiative, tradițiile 
sportive din regiuni ne reamintesc 
de existența sportului încă mult 
înaintea celor două decenii pe care 
le Sărbătorim la 30 Decembrie. 
N-au existat însă, ani de-a rîndul, 
condiții pentru ca aceste tradiții să 
fie larg cultivate, să cunoască pro. 
greșul firesc. Idăea de spori s-ă 
menținut doar prin entuziasmul și 
pasiunea pionierilor săi, a acelora 
Care l-au înțeles și l-au iubit cu 
adevărat. Și, după lungă aștep
tare, atunci cînd a venit înnoirea 
Vremurilor noastre, ea a însuflețit 
masele. Vă propunem să conti
nuăm convorbirea noastră tocmai 
pe ăceăstă temă, rugindu-vă să 
punctați tn discuție principalele 
transformări, evenimente și rezul
tate îrt activitatea sportivă din Ul
timii 20 de ant.

ION POP : De lă inițiative izo
late, de la o activitate legată de 
cefe Cîteva competiții s-a trecut 
lă o largă mișcare sportivă de mase 
și de performanță — iată, după 
părerea mea, principala Schimbare 
petrecută în viața sportivă mara
mureșeană. Urcînd cele 20 de trep
te âfri ajuns âstăzi sS averii peste

450 de asociații sportive, 8 200 de 
sportivi legitimați, aproape 9 000 de 
gB6i>tiVl clasificați, Uh hidre riiimăr 
de profesori de educație fizică, an
trenori, arbitri și instructori. Echi
pe din regiunea noastră participă 
la campionatele naționale de volei, 
atletism, box, gimnastică, baschet, 
handbal, fotbal, lupte șl scrimă.

AVGUSTIN BRtNDVșE : Multe

Și 
la 
la

cifre și fapte dovedesc că, la fel 
ca în celelalte regiuni, în Oltenia 
activitatea sportivă de mase și de 
performanță a cunoscut o dezvolta
re fără precedent. De aceea mă voi 
referi la creșterea bazei materiale, 
adică la acel sector care asigură 
posibilitatea practicării sportului, 
creînd premisele dezvoltării lut. 
Sînt, desigur, zeci șl sute de ame
najări sportive simple care prile
juiesc în toate orașele șt Satele re. 
giunii desfășurarea unei bogate ac
tivități competlțlonale a tineretu
lui. Pentru sportul de performan
ță, însă, erau necesare construcții 
complexe. Tn acești ani ou fost rea
lizate baze sportive Importante, 
cum stnt stadionul șl sala sporturi
lor din Craiova, stadioanele din 
Tg. Jiu, Caracal, Turnu Severin, 
Corabia si Strehaia. Numai așa a 
fost posibilă crearea unei activi
tăți compătiționole de anvergură 
care să atragă mii de spectatori, 
din rîndlit cărora mtitțî au coborît 
treptele tribunei pentru a Mda tn 
arenă.

MiHAÎ GRIGORAȘ : Si eu am 
să mă opresc numai la unul dintre 
aspectele care ilustrează noua în
fățișare a sportului băcăuan. Con
tribuția cea mal directă — aș spu
ne eu șt cea mai eficientă — o 
are educația fizică șl. pornind de la 
acest adevăr, voi sublinia dezvolta
rea ei in școli. Faptul că zeci de 
mii. de elevi, practică astăzi în mod 
organizat, permanent, sportul, că 
în cele 565 de școli generale, 21 
profesionale șl 28 de licee din re
giunea Bacău există o preocupare 
susținută pentru dezvoltarea armo
nioasă a copiilor — reprezintă în
deplinirea Unui deziderat de bază 
al vieții moderne.

TEODOR OPRICA : Tncercînd să 
abordez numai un aspect al com
plexei activități ce se desfășoară 
pretutindeni și căutîndu-l pe cel 
mai caracteristic, mai nou. ml-am 
ales ca temă o succintă privire a- 
supra activității sportive clin între
prinderi. Tradiționalele concursuri 
pentru desemnarea campionilor a- 
sociației sportive asigură pe de o 
parte primul pas pe drumul în
sușirii cunoștințelor într-un sport 
sau altul, pe de alta cuprinderea 
unui mare număr de pasionați în- 
tr-o activitate organizată șl deo
sebit de important — creează te
renul prielnic verificării talentelor. 
Cel peste 200 000 de oameni care 
vin la startul întrecerilor formea. 
zi masa din care rămîn in conti
nuare cel Ce-și fac din sport o pa
siune. Dar, chiar sporadică, întîl- 
nlrea cu sportul asigură tuturor 
ore plăcute petrecute în aer liber, 
le sugerează mijloace de recreare, 
de întinerire dacă vreți. Competi
țiile acestea pe fabrică și uzină au 
contribuit și la mărirea număru
lui sporturilor practicate pe melea- 
gurile gălățene. Astăzi se desfă
șoară întreceri lă 23 de discipline ! 
Vorbeam de ndu. El se manifestă 
din pll'n. Chiar faptul că se face 
sport fn întreprinderi și urine este 
o noutate, pentru că regiunga Ga
lați a devenit o forță Industrială a 
țării tot în aceste două decenii pe 
care ne pregătim să le sărbătorim.

