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TOVARĂȘII NICOLAE CEAUSESCU, 
ION GHEORGHE MAURER 

Șl PAUL NICULESCU-MIZIL 
AU PLECAT IN R. S. F. IUGOSLAVIA

Marți, 2 Ianuarie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășii 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, și Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., a plecat în R.S.F. Iugoslavia, 
unde, la invitația tovarășului Iosip Broz Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia și președinte al Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, va face o scurtă vizită de prietenie.

La gara Băneasa, erau prezenți tovarășii Gheorghe Apostol» 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, Alexandru 
Drăghici, Ilie Verdeț, membri și membri supleanți ai Comi
tetului Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R., vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri, membri ai C.C. 
al P.C.R. și ai guvernului, conducători ai instituțiilor centrale 
și organizațiilor obștești.

(Agerpres)

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al C. C. al P. C. II.,

președintele Consiliului de Stat, 
rostită la posturile de radio și televiziune 

cu prilejul Anului Nou

! Retrospectivă, i

| perspectivă |

Solemnitatea înminării unor decorații
In cursul zilei de sîmbătă a avut loc în Capitală solemnitatea 

conferirii de ordine și medalii ale Republicii Socialiste România, 
acordate prin Decret al Consiliului de Stat, cu prilejul celei de a 
XX-a aniversări a proclamării Republicii.

ORDINUL
.MERITUL 

CLASA
Aurel Erăgan, 

«le, Horâtiu L. 
Tebdorescu.

ORDINUL 
.MERITUL SPORTIV- 

CLASA A III-A
Anton Acațiu, Octavian Bănă- 

țan, Efrem Cherteș, Marcu Clura- 
ru, Vintilă Crlstescu, Petre Darie,- 
Gheorghe Fleraru, Sigismund Fe- 
renez, Angela Filip, Mihai Grigo- 
raș, Dan Gârleșteanu, Virgil 
Ludu,- Ion panțuru, Cristian Pa- 
naitescu, ion Paraschivessu, Ște
fan Petrescu, Davila Plocon, E21- 
sabeta Pollhroniade, VlrgU Ro- 
șală, Ioan Schuster, Eugen Tro
liu, Gheorghe Zlmbreșteanu.

MEDALIA 
.MERITUL SPORTIV- 

CLASA l
Tîberiu Bazilides,- Dumitru 

Branga, Dumitru Căllnescu, Titus 
■JBiBBBBBBIBBBBBBBBBBIIBBIIIIlIHiBBBIBIIBIBIIIIlBBBBBlBBBIIIIl-

Republicii.

SPORTIV
A II-A
Octav C. Luchi- 
Nlcolau, Leon

Crlșan, Pavel Gospodinov, Petre 
Hristovid, Constantin Lache, Vla
dimir Lasou, Ernest Lokota, 
Gheorghe Maltei, Franclsc Matei, 
Mareei Mărășescu, Constantin Ml- 
tran, Camll Morțun, Nicolae Nea- 
goe, Marinei Oancea, Valentin O- 
râșan, Teofil Pascu, Matei Pe
cingine, Anton Pongracz, Anca 
Racovlți, Gheorghe Roșu, Tlta 
Rădulescu, Vladimir Simlonescu, 
Hanelore Spiridon, Elena Tranda
fir, Marin Trtncă, loan Wlesen- 
mayer.

MEDALIA 
.MERITUL SPORTIV' 

CLASA A II-A
Mircea Buhlea, Gheorghe Bă- 

leanu, Constantin Carabei», Vil
helm GOrgy, Dumitru lonescu, 
Ion Munteanu, Teodor Porojan, 
Alexandru Raiallescu, Zosim 
Sima.

NOI MAEȘTRI Al SPORTULUI

cu-1 
1.1

nelipsită I 
oare al I

competiția I 
a o ediției 

..........................‘.^.J 

olimpic cu următorul bilanț • I
11 MEDALII DE’AUR
10 MEDALII DE ARGINT
20 MEDALII DE BRONZ. I 
îl putem îmbogăți, trebuie | 

să-l îmbogățim I
Pregătirile au intrat acum în I 

faza sintezei. Acumulările fă-1 
cute pe parcursul a patru ani, 
dacă nu chiar mai mult, 
află în stadiul legic g. 
lui de calitate. De bună sea
mă că va fi mai greu ca ori- 
cînd. Sportul a căpătat pe 
toate meridianele o anvergură 
pe care părinții noștri nici n-ar 
fi visat-o. La alcătuirea progra
melor drastice ale pregătirii 
sportive de astăzi sînt consul' 
tate în. mod curent mașinile 
electronice. în arsenalul inves
tigațiilor și-au 
topii. C ' ’ 
medico-sportive 
aparatură care 
aceea a celei __  ______
săli de operații cardio-vascu- 
lare. S-a născut o știință nouă, j 
a recordului, a performanței I 
dusă la limitele ei maxime, lată * 
de ce este mereu mai greu. I 
Dar iată de ce este, în ace- I 
lași timp, mereu mai frumos. 
Valoarea unei victorii olimpicei 
s-a înzecit, pentru că s-a în-1 
șutit volumul de muncă nece- * 
sar obținerii ei. ■

Cunoscînd resursele sportului | 
românesc, sprijinul nelimitat de 
care se bucură, putem afirma I 
că și în aceste condiții de di- I 
ficultate, sporită în mod obiec- * 
tiv, există toate condițiile ca | 
participarea noastră la Olim-1 
piadele de iarnă și de vară * 
să fie încununată de succesul ■ 
dorit. In sporturi ca bob, i 
biatlon, caiac-canoe, tir, polo “ 
pe apă, volei, box, lupte, seri-1 
mă, unele probe atletice, Româ-1 
nia se numără printre națiu- ■ 
nile fruntașe, și-a creat o școa- 
lă proprie, însușită de mulțial-l 
ții, deține un palmares de evi- • 
dențiat. Sperăm, așadar, într-o > 
comportare la înălțimea aș- | 
teptărilor, a pregătirii minuți- * 
oase care s-a făcut și care se - 
va face cu forte sporite, acum i 
cînd s-a intrat în linia dreaptă * 
a pistei olimpice. .

Ne gîndim că în confrunta-1 
rea cu goliații sportului mon-1 
dial, puterea de mobilizare a 
reprezentanților noștri, patosul I 
patriotic, setea de victorie, le l

frun-1 
e în-1

I 
j

dițiile dificile pe care 
nostea atunci sportul

Din r" '
România sportivă este i._..r 
de pe tabelul de onoare 
aurului olimpic. Afirmarea _ 
sportului nostru la < 
supremă a fost, de la 
la alta a J.O., tot mai vi
guroasă.

Și iată-ne acum prezentîn- 
du -ne în fața unui nou atestat

le
, nostru. 

1952, de la Helsinki,
a 28 decembrie 1967, 
Marea Adunare Na
țională a votat Legea 
cu privire la dezvol
tarea activității de 
educație fizică și 
sport.

Evenimentul se în-I scrie în domeniul remarcabilu
lui. Este pentru prima dată 
cînd sportul românesc capătă, 

Iîn mod oficial, investitura ce
lui mai înalt for al țării, cînd 
vasta sa problematică este I dezbătută pe larg, punct cu 
punct, în marele sfat ales de 
popor ca să conducă desti- 

Inele patriei.
Nici un parlament din tre

cut nu și-a îndreptat vreodată 
(atenția către stadion, spre via

ța sa, nu și-a plecat urechile 
la nevoile lui. Și nu numai. 

rpentru că în vechea Românie 
existau foarte puține stadioa
ne, deși trebuiau foarte multe. 