DUMITRU PANAIT : Spuneam 
la începutul discdției noastre că 
regiunii Dobrogea i-a lipsit îfi 
mare măsură tradiția sportivă. Ea 
a fost însă făurită și dezvoltată în 
toți acești â'nî.

MUIți, foarte mUlți dintre cei 
care ne vizitează regiunea sînt; de 
fapt, oaspeții Litorăltiliii Și făc eh- 
nostință nemijlocit cu sportul de 
astăzi din Constanța, Mamaia, E- 
forie, Mangalia... Să vorbesc, deci, 
despre altceva Cred că este semni
ficativ să subiiniez viața sportivă 
a satelor dobrogene. In afara acti
vității pe care O desfășoară în ca
drul competițiilor raionale, tinere
tul sătesc participă cu regularitate 
la acele sărbători sportive dumini
cale, din ce în ce mai bogate, mai 
interesante și organizate la un nu
măr sporit de discipline. Inițierea 
în tainele Sportului, condusă dte a-

proape 3 600 de instructori, se face 
simultan cu peste 15 000 de tineri. 
Jmblntndu-se cu manifestațiile ar
tistice, „duminicile cultural-spor
tive" au căpătat o mare extindere, 
devenind nu o obișnuință, ci o în- 
ttlnire așteptată cu nerăbdare. Cel 
mai iute, cel mat puternic, cel mal 
indemtriatic — iată cîteva titluri 
la care rîvnesc și pentru care lup
tă cu pasiune mii șl mii de con
curent!. Avînd o tradiție mai în
delungată, trînta și oină atrag șl 
ele tineretul deopotrivă.

VASILE LĂ7.ARUT: Pentru că 
evident nu putem cuprinde tn dis. 
cutia prilejuită de această masă 
rotundă toate sectoarele activității 
sportive, îmi voi permite — la fel 
ca și ceilalți participanți — să a- 
bordez un singur doftenlit, hli-am 
ales peffbrmânțâ. Pe fondul Se
veral al dezvoltării mișcării spor
tive din regiunea noastră am reu
șit să pregătim în ultimii ani un 
mare număr de performeri de va
loare. AȘ apâla la cîteva cifre : 62 
de campioni republicani. _ 81 de 
Sportivi tn loturile republicane, 240 
de maeștri al sportului.

Dintre reprezentanții sportivi al 
rpplunil Brașov se disting campio
nul mondial de lupte greco-romane 
Valeriti Bularca, bOberul Petre 
Hristovlcl — component dl echinâ. 
fulul campion european, Gh. Vil- 
rno» — «nul dintre cel mal buni 
blatlonlștl al lumii, handbalistele 
și altele. Rezultatele stfperioiir'e ale 
unora dintre sportivii brașoveni tșl 
au originea și tn pregătirea Știin
țifică asigurată în cluburi și aso
ciații. La aceasta, o contribuție de 
seamă o are cabinetul metb- 
dlco-stiMifle, in cttdrttl căruia tșl 
desfășoară activitatea un mare nu
măr de cadre eu experiență șl ca
lificare superioară. Materialele e- 
laborate aici sînt bazate pe practi
ca sportivă și lși găsesc — tn ma
joritatea cazurilor — o rapidă adio- 
tdre în procesul instfuctl'v-edu- 
cativ.

REDACȚIA : Cele înfățișate în 
aisibufle ne arată că ne aflăm în- 
tr-o ascensiune spre Everestul 
sportului : sănătatea poporului. 
V-am propune să scrutăm împre
ună viitorul, să Vedem este sîrrt b. 
tapele următoare aie ascensiunii, 
mijloacele pe câte vă ghidiți să te 
folosiți, astfel îneît sportul, mișca
rea sportivă, să devină tot mai a- 

Cunoscînd misiunea de onoare, dar și de rSspUbdere, ce-i revine sportului pe plan social și în 
efitmarea ihternaționalâ a țârii noastre, socotim că principalele forțe îh realizarea succeselor viitoare 
sînt regiunile țârii. ‘Ele trebuie Sâ-si sporeascâ eforturile și cqntribuția la dezvoltarea mișcârii sportive 
la nivelul cerințelor ridicate ale epocii contemporane. Am dori ca discuția purtată la această masă 
rotundă să însemne un început pentru găsirea de noi forme si mijloace de răspîndire a sportului în 
întreaga țară.

proplată de preocupările tuturdf ce
tățenilor țării.