INici unul dintre deputății de 
altă dată, aceia cu moșii dar 
fără sufragii, nu s-a gîndit că 

(această națiune, pe care ei, 
de fapt, n-o reprezentau, este 
dornică de mișcare, de sănă- 

Itate, de bucurie. La vot se pu
neau cu totul alte lucruri, se 
legiferau afaceri necurate, se 

Imușamalizau panamale. Spor
tul se rezuma la partidele de 
golf, la reuniunile de curse sau 

Ide automobilism, la schimburile 
de mingi pe courts-uri cu bla
zon, ca remediu împotriva obe- 

Izității. Noțiunea de educație fi
zică producea grimase, iar pro
fesorul de gimnastică era me- 

Ireu un paria al cancelariei.
Ne-am amintit toate acestea 

tocmai pentru a putea aprecia 
Ila adevărata valoare legea a- 

doptată recent, sensurile și 
semnificațiile ei profunde. în I România socialistă sportul a 
depășit cadrul restrîns al. unor 
cifre de recorduri, devenind o I problemă de stat pusă — îna
inte de toate — în slujba con
solidării sănătății poporului, a 

Ivigoarei lui. lată recunoașterea 
deplină a virtuților nenumărate 
ale educației fizice dar, în a- 
celași timp, înscrierea în textul 

| laconic al celor 26 de articole 
I a obligațiilor majore care re

vin acestei activități, și celor Î însărcinați să o dirijeze.

I ...La revedere 196’7, bine)1'ai 
venit 1968 I lată-ne în anul o- 

Ilimpic. Printre frămîntări si gîn- 
duri se nasc speranțe și aorinți. 
în fața sportivilor noștri, care 

Ine vor reprezenta la Grenoble 
și la Ciudad de Mexico, se I ridică înalte responsabilități.

Tradiția olimpică românească 
a început în 1924 Ic. Paris. Î Doisprezece ani mai tîrziu, tri
colorii cuceresc o prețioasă I medalie de argint, care a avut 
o strălucire cu totul deosebită, 
dacă vom tine seama de con- j_ _ __ _ _ _ _

DRAGI TOVARĂȘI Șl PRIE
TENI,

CETĂȚENI Al REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA,

încheiem încă un an de 
muncă rodnică, de creație 
avintată pentru ridicarea edifi
ciului luminos ai socialismului 
pe pămîntul României. Anul 
1967 a fost pentru poporul ro
mân un an de mari victorii în 
toate domeniile vieții sociale : 
îndeplinindu-se cu succes pre
vederile planului de stat,„for
țele de producție ale țării au 
continuat să sporească, econo
mia națională s-a dezvoltat în 
ritm susținut, au fost obținute 
noi realizări remarcabile în 
știință, cultură și artă, în în
florirea multilaterală a socie
tății noastre socialiste. „Toate 
acestea au creat condiții pen
tru adoptarea în cursul anului 
care a trecut a unor noi și 
importante măsuri pentru ri
dicarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii de la orașe 
ți sate.

Sărbătorind două decenii de 
la instaurarea Republicii —- 
împlinirea uneia din cele mai 
arzătoare aspirații ale forțelor 
progresiste din istoria modernă 
a României — poporul a fă
cut bilanțul epocii glorioase a 
socialismului. Mîndru de ceea 
ce a înfăptuit cu mintea ți cu 
brațele sale, el privețte îna
inte cu optimism, scrutează cu 
încredere ți entuziasm ziua de 
mîine, ți mai măreață, a pa
triei noastre socialiste.

Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român a pus 
în fata tuturor cetățenilor sar
cini de cea mai mare însemnă
tate pentru progresul orîndui- 
rii socialiste, a deschis noi ori
zonturi operei de construcție 
socială ce se înfăptuiește în 
țara noastră. Concretizînd u- 
neie din măsurile preconizate 
de Conferință, Marea Adunare

Națională — forul suprem al 
tării — a adoptat o serie de 
iegi a căror aplicare va exer
cita o influență deosebit de 
pozitivă asupra mersului îna
inte al economiei și culturii ță
rii, va contribui la dezvoltarea 
și perfecționarea continuă a 
democrației noastre socialiste. 
Sîntem convinși că . în anul 
care vine clasa muncitoare, ță
rănimea, intelectualitatea, toți 
oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, își vor consa
cra energia și forța creatoare 
realizării sarcinilor mărețe tra
sate de Conferința Națională, 
cauzei socialismului în patria 
noastră, îmbunătățirii continue 
a vieții materiale ți spirituale 
a întregului popor, asigurării 
prosperității țării, viitorului fe
ricit al națiunii noastre socia
liste.

Anul care a trecut a marcat, 
de asemenea, noi victorii în 
lupta forțelor înaintate ale 
omenirii contemporane pentru 
socialism, pentru progres . so
cial ți pace. In același timp, 
viața internațională a cunoscut 
noi acte agresive ale imperia
lismului : continuarea și inten
sificarea războiului din . Viet
nam, conflictul militar din O- 
rientul Apropiat, alte focare de 
încordare ți primejcUe pentru 
pacea popoarelor. Pătrunsă de 
spirit ae răspundere față de 
interesele ma|ore ale omenini, 
România a desfășurat ~ în 
cursul anului 1967 o intensă ac
tivitate politică internațională ; 
ea ți-a adus din plin contri
buția la lupta împotriva poli
ticii agresive a cercurilor im
perialiste, pentru apărarea pă
cii, pentru promovarea princi
piilor de încredere ți colabo
rare între popoare, pentru ega
litate în drepturi ți respect față 
de independența- ț? ' uvsrcni- 
tatea fiecărei țări, față de 
dreptul fiecărei națiuni de a

urma nestînjenită calea de 
dezvoltare pe care o dorește.

Partidul și guvernul, întregul 
popor român vor milita ți în 
viitor, din toate puterile, pen
tru înfăptuirea obiectivelor 
fundamentale ale politicii noas
tre _ externe : întărirea priete
niei și colaborării frățești cu 
toate țările socialiste, dezvol
tarea colaborării și cooperării 
internaționale cu toate statele, 
indiferent de orînduirea socia
lă, consolidarea unității miș
cării comuniste ți muncitorești 
internaționale — de care de
pinde forța și coeziunea între
gului front antiimperialist. în 
eforturile pe care le depunem 
sîntem animați de convingerea 
că forțele socialismului, demo
crației și progresului social vor 
obține noi succese în lupta 
împotriva imperialismului, a 
reacțiunii, pentru încetarea răz
boiului din Vietnam, pentru 
restabilirea păcii în Orientul 
Apropiat, pentru apărarea pă
cii în lume.

îngăduiți-mi, dragi tovarăși, 
cu prilejuI Anului Nou, să vă 
felicit călduros în numele Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliu
lui de Stat și al guvernului ți 
să vă urez din toată inima, 
dumneavoastră : muncitorilor, 
țăranilor, intelectualilor, tutu
ror cetățenilor Republicii So
cialiste România, noi succese în 
activitatea socială și în viața 
personală, sănătate, satisfacții 
ți bucurii depline, înfăptuirea 
tuturor năzuințelor de mai bine.

Să ridicăm paharul pentru 
prosperitatea patriei, pentru 
bunăstarea și fericirea poporu
lui român, pentru Partidul Co
munist — conducătorul încer
cat al națiunii noastre socia
liste —- pentru socialism, pen
tru pace și prietenie între po
posi e !