MIHAI GRIGORAȘ : Mă atrage 
flhiTUl acestei discuții. Este un pri
lej de a vorbi despre niște visuri 
pe care mi le-am făurit tocmai 
pentru că există premisele, trans
punerii lor în realitate. Tn toate 
domeniile se reclamă cu intensi
tate înnoirea. Este, poate, ceea ce 
ni ptedetipă și pe noi în cel mai 
înalt grad. Vrem să facem ca acti
vitatea sportivă generală să aban
doneze formele depășite. Mi se 
parb, astfel, depășită perioada cînd 
crosul era poarta de intrare în ac
tivitatea. Sportivă. Cred că un mij- 
lof de schimbare ar fi organizarea 
unor stadioane și săli deschise. 
Să-l anunțăm pe viitorul pasionat 
al sportului că aici va găsi la ori
ce oră terenul, băzlnhl sau sala 
pregătită pentru a-i ofbri pbslbttî- 
țătea să se destindă și că un pro
fesor reputat va fi gata să-l ini
țieze — dacă dorește — în tainele 
performantei. Ce părere aveți ?

VASILE LÂZARUT : Este b Idee 
pe care am putea s-o îmbrățișăm 
chiar din prima zi a noului an. 
Mai ales că în toate regiunile sînt 
prevăzute pferitru viitorii ani impor
tante construcții șl amenajări spor
tive, care vor trebui să devină nu 
numai laboratoare ale performan
tei — cum au fost în majoritatea 
cazurilor ptnă acum — ci și mij
loace de bază tn îndeplinirea sar
cinilor sociale ale sportului.

DUMITRU PANAIT: Noi avem 
uh atu Important tn atragerea pri
virilor întregii țări spre regiunea 
Dobrogea : litoralul. Nu putem ră- 
m.îne însă niimal cu ftcOastă cunu
nă de lâlirt. Ne asociem, deci, ideii 
care s-a născut cu prilejul acestei 
mese rotunde. Mal ales că apllcîn- 
d-o în practică vom putea rezol
va. mai blnă șl Sftrblna pe cară 
ne-ttm. pr’optts-o de d dă îh Vlitbr o 
dezvoltare mult mai mare unor 
sporturi — ttș spune — specifice 
fșgiunl noostte — c«m sînt Uiptete, 
boxul, fotbalul, atletismul, hand
balul și voleiul, precum și unor 
discipline care au condiții bune la 
noi. dar au fost neglijate : natația 
și patinajul.

TEODOR OPRICA : Propunerea 
este bună. Nu poate rămîne însă 
solitară ținînd seamă de aria ătîi 
de întinsă a «portului. Crearea sau 
continuarea tradiției îh sportul 
școlar (Serbări sportive, întilhiri 
între reprezentative de școli, com

petiții în care promoțiile de absol
venți să predea urmașilor tricou
rile, reprezentativei școlii ș.a.m.d.), 
un interesant dialog sportiv pe sta
dion (Constanța — Brașov, Cluj —, 
Iași, Bacău — Galați) la toate ra
murile sportive, inițierea unor con
cursuri dotate cu premii — „Mă
nușa de aur" — box, premiul „Del
finul" — natațte, „Săgeata Dunării"
— ciclism, și cite altele ar putea 
ajuta la atragerea tuturor în lu-. 
mea sportului.

ION POR: Privind în viitor se 
poete prevedea sportului — și nu 
numai lui — o dezvoltare pe mă
sura simpatici de care sC bucură 
pretutindeni. Totul este să folosim 
din plin orice prilej pentru a in
troduce ldeea de mișcare, de re
creare în aer liber în sistemul de 
Organizare â timpului liber al fie. 
cărui cetățean. Vremurile moderne 
au adus cu ele și maladii... mo
derne. Astenia, nevroza pot fi mai 
ușor îndepărtate cu ajutorul mirâ- 
tulosiiTui medicarneht care este 
snnrtul. decit cu orice alt tratament. 
Spun asta medicii. Mă gîndesc că 
o idee mai veche — turismul — 
poate redeveni nouă printr-o for
mă mai atrăgătoare de organizare. 
Ar trebui însă să contribuie la 
realizarea el mal multe organizații 
și instituții. O excursie la Brașov
— de pildă — trebuie să însemne 
deopotrivă : vizitarea Bravului, 
participarea la un spectacol al o- 
peret, o ascensiune în Cristianul 
Mare, o întîlnire cu scriitorul pre
ferat... Și multe alte mijloace de 
îmbinare a programului ar face din 
excursie un lucru util, așteptat cu 
nerăbdare.

AUGUSTIN BRÎNDUȘE : Contri
buția directă și mărită a sportului 
la sănătatea poporului trebuie =ă 
ne stimuleze în găsirea unor for
me noi, atrăgătoare. Tbți cei ce 
iubim sportul trebuie sS ne gîn- 
dim Ia ele. Să nu uităm. însă, că a 
doua menire a sportului este aceea 
de a sedate în evidență și talentele 
de care nu ducem lipsă, dar care 
trebuie să fie depistate șl pregătite 
pentru a fi incluse în reprezenta
tivele naționale. Iată de ce soco
tesc că în viitor va trebui să se 
fâcă eforturi tot mai mari pentru 
calificarea — în toate sporturile — 
a unui mare număr de profesori, 
antrenori, tehnicieni. Ei îi pot des. 
coperi pe viitorii performeri, ei îi 
pot conduce pe treptele măiestriei 
pînă în vîrful piramidei.

Silviu CRISTIAN

Clnd Joacă băieții Iul Mdrdărescu, stadionul din Constanța devine rcincăpător. ȘI nu numai atunci.



CE FAC ECHIPELE?
Prin telefon, de la corespondenții noștri

FRĂMÎNTĂR! Șl PERSPECTIVE

treprinde la sfîrșltul Iul ianuarie 
în Iugoslavia.

în ceea ce privește echipa 
C.F.R., lucrurile par ceva mal 
așezate. Antrenorul Gain și-a 
făcut un plan pe tot timpul 
iernii. Spicuim din el: vacanța 
va dura pînă la 6 ianuarie j tri
miterea la tratament a jucătorilor 
Tatar, Popescu și Maia șl, bine
înțeles, reluarea antrenamentelor 
in prima jumătate a lui ianuarie.

mătoare, cu care antrenorul Gri- 
gore Noje va începe pregătirea 
cu Jucătorii. La revedere".

T. TOHĂTAN

îiloealitate 
zile de va- 
conducerea 
amenajat o

de vor- 
timișo- 
și Va-

P. ARCAN

TIMIȘORENE
Zilele acestea am stat 

bă cu cei doi antrenori 
reni: Nicolae Godeanu
sile Gain. Din discuțiile cu ei 
am desprins frămîntările fotba
lului timișorean, grijile lor, dar 
nu numai ale 
una din cele 
prima divizie 
la primăvară,

BĂIMĂRENII ÎN VACANTĂ

lor, de a readuce 
două echipe în 

a țării. Ce va fi 
este greu de

„Primiți ultima știre pe anul 
1967 din Baia Mare, cu acesta 
cuvinte și-a început transmisia 
corespondentul nostru despre 
fotbaliștii locali. Duminică a 
avut Ioc aici, în sala de sport, 
o partidă da mini-fotbal, între 
jucătorii băimărenl. Au partici
pat aproape toți fotbaliștii, mai 
puțin cei care sînt în preajma 
unor examene. Deși sînt într-o 
vacanță totală, jucătorii au în
deletniciri din cele mai plăcute, 
își petrec timpul liber cu folos.

LA A.S,A. TG. MUREȘ
Pe fotbaliștii din 

poți întîlni în aceste 
canță la club, unde 
asociației A.S.A. a
sală. Ei au la dispoziție o bi
bliotecă, o masă de ping-pong șl 
una de biliard. Marți i-am în- 
tîlniț aici pe Balaș, Siko, Toth, 
Soliom și Czako. Era plăcut și... 
liniște. O parte dintre jucători

■ văzut. De ce ? Pentru că în lo- 
-. turile timișorene nu prea sînt 

promovați tineri, pentru că indis
ciplina și-a făcut un culcuș bun. 
în această ordine de idei, amin
tim faptul că, nu de mult, Grlzea 
a fost scos din Iotul Politehni
cii pentru atitudine ireverențioasă 
față de conducătorii tehnici al 
echipei i Hodrea nu mai vrea să 
facă parte din echipă, deoarece 
a fost ținut prea mult pe banca 
rezervelor, iar alți doi, Răcelescu 
și Mihăilă, au de ispășit e sus
pendare de 8 luni. La ora 
reasta, antrenorul N. Godeanu 
iispune decît da 11 jucători 
un portar de rezervă. Deși
tuațla nu-i trandafirie, el consi
deră că 
în serie 
•movînd 
tate de 
închege
fi vrut să vă transmit numele ca- 
lor care vor îmbrăca la primă
vară tricourile primei echipe, 
dar antrenorul nu ni le-a dezvă
luit. Le vom afla, desigur, o 
dată cu reluarea antrenamentelor. 
Un fapt 
nut din 
acela al 
nelor. în 
pozitivă
Petrovici, Popanică, Regep, Popa 
și Cotormani, cel mai silitori. O 
veste de ultimă oră, în ce pri
vește fotbalul, este aceea a unui 
turneu pe care echipa îl va în-

sînt plecați din localitate (Tîm- 
pănaru, Dodu, Raksi, Pavlovici). 
Avem și un jucător care, la 
această oră, călătorește peste 
mări și țări, Dumitriu III, aflat 
în turneu cu Selecționata divi
zionară. Ciutac așteaptă cîteva 
ilustrate de la el — e colecțio
nar. Cam acestea ar fi veștile 
din Tg. Mureș. Voi reveni la 
telefon după 4 ianuarie, cînd se 
reia activitatea.

Astă-seara, in sala Floreasca,

Derbiul masculin Steaua-Dinamo
Din 1952 încoace (an în care 

titlul masculin i-a revenit forma
ției Metalul „23 August" București), 
lupta pentru întîietate în baschetul 
românesc se dă, invariabil, între 
echipele bucureștene Steaua șl Di
namo. De cinci ori au ciștlgat dina- 
moviștii, iar de zece ori (ultima 
oară în sezonul 1966—1967) au ter
minat victorioși sportivii de la 
Steaua (cu ani în urmă, C.C.A.).