La muiți ani I

mult, se I
al saltu-1

1
I

11-1 
le |

or și-au , făcut loc izo- f
Cabinetul de consultații |

dispune de o’ 
rivalizează cu I 
mai moderne I ____ ®

IncJ 88 de sportivi au prl- LUPTE g
mit titiM de ^Maestru al spor- Censtantin Bușoi (Electropu- “ 
tulul”. IaLă-L: ———We Craiova). ™

TIB g
Maria Ignat, Robert Weine- “ 

rich (Arhitectura), Teodor Col- » 
dea, Aritina Bltică (Steaua), “ 
Dan Juga, Gheorghe Sicorschl as 
(Dinamo), Ștefan Popa (Con- g 
struețil). Ștefan Alerhand aci 
(C.S.O. Arad), Dan Hrib (O- g 
limpla), Marina Vasiliu, Ma- m 
rina Borcea, Viorel Savin, Ro- g 
dica Hnat (Dinamo), Mariana m 
Antonescu (Arhitectura). g

ȘAH g
Zoltan Naghl, Emil Ungu- g 

reanu (Mureșul). g
CANOTAJ “

Anton Chirlaoopschi, Feo- “ 
dor Zalt, Gheorghe Gheorghiu, „ 
Ladlslau Lavrenschi, Constan- g 
tin Bunceanu, Ștefan 
Gheorghe Drllea 
Buc.).

BASCHET
Gheorghe Barău 

Nicolae Viciu, Adolf 
(Dinamo), Mihai Kis 
Buc.), Mihai Dimance a 
(Steaua), Ecaterina Vogel (Po
litehnica).

OINĂ
Marin Mihai, Die Chitu, Ion 

Bărbărasa, Alexandru Anghel 
(Dinamo Băneasa), Ion Dediu, 
Dumitru Brabieru, Vasile Tu- 
dorancea, Marin Radu, 
stantin Lupșeneanu, 
Stanciu, Gheorghe 
(Asoc. Sp. C.P.B.).

POPICE
Aurel Sucatu, Use 

(Flacăra), Ecaterina 
(Voința Tg. Mureș), 
Mărgineanu (Voința Brașov), 
Margareta Kelemen (Voința 
Cluj).

NATAȚTB
« Agneta Sterner, Marian Sla- 
" vie (Steaua), Adalbert Kovaci, 
3 Dlonisle Naghi (Mureșul Tg. 
5 Mureș).
“ ATLETISM
“ Vaslie Dumitrescu (Dinamo), 
m Viorel Suciu (Politehnica Iași), 
" Silviu Hodoș (I.C.F. Buc.),

Constantin Bloțiu, Herman Al- 
“ brecht (Rapid București), An- 
•n drel Șepci (Universitatea Cluj), 
g- neana Silai (C.S.M. Cluj), 
nu lirica Stoenescu, Mihai Zaha- 
g rla, Valeriu Băut (Rapid Bucu- 
“ rești).

CICLISM
Constantin Grigors 

mo).
X. MOTOCICLISM

Pbtro Pavănc. Ctistea Iones- 
cu (Steaua).

ABROMODELISM
Ladi&lau Csotnos (Voința Tg. 

Mureș), Gheorghe Barbuceanu 
(Zburătorul Buc.), Zoltan Nagy 
(Lemnarul Tg. Mureș), Fran- 
cisc Bolonl (Voința Tg. Mu
reș), Octavian Chirie» (Pio
nierul Suceava), Ion Șerban 
(Gr. Roșie Buc), carol Slex 
(Gâz metan Mediaș), Mihai 
Teut (Voința Tg. Mureș), Mar
cel Fiia (Portul Constanța), 
Constantin Graur (Autorapld 
lași), ion Mihai (Construct. 
Ploiești), victoria Zet Mihai 
(Flacăra Ploiești). Ele Neagu 
(Zburătorul Buc.).

caiac-canoe
Marian lonescu (Dinamo).

BOX
ion Hodoșan (Electroputere 

Craiova), Mihai Dumitrescu, 
ton Co vaci, Dumitru Davi- 
descu (Dinamo), Petre Deca 
Dinamo Craiova).

GIMNASTICA
Petr. Mlhaluo (Steaua).

(Dina-
Tudor, £

(Dinamo

(Steaua),
Cernea
(Voința

Con-
Glieoirghe 
Drăghlel

Schmidt n
Da.mo ™ 

, Stela aia

HOCHEI
Constantin Dumitraș, Zoi- 

tan Făgăraș, Ion Bașa (Dina
mo), Valentin ștefanov 
(Steaua), Iulian Florescu (Di
namo).

n 1111 iiiuiiiiimammmmmBiiiiKaiiiiiimBiiBEmm"

Gheorghe Valeriu K.O. I Așa se pare. Dar, cum in baschet 
nu este posibil acest lucru, el a ajuns în această poziție in 

Urmă unei lente făcută de Radu Diaconescu.
Foto: Aurel Neagu

ARBITRI 
ROMÂNI 

SOLICITAT! 
DE A. I.B.A.

Ca urmare a prestigiului 
de care se bucură pe plan 
internațional, arbitrii români 
sînt tot mai des solicitați 
de A.I.B.A. să conducă me
ciuri oficiale. Astfel, unele 
dintre partidele din cadrul 
„Cupei Europei" vor fi con
duse de oficiali din țara 
noastră, după cum urmea
ză : Irlanda — Iugoslavia ți 
Bulgaria — Polonia (ION 
BOAMFA); R. D. Germană
— Tara Galilor, Iugoslavia
— U.R.S.S. (PETRE EPUREA- 
NU) ; Bulgaria — R. D. 
Germană (CONSTANTIN 
CHIRIAC). Moș Gerilă dă interviuri

vor da puterea sâ se afirme 
din nou, să defileze cu frun-1 
tea sus la 
chidere a 
ale anului

festivitatea de ...
Jocurilor Olimpice 
1968.

Valeriu CHIOSE

Succese ale handbaliștilor 
români

| Selecționata studențească a cîștigat turneul 

internațional masculin, fulger, 

din Berlinul occidental

Noul an — 1668 — a trecut .linia de sosire" a timpului in 
ovațiile puternice ale tuturor sportivilor din țară. Micuțul... 
sprinter '68 a fost primit după tradiție : cu paharele pline, ri
dicate cu optimism, cu șarje de cîntece și veselie. S-a toastat 
_  în jurul sărbătorescului pom de i<»rnă, al meselor imbeișu- 
gate — pentru frumoasele realizări ■ obținute în anul care a 
trecut, pentru noile succese în muncă și în sport din 1968, 
pentru cît mai multe medalii la Mexic, pentru sutele de în- 
tîlniri sportive, programate în acest an, pentru pace, pentru 
tot ce iubim 1

PE VALEA
La Sinaia, Bușteni, Predeal 

și la numeroase cabane, mai 
apropiate sau mal îndepărtate 
din Bucegi a sosit, în preajma 
Anului Nou, o familie care, 
după aprecierea tovarășului 

i Dumitrache Stoian, director 
« coordonator al întreprinderii 
1 climaterice Predeal, număra a- 
3 proape... 10000 de membri! Ați 
s ghicit că nu putea fi vorba de- 
S cît de familia... sportivilor, a 
| celor care au dorit să întîmpine 
a noul an pe crestele munților în

PRAHOVEI...
decorul minunat — și de nee
galat — pe care îl oferă Valea 
Prahovei.

Ce poate retranscrie repor
terul din zecile de însemnări 
făcute intr-o noapte de neuitat?

• Iată numele cîtorva cabane 
unde, ca urmare a strădaniilor 
I.C.P., gazdă ospitalieră și plină 
de inițiativă, excursioniștii au 
sărbătorit un Revelion, de neui
tat: Schior i, Clăbucet, Pîrîul Re
ce, Gîrbova, Diham, Mălăiești.

PREDEALUL DE IERI VORBEȘTE CELUI DE MÎINE
La Predeal pot crește viitorii noștri campioni de schi?