în acest campionat, tot cele două 
valoroase formații sînt singurele cu 
pretenții justificate la titlu, singu
rele neînvinse. Disputa directă, 
care va avea loc astă-seară în sala 
Floreasca, va tranșa rivalitatea 
pînă spre finele returului, repre- 
zentînd, totodată, pentru învingăto
rii de azi o opțiune foarte serioasă 
asupra titlului. Numărul mare de 
internaționali care se vor Înfrunta 
— să nu uităm că protagonistele 
derbiului constituie baza lotului 
național — și, desigur, miza mare 
a jocului ne dau dreptul să spe
răm într-un joc de valoare ridi
cată.

Iată componența celor două echi
pe: STEAUA (antrenor C. Herold): 
Novacek, Nosievici, Savu, Barău, 
Dimancea, Bulat, M. Cîmpeanu, 
Tiidossy, Gheorghe, Andronescu,
Rusu (incertă participarea celor
lalți doi jucători din lot, Nicules
cu și Popa, ușor accidentați); DI
NAMO (antrenor D. Niculescu): 
Albu, Diaconescu, Novac, Viciu, 
Cernea, Dragomirescu, Giurgiu, 
Vissner. Cîmpeanu, Andreescu,

a- 
nu 
și 

si-

lupta pentru supremație 
nu-1 pierdută, că pro- 
citeva elemente talen- 
la juniori va reuși să 
din nou formația. Aș

pozitiv, ce trebuie reți- 
tabăra Politehnicii, este 
febrei pregătirii exame- 
acest sens, o apreciere 
la adresa jucătorilor

O fază care vorbește de la sine despre spectaculozitatea meciurilor Steaua — Dinamo (deși jenat de 
Giurgiu, Savu aruncă la coș). Imagine din partida disputată in primăvară, în cadrul turneului finai 

de la Cluj.
Fotai B, Wagner — Cluj

Intîlnirea va fi condusă de ar
bitrii Gh. Dinescu (București) și 
G. Dutka (Oradea), aleși de antre
norii echipelor. Echipa feminină de handbal Rapid București

Activitatea proprlu-zisă va Începe 
la 10 ianuarie, ctnd va avea loc 
vizita medicală. Atunci vom afla 
și programul pentru perioada ur

„Cupa pentatlonistului

Roșu.
I. PAuș

GH. TOMIUC, antrenor

ctștlgă- 
atrlbuie

se mal 
de zile Vasile Gbrog, unul din talentații schiori ai Universității Cluj, 

într-o cursă disputată pe pirtia de la Borșa.
Foto : P. Nagy-Cluj

Un număr d« 18 cencurenți au 
participat joi la concursul de 
scrimă dotat cu „Cupa pentatlo- 
nistului*. După șase ore de luptă

victoria a revenit spadasinului 
C-tin Niculescu (Viitorul) cu 6 v, 
dar numai după un baraj cu T. 
Chifor (Steaua) care acumulase 
și el 6 v. Pe locurile următoare 
s-au clasat patru reprezentanți ai 
clubului Steaua: F. Tudor cu 
4 v, C. Călina, D. Spîrlea și R. 
Negrea cu cîte 3 v.

S-A PRELUNGIT VINZAREA
LA TRAGEREA LOTO A REVELIONULUI

La cererea particlpanțllor, vînzarea 
biletelor pentru tragerea LOTO A 
REVELIONULUI s-a prelungit pînă 
duminică 31 decembrie 1967.

Tragerea numerelor cîștigătoare va 
avea loc în ziua de luni, 1 ianuarie 
1968, în sala din strada Doamnei 
nr. 2 din București, la ora 18.

La tradiționala tragere a REVE
LIONULUI, care se desfășoară după 
o nouă formulă tehnică, se atribuie 
în număr nelimitat autoturisme : 
Fiat 1800, Moskvicl 408 cu 4 faruri șl 
radio, Fiat 850.

Prin tragere la sorți se mal atri
buie 10 autoturisme : 1 Flat 1800,

de 11 categorii

de 10 lei are 
și poate obține 
obișnuite, supll-

1 Renault 10 Major, 1 Moskvicl 408 
cu 4 faruri șl radio. 2 Skoda 10M 
M.B., 2 Fiat 850 și 3 Trabant 601.

In afara autoturismelor 
acordă 50 de excursii de 20 
în sudul U.R.S.S.

Variantelor cu 2 numere 
toare din 6 extrase li se 
cîte 100 lei. Se atribuie premii pe 
16 categorii în loc * " . ..
ca pînă acum.

Fiecare variantă 
3 șanse de cîștig 
3 premii diferite — 
mentare și speciale.

Depunerea biletelor câștigătoare se 
va face la agențiile Loto-Pronosport 
pînă joi, 4 ianuarie 1968, la ora 13 
în orașele de reședință regională, 
iar în celelalte localități pînă 
miercuri 3 ianuarie 1968.

★
Câștigătorii premiilor de catego

ria I de la tragerea Loto din 22 de
cembrie 1967 sînt următorii :

întreg : Gheorghe Vollntlrescu din 
București — 60.485 lei.

Sferturi : Stellcă Mocanu din Brăi
la și Iosef Micloșu din București 
cîte 15.121 lei.

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 51 

DIN 24 DECEMBRIE 1967

PREMIUL EXCEPȚIONAL : 1 
riantă a 75.000 lei (un autoturism 
„MOSKVICI 408“ cu 4 faruri șl radio 
și 20.500 lei în numerar).

CATEGORIA A H-a : 17 variante a 
2.679 lei ; CATEGORIA A HI-a : 273 
variante a 250 lei.

Report categoria I : 37.962 leî.
PREMIUL EXCEPȚIONAL a reve

nit participantului SICRA RUDOLF 
din Tîrnăveni.

va-

susține primul joc cu Admira Viena

BULETINUL ZĂPEZII
Datorită amabilității 

lui prevederi de scurtă durată 
din cadrul Institutului meteoro
logic, vă putem informa asupra 
stării zăpezii în zona de munte. 
De joi a început să ningă în 
toate masivele țării, stratul de 
zăpadă ajungînd în dimineața 
zilei de 29 decembrie Ia urmă
toarele grosimi: Vf. Omul 18 cm 
(troiene de 72 an), Paring 41 cm, 
Păitiniș-Sibiu 7 cm, Slnaia-Cota 
1 500 41 cm, Fundata 12 cm, 
deal 21 cm, Semenic 50 cm, 
cu 102 cm, Rarău 41 cm, 
șoara 12 cm, Ceahlău 21 
Iezer 26 cm. Ninsoarea va

Serviciu- tlnua să cadă șl în următoarele 
două-trei zile, astfel că de Anul 
Nou amatorii de schi vor avea 
condiții bune pentru practicarea 
sportului lor favorit

Pre- 
Țar- 
Băi- 
cm, 

con-

Schiorii noștri fruntași vor 
participa în cursul lunii ianuarie 
la următoarele concursuri cu ca
racter republican: PROBE AL
PINE : 7 ianuarie, la Predeal, 
Concursul de deschidere (orga
nizează F.R.S.B.) i 13—14 Ianua
rie, la Poiana, „Cupa Postăvarul* 
(organizează comisia regională 
Brașov) ,• 20—21 ianuarie, la Po
iana, „Cupa Dinamo" (orga
nizează Dinamo Brașov); 27 
—28 ianuarie, la Poiana, „Cupa 
A. S. Armata" (organizează A. S. 
Armata Brașov); FOND ȘI BI- 
ATLON: 7 ianuarie, la Predeal, 
Concursul de deschidere fond 
(organizează F.R.S.B.); 13—14
ianuarie, la Poiana, „Cupa A.S. 
Armata" la fond (organizează 
A. S. Armata Brașov); 14 ianua
rie, la Poiana, „Cupa României" 
la biatlon; 19—21 ianuarie la
Poiana, campionatele naționale 
la biatlon; 20 ianuarie, la Poia
na, „Cupa Steagul roșu" la fond 
fete (organizează Steagul 
Brașov); 27—28 ianuarie,
Poiana, „Cupa Tractorul" la
(organizează Tractorul Brașov); 
SĂRITURI: 7 ianuarie, la Poiana, 
Concursul de deschidere (orga
nizează F.R.S.B.);
la Poiana, „Cupa Dinamo* 
nizează Dinamo Brașov); 
nuarie, la Valea Strîmbă, 
regiunii Mureș-Autonomă
ghiară" (organizează comisia re
gională Mureș-A. M.) ■, 28 ianua
rie, la Poiana, „Cupa A. S. Ar
mata Brașov" (organizează A. S. 
Armata).

Handbalistele din echipa Ra
pid București se pregătesc de 
plecare. Ele se vor deplasa la 
Viena, unde imediat după Anul 
Nou — în ziua de 8 ianuarie — 
vor susține primul joc din al 
doilea tur a) „C.C.E.* cu cam-

pioana Austriei, Admira Viena, 
Antrenorul Simion Pompiliu va 
deplasa următorul lot de jucă
toare i Buzaș, Dobrescu (portari), 
Starck, Bîtlan, Bălcoianu, Cula, 
Hedeșlu, Gheorghe, Petrache, 
Vasllescu și Ghiță.

FIESTA ATLETICA
DE LA SAO PAULO

roșu 
ia 

fond

14 ianuarie,
(orga-
21 ia-
„Cupa

Ma-

Numărul viitor al zia
rului nostru va apare 
miercuri 3 ianuarie 1968 
la orele obișnuite, în 
patru pagini.