Această întrebare a figurat in discuțiile «mesei rotunde" cu vechii ași ai 

schiului predelean în pagina a 2-a

Enumerarea ar putea continua. 
Cabanele aflate la mai mare 
înălțime, vilele cochete din lo
calitățile ce se înșiruie de-a 
lungul Văii Prahovei, iată doar 
cîteva din cele aproape 400 de 
„puncte" în care s-a organizat

(Continuare in paq a 3 a)

BERLINUL OCCIDENTAL 
2 (Agerpres). — Selecționata 
studențească de handbal a Ro
mâniei, evoluind sub denumi
rea de echipa orașului Bucu
rești, a cîștigat turneul inter
național masculin fulger des
fășurat în Berlinul occidental. 
Handbaliștii români au învins 
cu 12—0 (4—0) echipa orașului 
Goteborg, cu 7—6 (6—4) o for
mație din Berlinul occidental 
și au terminat ia egalitate 8—8 
(4-3) cu echipa orașului Mosco
va. Pe locul doi s-a clasat e- 
chipa orașului Moscova, cu 
același număr de puncte, însă 
cu un golaveraj inferior.

★Formația Steaua, campioana 
de handbal masculin a Româ

niei, a susținut trei meciuri in 
R. F. a Germaniei. In primu) 
joc, handbaliștii români au în
vins cu scorul de 24—15 o se
lecționată a orașului Neunkir
chen, apoi au întrecut cu 22—14 
(12—7) o combinată din Sarre- 
bruck, meci în care Gruia a 
înscris 9 puncte.

★
In prezența a numeroși spec

tatori, Ia Hassloch echipa 
Steaua București a intilnit for
mația Palatinat. Handbaliștii 
români au terminat Învingători 
cu scorul de 22—13 (10—6). 
Gruia a fost cel mai bun ju
cător de pe teren, marcind 10 
puncte.

Sub cupola somptuoasei Săli a Expoziției s-a desfășurat marele Carnaval al tineretului din 
Capitală, la oare au participat și numeroși sportivi.



Ziarul a organizat o „masă rotundă* 1'

...Și iată pe campionii i 
noștri de mîine. Sub I 
privirile atente ale pro-

I . fesoarei de educație fi
zică Rodica Munteănu. 
elevii clasei a V-a a li
ceului predelean coboa
ră în iureș panta Clăbu-

\ cetului
Foto: I. Mihăică I

cu foștii campioni ai schiului predelean

Tema discuției: LA PREDEAL POT CREȘTE VIITORII
--------- - ------------- - NOȘTRI CAMPIONI DE SCHI?

VORBISTI CHIU DI ■■

Intr-un meci — fie el și prin inter
mediul calculatorului electronic — care 
ar opune principalele noastre stațiuni 
climaterice și de sporturi de iarnă, Pre
dealul poate emite justificate pretenții 
la un loc fruntaș. Poate chiar și li în- 
tiietate, dacă Poienii Brașovului cornul 
cu belșug al Fortunei, să zicem pre
scurtat prin metaforă, nu i-ar fi revăr
sat mai multe daruri de la o vreme în
coace. La Predeal, ca și la Poiana, au 
crescut și continuă să crească generații 
de campioni ai schiului, spre piftiile 
sale albe pornesc în pelerinaj, iarnă de 
iarnă, nenumărați pasionați ai sportului 
zăpezii, dătător de sănătate, vigoare și 
cuget curat.

Predeal, orașul dintre cele trei ma
sive care-l privesc semeț din zări — Bu- 
cegii, Postăvarul și Piatra — așezat pe 
o imentS ta de poieni și crîngun des- 
păftind băile Prahovei și Timișului, din 
plin luminat de soare, ferit de răsufla
rea aspră a crivățului, la o înălțime 
ideali pentru sportivul in efort (1000m 
și ceva), acest loc binecuvîntat de natu

ră era din totdeauna sortit să devină 
un minunat centru al turismului și al 
sporturilor de iarnă. Așa a și fost de-a 
lungul anilor.

Istoria consemnează concursuri de 
schi la Predeal încă din perioada ime
diat următoare primului război. In 1923 
se disputau aci concursuri ale schiori
lor militari. Apoi aria întrecerilor pe 
piftiile predelene se lărgește, culminând 
cu campionate naționale și concursuri 
cu invitați de peste hotare. A fost to
tuși, în acei ani, o activitate restrinsă, 
dusă cu mijloacele modeste caracteris
tice acelor timpuri.

Predealul sportiv de astăzi manifestă 
desigur o superioritate marcată față de 
trecut, in multe privințe. S-au înmulțit 
posibilitățile de acces ale amatorilor de 
sport spre stațiune. Trenurile O.N.T.- 
ului și autobuze confortabile aduc săp- 
tămînal- mii de noi oaspeți înălțimilor. 
Condițiile de cazare se îmbunătățesc 
considerabil. In localitate ființează acum 
3 hoteluri mari, cabane moderne, vilele 
administrate de I.S.C. Predeal. Un tele

feric ii duce pe schiori pină in vîrful 
piftiei Clăbucetului și tot acolo se afli, 
nou inaugurat, un schi-lift, iar piftia 
iluminată cu neon oferă condiții optime 
de practicare a schiului pină la miez 
de noapte.

Mina omului a folosit cu hărnicie po
sibilitățile oferite de cadrul natural, 
existente aci. Le-a folosit insă pe toate? 
Sau măcar pe cele mai multe, la nive
lul cerințelor moderne ale sporturilor 
de iarnă ? Ce s-ar mai putea face, in
tr-o perioadă apropiată, pentru ridica
rea stațiunii ?

Iată întrebări, și nu singurele, ce 
le-am adresat cîtorva predeleni cu dra
goste pentru sport, toți foști schiori de 
mare performanță, legați trup și suflet 
de locurile unde au pus pentru prima 
oară schiurile in picioare. Am improvi
zat o „masă rotundă" cu aceștia, lăsîn- 
du-i să-și spună păsul, exprimindu-și 
părerile competente și deosebit de in
teresante. Răspunsurilor primite, intr-o 
ordine arbitrar asamblată, le facem loc 
in această pagină.

GHEORGHE ZĂPADA
Șef de șantier ol I.R.C. 

Brașov. A, făcut parte 
din echipă României, 
cîțtigătocnea concursului 
internațional : de schi al 
„Micii Antante", în 1934. 
la 19 ani devine cel mai 
tînăr antrenor din tară, 
conduce Școala de schi 
din Predeal, în 1936. Fost 
antrenor al secției de 
schi a clubului sportiv 
Dinamo.

„Am fost unul dintre primii 
schiori de performanță care 
s-au ridicat din Predeal. De a- 
ceSte locuri, uhde am cunoscut 
succese și am muncit apoi că 
să cresc generații noi de 
schiori, mă leagă cele mai dragi 
amintiri. Cu satisfacție și mîn- 
drie privesc cuta crește și se 
lărgește baza materială de care 
dispun astăzi iubitorii sporturi
lor de .iarhă. în Predealul nos
tru există acum un teleferic, 
schi-lift, pîrtie iluminată. Con
diții de practicare a schiului 
pe care noi fiu le-am avut. Dar 
tocfnai de aceea, privind prin 
prisma acestor condiții superi
oare de azi, mă doare cînd văd 
că asemenea posibilități nu sini 
folosite cum trebuie, în mod 
intensiv, pentru o adevărată 
activitate de popularizare a 
schiului, de ridicare a noilor 
cadre de schiori. Sînt zile din 
iarnă cînd pîrtiile predelene fă- 
tain pustii. Ele se înviorează 
doar cind vin școlarii și stu
denții in vacanță, duminicile 
dimineața eu grupurile de tu
riști și, bineînțeles, atunci cînd 
sint aci loturile republicane. 
De ce, însă, nu ocupăm întreg 
sezonul do iarnă cu un pro
gram susținut de activitate ? Și 
pentru performanță și pentru 
mase.