In timp ce suplimentul ziarului nostru se afla sub tipar, 
Ia sediul Consiliului Național pentru Educație Fizică șl Sport 
a avut loc festivitatea inmînăril unor distincții sportive, în 
cadrul căreia luptătorul ION BACIU șl scrimerll IONEL 
DRÎMBÂ și TĂNASE MUREȘANU au primit titlul de maestru 
emerit al sportului. Din acest motiv la ancheta noastră de Anul 
Nou, din pagina a 7-a, ei apar cu vechile titluri.

Iată o rectificare pe care o facem cu toată plăcerea 1

Duminică noaptea, la ora cînd — 
în întreaga lume — va fi sărbăto
rită, în clinchet de pahare, sosirea 
Anului Nou, in centrul orașului 
brazilan Sao Paulo, mal bine de un 
milion de locuitori, înarmați cu 
chitare (s-ar putea altfel 7), cu pe. 
tarde, cu lungi serpentine multico
lore șl cu cantități Industriale de 
confetl, se vor înghesui de-a lungul 
străzilor pe unde va trece traseul 
celei mai originale curse atletice, 
crosul „San Silvestro".

Cu cîteva minute mal înainte ca 
acele ceasornicului să se suprapu
nă la cifra 12, starterul va anunța 
plecarea în cursă a celor cîteva 
sute de alergători venițl In Bra
zilia din mal multe țări ale lumii 
pentru această „flesta" sau cum I 
se mal spune „corrida atletică*. A- 
lergarea, ca de obicei, va fi înso
țită de zgomotele spectatorilor, des- 
fășurîndu-se într-o tipică atmos
feră de carnaval, din recuzita că
ruia nimic n-a fost trecut cu ve
derea.

Crosul „San Silvestro", organizat 
de „Gazeta Esportiva* își aniver
sează în acest an cea de a 42-a e- 
diție, fiind considerată — mai ales 
prin ineditul său — ca una dintre 
cele mal importante curse pe teren 
variat

în așteptarea rezultatelor (cîști- 
gătorui crosului de la Sao Paulo 
fiind primul dintre învingătorii a- 
nului 1968), iată o listă a atleților 
care au obținut victoria la ultimele 
ediții ale acestei competiții: 
124» Vllje Helno (Finlanda)
1950 Lucien Theys (Belgia)
1951 Erich Kruzyckl (R.F.G.)
1952 Franjo Mlhallci (Iugosla

via)
1953J3rr.il Zatepek (Cehoslovacia) 

20:30,4

12:45,5 
22:37,2
22:56,5

21:36,4
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DUPA cum s-a mal anunțat, joi, 
echipa de rugby Grivița Roșie a în
vins, cu scorul de 19—0 (0—0). echipa 
Saint Saturnin din Avignon. Comen- 
tînd acest joc, corespondentul agen
ției France Presse relatează că rug- 
byștll români au obținut o catego
rică șl aplaudată victorie. Scorul a 
fost deschis de Marinescu în minu
tul 44, printr-o lovitură de picior 
căzută. In minutul 53, Oblemenco a 
realizat o încercare transformată de 
Irimescu. Celelalte puncte au fost 
marcate de Dinu (3), Irimescu (3) la 
capătul unei șarje de 40 m. Veluda 
(3) șl Demlan (transformare).

La Bordeaux, echipa C. A, Băglais 
a dispus, cu 12—6, de Dinamo Bucu
rești.

ÎNOTĂTORUL Roland Matthes a fost 
declarat cel mal bun sportiv din 
R.D. Germană pe anul 1967. Matthes 
a totalizat 60 412 voturi. El este re
cordman mondial. Pe locul doi s-a 
clasat fotbalistul pankau, cu 59185 
voturi, urmat de campionul mon
dial de motocros Paul Friedrichs 
cu 48 537 voturi.

Titlul de cea mai bună sportivă a 
anului a revenit gimnastei Karin 
Janz, urmată în clasament de pati- 
natoarea Gabriele Seyfert șl de îno- 
tătoarea Sabine Steinbach.

al turneului pe 
în Cehoslovacia, 
masă C.S.M. Cluj 
o selecționată Io-

IN PRIMUL meci 
care-1 întreprinde 
echipa de tenis de 
a întîlnlt, la Bmo,
cală. Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 8—8. Rezultate mal impor
tante : Glurglucă — 
(21-M, 21-18) ; Jurlks 
1-1 (21-18, 16-21, 
Suclu 2—1 (22-20. 
glucă — Jurlks 
Smlhl — Suclu

21-1»,

Sztepan 2—0 
— Totfalussl 

21-14) ; Sztepan — 
18-21, 21-16) ; Giur- 
2—0 (21-15, 21-15) : 
2—1 <21-18, 22-24.

1954

INTR-UN meci contînd pentru „Cupa 
Spengler1* la hochei pe gheață, echi
pa canadiană Kinstone a învins, cu 
scorul de 3—1 (0-0, 0-1. 3-0), o selec
ționată finlandeză. Lokomotiv Mos
cova a întrecut, cu 5—3 (0-1, 3-1, 2-1). 
o selecționată a Elveției.