în ce privește propaganda 
schiului, cred că măsura cea 
mai bună este ca O.N.T.-ul — 
care este direct interesat in ex
ploatarea stațiunii pe toată du
rata anului — să formeze și să 
salarizeze un corp de instruc
tori, având la dispoziție schiuri 
și bocanci de închiriat pentru 
toți doritorii de. a învăța și a 
se perfecționa în acest sport. 
Predealul dispune de cel mai 
bun teren de școală de schi 
din țară. El nu este însă folo
sit decît în măsură cu totul re
dusă. De pildă, pîrtiile de pe 
Cioplea (terenul Veștea, cum îi 
spunem noi) este practic aban
donat. Acolo stau două tram
buline — pentru sărituri de 
50 m și 20 m — nefolosite de 
șapte ani. Trambulina mică ar 
fi ideală pentru inițierea celor 
ce vor să-și încerce puterile în 
sărituri. Contrar părerii neeu- 
noscătorilor, aceasta este eea 
mai ușoară probă în schi și o 
poate încerca oricine posedă 
noțiunile de bază. Reamenaja- 
rea acestor trambuline și dota
rea lor cu materialul necesar ar 
atrage numeroși amatori, 
schiori de toate forțele.

Schiul de performanță nu va 

avea decât de câștigat din ase
menea acțiuni de impulsionare 
a activității sportive în Predeal, 
în âeeasță privință, consider că 
acțiunile de la centru, cele ale 
federației de specialitate, de 
pildă, oricât de bine intențio
nate ar fi, nu JAH suplini ini
țiativele locale, ale acelor oa
meni care sînt în permanență 
legați de stațiune. Socotesc im
perios necesară formarea unui 
club puternic în Predeal, care 
să fie oaspetele permanent al 
bazelor sale sportive. Pe vre
muri, noi aveam aci două clu
buri sportive: C.S. Predeal și 
Amicii Predealului. Din rivali
tatea lor se nășteau performan
țele. Un nou club, ori mai 
multe, pusa pe baze sănătoase, 
ar trezi Predealul din inerția 
în care se află, ar face să ră
sară iarăși campionii și perfor
merii pe pîrtiile noastre".

FLOREA LEPĂDATU
Electrician Io. Uxina 

de autocamioane Bra
șov.’ Fost deținător a 7 
titluri de campion’ repu
blican la probele de 
fond, individuale și de 
ștafetă:; A representat 
țara noastră Iq Jocurile 
Mondiale Universitare de 
ta Poiana (1951 
tunurile internaționale 
de la Oberhof (19511 j 
și Talrdnska ■lămnice 
(1952). Pînă în 1957 o 
condus pregătirile* schio
rilor .fruntași ai clubului 
Steagul roșu Brașov, ■

„Dacă stau să compar condi 
țiile pe care le au astăzi schio
rii noștri fruntași și cele exis
tente atunci cînd am început eu 
să concurez, atunci pot spune 
că noi, cei vechi, am făcut schi 
pe furate... Era mult mai greu 
pe atunci, dar rezultatele — să 
mă ierte băieții noștri mai ti
neri ! — nu erau cu mult infe
rioare. Cronomelrele ar trebui 
să indice timpi mult mai buni 
pentru schiorii de azi, care au 
la dispoziție material, excelent, 
programe de pregătire pe bazi 
științifice și un contact cu 
străinătatea mult mai strins.

De ce nu progresăm mai re
pede in schi, în pas cu alte 
țări ? Eu cred că sînt două 
cauze. Prima este aceea că 
mulți schiori buni, dintre cei 
vechi, nu mai sînt folosiți azi 
ca să-i ajute pe cei tineri. Din 
punct de vedere teoretic, an
trenorii noștri în activita
te sînt bine pregătiți, dar 
cind e vorba de prac
tică ei nu dispun de cunoștin
țele, de experiența necesară. Pe 
aceea o avem noi, foștii cam
pioni. Dar noi venim pe pîrtie 
doar ca spectatori...

A doua cauză. Predealul, 
deși a dat țării fondiști de cla
să și are o tradiție în a
ceastă specialitate, nu mai este 
un centru al schiului nordic. 
Aci vin să concureze fondiști 
din alte orașe, sau de peste ho
tare, dar predeleni pe pîrtie 
nu mai sînt. Șt este păcat. S-a 

trasat pe Poliștoaca o pîrtie 
nouă de fond, frumoasă, va
riată, dar ea prinde viață nu
mai cînd vin loturile sau e 
concurs. Trebuie ca Predealul 
să fie chemat din nou să facă 
școala schiului nordic, de aci 
să se ridice fondiștil noștri de 
frunte. Copii talentați avem 
destui. Schiuri în picioare și 
un profesor bun le trebuie !“

DUMITRU FRĂTILĂ
Responsabil al lelef«- 

ritului „Clăbucet" -■ 
I.S.C; Predeal. Fost mul
tiplu campion republican 
în probelă de fond si 

' combinată nordică.. A; 
deținu! recordul țării la 
sărituri de la trambulină 
cu performanța de 75 m, 
stabilită la Zakopane în 
1949, A. activa! ca an
trenor între anii 1955~> 
1963.■

„După o perioadă de oarecare 
stagnare a activității de schi 
în Predeal, un început bun s-a 
făcut în această toamnă, cînd 
s-a înființat la liceul nostru 
din localitate o clasă cu pro
gram special de educație fizică, 
în care schiul este predat de 
profesori specializați. Deocam
dată se lucrează doar cu clasa 
a V-a, dar în fiecare an nu
mărul claselor se va mări, iar 
din toamna viitoare va exista 
aci o grupă de elevi interni, 
tineri schiori selecționați din 
întreaga țară. Ei vor avea po
sibilitatea de a se pregăti în 
cele mai bune condiții, fără a 
întrerupe învățătură.
. Este, repet, un început bun. 
Dar nu trebuie să ne mulțu
mim cu atât. în primul rînd, 
am dp observat că Ia această

„Cocoșelul" Dumitru Frățilâ 
cîștigă premiul I în concursul 
unei duminici a anului 1937

clasă, experimentală deocamda
tă, se predau numai discipli
nele alpine, pe cînd specificul 
Predealului îl constituie probe
le nordice. Deci, cit de curînd, 
vor trebui formate grupe de 

elevi cu specializarea in schi- 
fond și in sărituri. Pentru a- 
cestea din urmă va fi nevoie 
de amenajarea unei trambuline 
noi, în apropierea școlii.

Cînd activitatea schiului pre
delean va crește —- și eu sânt 
convins că aceasta se va pro
duce în ritm foarte rapid 
acum, cînd avem la dispoziție 
instalații noi și moderne — 
atunci se va pune inevitabil 
problema altor amenajări. A- 
ceasta va fi necesar mai ales 
dacă vom reuși să-i angrenăm 
in practicarea schiului pe tu
riști și pe cei veniți în conce
diile de odihnă în stațiune. 
Personal, am studiat posibilita
tea trasării unei noi pirtii pe 
Clăbucet, variantă a celei exis
tente, plecînd de la Creasta Su
saiului. Ea ar putea fi deser
vită tot de telefericul nostru.

Tot printre investițiile pe 
care le consider urgente este 
amenajarea unei pirtii sjieciale 
pentru săniuțe, ceea ce nu a- 
vem noi pentru moment. Ama
torii de săniuș vin pe pîrtia 
de la Clăbucet și o deteriorea
ză, puțind provoca accidente.

Iată deci cîteva obiective ale 
noastre, privind atît schiul de 
performanță cît și cel de mase, 
de care trebuie să ținem seama 
în viitorul apropiat. Să nu le 
neglijăm, căci altfel vom fi 
depășiți din rtoU de creșterea 
firească a volumului de activi
tate a schiului în Predeal, ca 
și în întreaga țară".

' ■ ELENA ;’ TAMW b/
• Șefa de unitate -,dmei- 

gaiinului Textileîmbră- 
căminte,Predeal. Cam
pioană repuhlicono la 
schi-fond 10 km : și .'șta
fetă în anii 1951; Y952, 
1953,.. 1954. A reprezen
tat Românca la; Jocurile 
Mondiala Univerțifgre d* 
Ia Poiană, ,(1951). și în 
raite' ? cămoetiții . interna-; 
.ționăle.- Din anul 1954 

antrenat reefia de 
«hi Flamura roșie Bro- 
șșov A abandonat acti». 
(yitatea sportivă în 1957.

„Predelencele au uitat că s-au 
năsbut fondiste... Ca și băieții, 
fetele noastre sînt atrase mai 
mult, către schiul alpin. Acesta 
este mai elegant, mai specta
culos, e drept. Dar și fondul 
face să răsară o luptă frumoa
să pe pîrtie, in care Înving cei 
hlăi dotați, cei mai bine pregă
tiți. La noi în Predeal, însă, 
s-a uitat parcă ce trebuie făcut 
ca să valorificăm talentul tine
retului nostru, să folosim mai 
intens pîrtiile pe care le avem. 
Ele stau părăsite cea mai mare 
parte a sezonului.

Este nevoie, după părerea 
mea, de înființarea unui centru 
de schi cu specific pentru pro
be nordice, la care să fie che
mați toți tinerii și copiii de 
pe Valea Prahovei și împreju
rimi, doritori să facă perfor
manță. Oameni prieepuți, care 
ar putea preda schiul nordic 
ca instructori, avem suflciențil

Ca o nălucă trecea prin porțile de slalom Mihai Bîră, cel mai mare campion al schiului alpin 
pe care ni l-a dat Predealul

Cine să-i învețe pe alții scliiul- 
fond și săriturile dacă nu noi 
predelenii, care într-o vreme 
câștigam toate campionatele 
țării ?

Eu, am spus-o, nu mă dau 
la o parte să pun schiurile în 
picioare și cînd voi avea 80 
de ani !“

MlHAIBÎRĂ
Jurisconsult, șeful Ofi

ciului juridic de Io Uzi-) 
no 2 Brașov. Fostde 
18 ori campion republi-' 
căn ■ |a toate probele 
alpine. Participant Io 
J.O. de iarnă de la St. 
Moritz (1948) și Oslo 
(1952). Campion mondial: 
universitar la Jocurile 
de la Poiană ' (1951) și 
locul II: la combinata 
alpina. Triplu campion 
internațional al Iugosla
viei (Șar Pianina, 1955). 
Campion internațional al 
României 1954—19S7X

„Problema rămînerii în urmă 
a schiului predelean comportă 
mai multe aspecte. Unut dintre 
acestea — și—1 consider col pri
mordial — este lipsa unor ac
țiuni eficiente în rîndul mase
lor. Noi, toți cei ce v-am vor
bit la această „masă rotundă", 
am început schiul competițio- 
nal de mici copii, Cluburile 
vechi din Predeal, care au fost 
amintite aci, organizau duminică 
de duminică in treceri pentru 
copii, concursurile „cocoșeilor" 
cum se numeau. Diplomele de 
câștigător la aceste concursuri, 
acordate „cocoșelului" Bîră Mi
hai, le păstrez și acum. Simple 
bucăți de hîrtie, vor spune 
unii. Dar vă dați seama ce im
portanță au avut ele în forma
rea, în stimularea unui viitor 
campion ?

Asemenea concursuri nu se 
mai fac. Evident, federația 
noastră întreprinde frumoase 
acțiuni de depistare a tinerilor 
schiori talentați. Dar ele sîrit 
adesea greoaie, îndreptate uni
lateral. Lipsesc facilitățile pe 
plan general pentru ca schiul 
să fie adoptat de toți copiii de 
la munte și din alte regiuni. De 
pildă, echipamentul de schi, 
bocancii în special, sînt consi
derate articole de lux, foarte 
costisitoare încă. Nu se găsesc 
de loc bocanci de schi pentru 
copii, iar schiurile de 1,60 m 
sînt rare și de slabă calitate. 
Am mai adăuga și lipsa unor 
reduceri pe mijloacele de 
transport, pe teleferic și schi- 
lifturi, acordate copiilor care 
schiază.

Iată deci o primă condiție 
care trebuie îndeplinită pentru 
ca schiul nostru, din întreaga 
țară, să aibă acea necesară 
bază de masă. Revenind pe

acl

duc 
pu-

Dar folosit 
Clăbueetul. 
în valoare 
la Veșt-eă,

plan local, la Predeal, trebuie 
notat că schiul din această lo
calitate a suferit întotdeauna 
de lipsa unor cadre de seniori. 
Tinerii, o dată ce termină școa
la, pleacă la studii superioare 
sau în producție, in alte orașe, 
ei nu mai sînt legați de Pre
deal. Iată una din explicațiile 
logice, de ce schiul îl fac 
mai mult oaspeții.

Aceste considerente mă 
la concluzia că acel dub 
ternio care trebuie format în 
Predeal — și de care s-a vor
bit aci — nu poate fi decît un 
club sportiv școlar. Predealul 
trebuie să devină un centru al 
schiului școlar și junior. Pentru 
aceasta avem un cadru natural 
excelent. Intr-adevăr, Predealul 
posedă cele mai bune terenuri 
de școală din țară, 
intens este numai 
Rămîne să punem 
din nou pîrtiile de 
Fetifoiu, cele de pe Rîșnoava. 
Aci trebuie ridicate noile baze 
de schi care să devină școli ale 
campionilor de mîine.

Se știe. Predealul nu poate 
fi profilat pe schiul alpin de 
mare performanță. Aceasta ră- 
mîne specialitatea Poienii Bra
șov. La Predeal nu avem în 
imediata apropiere pante cu di
ferența de nivel necesară pen
tru o pîrtie de coborîre la ce
rințele campionatelor naționale 
și ale celor internaționale. Dar 
pîrtiile noastre sînt ideale pen
tru juniori și — bineînțeles — 
împreună cu cele de schi-fond, 
cu trambulinele de sărituri, azi 
neglijate, ele vor trebui che
mate din nou la viață.

Deci — un club sportiv șco
lar, in continuarea acțiunii 
foarte prețioase de a se organi
za clasele cu program special 
de educație fizică de la liceul 
din localitate. Eu văd chiar 
mai mult. Predealul să fie locul 
de întilnire a tuturor schiori
lor școlari din țară. Prin tabe
re, prin cursuri speciale pentru 
elevii care practică 
furnizăm pîrtillor 
materia primă de 
pentru ca ele să ne 
cadrele de schiori fruntași, în 
toate disciplinele, de care du
cem atîta lipsă azi. Subscriu 

schiul, să 
predelene 

prelucrare, 
dea inapoi

la

Concluzii la discuțiile purtate la această masă rotundă 
nu mai șînt necesare. Ele reies cu limpezime și pregnanță 
d!n J-bvîntu. invitafilor. noștri. Ne permitem doar mici com
pletări, care să sublinieze unele din ideile expuse.

In primul rînd, reluăm o temă abordată de Mihai Bîră 
Cele spuse aci despre Predeal sînt valabile pentru o serie 
întreagă de alte localități, frumoasele noastre stațiuni' de 
munte din Carpați și Apuseni. Azuga, Branul, Muntele Mic, 
btina din Vale, Borșa, Vatra Dornei și altele — au toate 
nevoie de mai multă viață sportivă, de'un nou impuls pentru 
schi. Sugestiile formulate de campionii predeleni sînt deci 
actuale și pentru alte locuri cu tradiție în sporturile de 
iarnă.

Cu privire la schiul în Predeal, părerile exprimate converg 
asupra a _două puncte : 1) revenire la tradițiile probelor 
nordice ; 2) crearea unui centru al schiului școlar. Vom relua 
doar pe cel de-al doilea.