CONTINUlNDU-ȘI turneul în Ame
rica Latină, echipa cehoslovacă de 
fotbal Jednota Trencln a jucat la 
San Jos6 (Costa Rlca) în compania 
echipei 
slovaci 
de 3—2

Saprlssa. Fotbaliștii ceho- 
au obținut victoria cu scorul 
(3-2).

participă patinatori din 7 țări, prin
tre care U.R.S.S., -
Austria, Olanda și Ungaria.

DUPĂ DOUĂ runde, în turneul Inter
național de șah pentru juniori de la 
Groningen, pe primul loc se află, 
la egalitate, Llgterink (Olanda), Kar
pov (U.R.S.S.) și Joacha (Ungaria), cu 
cîte 2 puncte.■
IN TURNEUL Internațional de tenis 
de la Valencia, Mulligan (Australia) 
l-a învins, cu 6—4, 6—1, pe spaniolul 
Moreno. Francezul Jauffret l-a elimi
nat, cu 6—3, 6—2, pe Iranzo (Spania).

R.F. a Germaniei,
Velasco (Spania) a dispus, cu 6—2, 
6—2, de Molina (Columbia).

FINALA turneului Internațional de 
tenis pentru juniori de la Miami 
Beach va fl disputată între Jeff Bo- 
rowiak (S.U.A.) șl Mike Estep 
(S.U.A.). In semifinale, Borowlak l-a 
învins cu 8—6, 1—6, 6—2 pe Patrick 
Proisy. Estep l-a eliminat, cu 6—4, 
6—4, pe vest-germanul Karl Mtlller.

tN SFERTURILE de finală ale tur
neului de la Port Elisabeth (Repu
blica Sud-Afrlcană). Mandarino 
(Brazilia) l-a învins cu 8—3, 6—4 pe

Franjo Mlhallci (Iugoslavia)
21:51,0
22:16,0 
21:37,4 
22:18,2 
21:58,9 
21:55,8 
22.-25,1 
21:24,7 
22:08,8 
21:55,4 
21:37,7 
21:20,1 
29:57,7 

de obi-

1955
1956
1957

(Argentina) 
(Argentina) 
(Argentina) 
(Anglia)1961

1962
1963
1964
1965
1966

Manuel Faria (Portugalia) 
Manuel Faria (Portugalia) 
Keneth Norris (Anglia)

1958 Osvaldo Suarez
1959 Osvaldo Suarez
1960 Osvaldo Suarez

Martin Hyman 
Hamoud Ameur (Franța)
Henri Clerckx (Belgia) 
Gaston Roelants (Belgia) 
Gaston Roelants (Belgia) 
Alvaro Meija (Columbia)

Traseul crosului a măsurat,

tigătorul crosului ,,San Silvestro 
In anii 1964 și 1965.

Foto : Belga sport

* TELEFON
Bungert (R.F. a Germaniei) iar Koch 
(Brazilia) l-a întrecut cu 6—1, 7—9, 7—5 
pe Bob Hewitt (Australia).

■
îN PREZENT se află în turneu în 
Danemarca mai mulțj pugiliști polo
nezi. în gala desfășurată la Odense, 
campionul european la categoria 
muscă, Szczipiak, a dispus, prin 
abandon în prima repriză, de dane
zul Holmberg. Alte rezultate mai im
portante : Larsen (D.) învinge la 
puncte pe Knut (P.) ; Hebei (P.) în
vinge prin k.o. pe Carlsen (D.) ; 
Nielsen (D.) învinge la puncte pe 
Fiodorzuk (P.).

---- o------ 1 Tr» 
meciul desfășurat la Innsbruck, pen 

~................... ’ ‘--------- E V.
(lugo- 

egalitate :

CONTINUlNDU-ȘI turneul în 
U.R.S.S., echipa masculină de baschet 
a orașului Belgrad a jucat Ia Mos
cova cu echipa Ț.S.K.A Baschetba- 
Uștil sovietici au obținut victoria cu 
scorul de 78—75 (35-38)

KLAGENFURT, echipa ceho 
slovacă de hochei pe gheață Motor 
ceske a învins cu 10—1 (3-1, 4-0 3-0) 
echipa austriacă A.C. Klagenfurt ‘ 

tru „Cupa Alpilor** echipele 
Innsbruck și H.C. Jesenice 
slavla), au terminat la 
1—1 (1-0, 0-1, 0-0).

S
ÎN CAMPIONATUL de 
gheață al Cehoslovaciei, 
loc se află echipa Z.K.L. Bmo cu 
34 de puncte, urmată de Dukla Jih- 
lava cu 33 de puncte, Sparta Praga 
cu 30 de puncte și Slovan Bratislava 
cu 30 de puncte. Rezultate mal im
portante din ultima etapă • Slovan 
Bratislava — Sparta Praga 5—1 ; Te
sla Pardubice — V.T.J. Humutov 8—1 ; 
Dukla Jiblava — V.S.J. Koslce 4—1.

hochei pe 
pe primul
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