Mulți din cei consultați, prezenți aci, ca și alții, și-au ma- 
ni.estat entuziasmul pentru înființarea clasei experimentale 
cu program special de educație fizică, la liceul din Predeal. 
Sîntem de acord cu ei, este un început bun. Dar tot acestora 
va /redui să le spunem că, față de carențele generale ale 
schiului nostru, acest început repreziniă încă ' prea puțin, 
chiar foarte puțin. Acțiuni de felul clasei de schi predelene 
trebuie extinse cît mai grabnic, completate cu altele de 
popularizare a sportului printre copii. Reînființarea concursu
rilor duminicale deschise copiilor din alte clase, sau chiar 
și din alte localități, ar fi una din formele eficiente.

Ne gîndim și mai departe. Celor consultați le-am împărtășit 
sugestia noastră de a se crea la Predeal o tabăra școlara 
de schi permanentă și ei s-au arătat foarte interesați de 
aceasta. Să precizăm. Cu câțiva ani în urma la Predeal, pe 

a existat o Școală specială a Ministerului învăță- 
la care copii debili erau trimiși pentru o perioadă

purtate la această masă rotundă

Cioplea, 
mîntului, .. ___ ........ ...... ......  , ___  „
de o lună sau două, urmînd un traiament adecvai si con
tinuând în același timp cursurile școlare. Această școală nu 
mai există azi, iar fostele sale clădiri (din bd. Republicii 
nr. 30) sînt afectate cazării turiștilor. Ne-am gîndii la posi
bilitatea reînființării unei asemenea școli speciale, care să-i 
reunească însă pe acei elevi din întreaga țară ce dovedesc 

ai secțiilor de performanță 
Cîteva sute de schiori școlari 

iernii, treptele unei

aptitudini pentru schi, membri 
ai asociațiilor sportive școlare, 
ar putea parcurge astfel, în timpul i 
instruiri care altfel nu le este accesibilă.

Alături de necesitatea, categoric imperioasa, a formării 
unui puternic club sportiv școlar la Predeal, această tabără 
permanentă, pe care o propunem spre studiere forurilor în 
drept, ar avea darul să aducă impulsul dorit pentru ociivi- 
zarea unui centru al sporturilor de iarnă cu tradiție, posedînd 
dotări materiale importante, dar pentru moment redus la o 
viață molcomă, mult sub posibilitățile sale latente

Prin cele scrise în această pagină, 
contribuție efectivă la ridicarea 
la care este chemat să urce, cît de curînd, pentru o deveni 
din nou un pion de bază pe eșichierul sportului românesc.

rapidă 
schiori 
se în- 
părere

Aces- 
belșug

de în- 
pe care

părerea ziarului „Sportul", ex
pusă de redactorul care a con
dus discuția noastră, de a se 
studia posibilitatea organizării 
la Predeal a taberei permanen
te sau a unei școli speciale, 
dind posibilitatea elevilor din 
alte orașe să practice intens 
schiul, prin rotație, pe o peri
oadă de o lună sau mai mult.

Toate aceste acțiuni ar avea 
drept rezultat înflorirea 
a generației tinere de 
din țara noastră. Să nu 
țeleagă însă că aș fi de
că pot fi neglijate acțiunile de 
popularizare a schiului și în. 
rîndul amatorilor de alte virste. 
Aci este un vast cîmp de ac
țiune, care trebuie să înceapă 
tot de la anumite facilități a- 
cordate celor care vor să prac
tice acest sport frumos și util. 
S-a scris și la dv, în ziar des
pre necesitatea de a se crea un 

’ corp de. instructori In stațiunile 
de munte, care să predea schiul 
oamenilor muncii, veniți la o- 
dihnă. Trebuie să existe și mai 
multe centre de închiriere a 
materialelor sportive, iar aces
tea să fie de calitate. Astfel ca 
trenurile de excursioniști să 
transporte la munte numai pe 
schiori, nu și schiurile ! 
tea să se găsească din 
la pîrtie.

Propun un sistem unic 
vățare a schiului 
personal l-am și definitiv u — 
care să funcționeze în toate 
stațiunile noastre montane... Cel 
venit la odihnă va învățătorul' 
timp de 12 zile sau mai mult, 
i se va elibera un tichet da ab
solvire a unui ciclu cu care se 
poate prezenta anul vii:?:. 
diferent în ce stațiune ' . 
afla, pentru a continua cu 
instructor inițierea începută. 
Este și acesta un aspect foa.re 
important pentru rispind 
schiului în țara noastră.

Să facem totul ca Predealul, 
ca și alte stațiuni de ir.unte 
din țară, încă insuficient 
ploatate 
vină o 
tineri și 
lină de 
ca și a 
sport. Avem nevoie de 
potrivă".

ex- 
pentru sport, să de- 

șooală de schi pentru 
vârstnici, acea trarnbu- 
lansane a campionilor, 

suporterilor acestui 
ei, deo-

agină, sperăm să aducem o 
Predealului sportiv pe.ireapto

Radu VOIA
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vivacea

Trebuie 
cinstim

perfect ade- 
sport. Tiu ai 
Rilhring doi

să 
în

nume : 
Valeriu 

Vasile 
e popi-

jucători 
a fost, 

generală.

motocicliști. Am întîlnit 
și înotători și 

polo ! Muntele 
loc de întîlnire

Revelionul pentru oaspeții 
munților.

PRAHOVEI...

« La Sinaia, tovarășul Dra- 
goș Dogaru, directorul coordo
nator al întreprinderii de ho
teluri și restaurante, ne relatea
ză că zorii Anului Nou au găsit 
zeci de camere... goale I Aproa
pe toți cei ce veniseră să săr
bătorească Revelionul la Sinaia, 
sau la cabanele apropiate, por. 
niseră spre pîrtiile de schi sau 
de săniuțe.

— Chiar ți csi care nu știau 
să schieze, precizează interlo
cutorul nostru, nu au prege
tat să urce cît mai sus spre 
piscurile înzăpezite, dornici 
să-și ureze acolo un călduros 
„La mulți ani I",

mult confort, au preferat 
sărbătorească Revelionul 
elegantul complex de Ia „1400“. 
Alții merg spre vîrfuri. Sînt 
temerarii. Și e un viscol!...

Consemnez cîteva 
Dumitru Marinescu, 
Stroie, Dan Teodoru, 
Popa, Dan Cucu. Unul 
car, altul atlet, al treilea joacă 
handbal. Sînt și fotbaliști, șa
hiști, 
chiar 
de...
deci,

este
pentru
Vizi și 
de randament.
lipsește „înălțimea".

SFÎRȘIT DE AN AGITAT IN CAMPIONATUL MASCULINDinamo a învins Steaua: 85-77
I.C.F. Șl POLITEHNICA GALAȚI A!J ANULAT AVANTAJUL 
TERENULUI LA ORADEA ȘL RESPECTIV, LA TIMIȘOARA!

• Minunata pîrtie de Ia Clă- 
bucet, feeric luminată, prileju
iește un veritabil „carnaval" al 
zăpezii. Excursioniștii s® află 
mai mult pe afară decît in ca
bana de la „Sosire". Este un 
Revelion cu totul original. Or
ganizatorii oferă zeci de sur
prize, solicită „ajutorul" oaspe
ților în vederea desemnării a 
diferiți „campioni". Și, chiar 
dacă rezultatele nu constituie... 
performanțe, Anul Nou îi gă
sește pe sportivi în plină „com-- 
petiție".

« La „Cotă" este un continuu 
dute-vino. Unii urcă, alții co
boară, Cei ce îșl doresc mai

însemnări, zeci de însemnări. 
File numeroase au cuprins im
presiile Revelionul pe Valea 
Prahovei. Iată și ultimele rîn- 
duri...

® Pleacă trenuri după tre
nuri ; din Predeal, din Bușteni, 
din Sinaia. La ferestre, fețe ve
sele pline de entuziasm. De pe 
peroane, gazdele fac semne de 
rămas bun. Consemnez o urmă 
de regret. Și la cei care pleacă, 
șl la cel care rămîn.

Se vor reîntîlni, desigur, 
foarte curînd. Dar, pînă atunci, 
urările de noi succese, de feri
cire se aud pretutindeni...

— La mulți ani, prieteni!
— La mulți ani!
...Revelionul petrecut de 

sportivi pe Valea Prahovei s-a 
sfîrșit. Amintirile însă, încep să 
fie depănate abia acum.

primăvara 
văi-at și 
avut în 
jucători

— Ne
Toate meciurile din deplasare 
le-am pierdut ia o diferență 
de circa 10 puncte, puncte pe 
care le-ai fi... preîntîmpiriat 
numai știind, calm, la panou.

Ionescu, căpitanul echipei și 
paharnicul revelionului inter
vine :

— Unii spun că „U" a obo
sit. Eu cred că este numai o 
derută de moment. 
s,-o depășim 1 Hai să 
și pentru asta !...

Horațiu Moldovan,
extremă de pînă mai ieri, și-a 
adus aminte de un meci mare 
pe care l-a făcut în '61 la 
București și pe care l-a săr
bătorit seara la o grădină de 
vară. Atunci, el a cîntat co
legilor săi, acompan.iindu-se 
singur la ghitară, „Studenție, 
studenție". A fost o impruden
ță ! Cîntecul a incendiat pe 
spectatori și aceștia l-au „obli
gat' pe interpret să rămînă la 
orchestră pînă dimineața I

Acum, și-a luat drept spec
tatori pe Mircea Neșu, spiri- 
dușul „U"-ului, căruia îi cântă 
melodia: „Studenție, studen
ție, 20 de ani ai mei / Cum 
îmi bat eu joc de ei / Și cum > 
ei n-or să mai vie...".

Vroia să fie un „cârpe diem“ 
adresat tînărului coleg. Era, 
în fond, un reproș adus nesta
torniciei timpului.

Datini si obiceiuri strămoșești n-au lipsit din trumosul pro- 
Carnavalului tineretului.gram al

de la 
acum, 
rîndu.

AUREL CRIȘAN

In marea familie a UNIVERSITĂȚII CLUJ
In 1919, cu ocazia inaugu

rării stadionului universitar 
din Grenoble, echipa Clujului, 
în anul acela înființată, a fă
cut un 0—0 cu echipa din lo
calitate. Studenții români — 
se spunea atunci — sînt nu
mai la primii pași. Ei însă, 
pot ajunge departe! în '69, 
la. semicentenarul echipei, dnd

• Băieții antrenorului Soti- 
riu (handbal), asemeni studen
ților de anul 1 toastează ne
contenit : „pentru saltul în A“, 
„pentru șicanele făcute lui Bo- 
goleă", „pentru ce putea fi 
meciul cu Dinamo !"

Antrenorul lor, un adevărat 
pater familias, imploră noului 
an ceva mai multă... maturi
tate pentru elevii săi.

• O noapte Clujul a cân
tat. S-au cinstit victoriile tre
cutului, s-au anticipat celevi-

An în tabăra de iarnă 
Tușnad, unde se găsesc, 
în perioada vacanței. în 
rile lor se află gimnaștii Gh.
Pălinescu și Gh. Mutu, ătleții 
Emilia Podaru și I Bălan. La 
Revelionul organizat în cadrul 
Uzinei Electroputere au fost 
prezenți o serie de sportivi, ca 
de pildă, luptătorii Gh. Berceanu 
și Ilie Popa, fotbaliștii M. Flo- 

rescu și Gh. Stere, rugbiștii I. 
Trașcă și T. Diaconu și alții, 
care, alături de muncitorii și 
tehnicienii marii uzine craio- 
vene, au salutat cu bucurie și 
veselie anul 1968.

ȘT. GURGUI — coresp. principal

TIMIȘOARA
45 de tinere gimnaste din 

București, Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ploiești, Cluj,

din fotbalul clujean de 
de azi, pagini scrise cu 
de către discipolii fi

La „Universitatea* Cluj, re
velionul a încăput din 30, sea
ră în care dr. Ringheanu, 
portarul „U'-uluâ, și-a serbat 
cel mai fericit eveniment al 
tinereții: căsătoria.

Martori la nuntă i-au fost 
'„generațiile' clujene, repre
zentate prin Mircea Luca, Tra
ian Georgescu și actuala pies 
iadă: Remus Cîmpeanu, Neșu 
și Adam. I-a adunat aici o 
simțire comună: cea pentru 
fotbal, copilul adulat care 
leagă inimi ?i face statornicii.

între două urări de fericire 
adresate mirilor, sînt derutate 
pagini 
ieri și 
migală 
teșați.

Repertoriul musical al ,,U'- 
ului, atît de bogat și variat, 
este deschis de antrenantul și 
— în același timp — mobili - 
Bântui imn „Haide, „U‘. în 
față, la orchestră, dr. Geor
gescu ! Ca orice „capel-mais- 
tru", cunoaște perfect partitu
ra : a învățat-o de la echipa 
lui Mircea Luca, el însuși 
descendent din Sepi și Guga, 
autorii notelor.

..Copiii' de astăzi țin greu 
măsura. Unii dintre ei nu cu
nosc încă versurile. Se spu
ne că măreția „U'-ulul stă
tea și în forța cîntocelor sale, 
expresie a pasiunii și elenului 
debordant pentru sport. 
„U"-ul de astăzi fredonează 
■numai. Trebuie să învețe, însă, 
să cînte!

Acasă la Aurel Zahan

gătit sala, s-au improvizat 
măști, costume, astfel că în 
seara zilei de 31 decembrie a 
domnit în tabăra de gimnas
tică de la Timișoara veselia ti
nereții. La buna reușită a car. 
navalului au contribuit toți ele. 
vii și antrenorii. S-a petrecut 
frumos, amuzant !

Cuplajul principal al divi
zionarelor masculine bucu- 
reștene de baschet, găzduit 
sîmbătă seara de sala Floreasca, 
s-a disputat, ca și în majori
tatea edițiilor precedente, sub 
semnul dramatismului. într-a- 
devăr, atît „deschiderea" (Poli
tehnica — Rapid), cît și „ve
deta" (Steaua — Dinamo), au 
ținut încordați nervii specta
torilor, din primul pînă în ulti
mul minut al jocurilor.

„Miniderbiui" Politehnica — 
Rapid s-a încheiat cu victoria 
studenților, din rîndurile căro
ra au ieșit în evidență Jekely, 
Popa și Iianeș, dar rapidiștii 
au dat o replică dîrză, merito
rie și pe plan tehnic, un sin
gur capitol făcînd excepție: 
procentajul în aruncările din 
acțiune. Scorul final (64—54, 
la pauză 24—22) a fost realizat 
de Jekely 19, Haneș 16, Popa 
15, Molin 6, Dudescu 4, Săuca 
și Baciu cite 2, respectiv de 
Czell 14, Popovici 12, Popescu 
11, Tursugian 9 (cei mai buni 
jucători ai învinșilor), Predulea 
și Stănescu cite 4.

Prima manșă a triplei con
fruntări, care decide, de mulți 
ani, cîștlgarea titlului, a 
venit reprezentanților noștri 
„Cupa cupelor" : Dinamo 
Steaua 85—77 (40—39). Și
acest meci evoluția scorului a 
constituit punctul principal de 
atracție, situațiile de egalitate 
și de diferențe mici, în 
nanță, dînd „nota", cu 
dere în minutele 36—38. 
gătofii au reușit să-și
șească emotivitatea determina
tă de situația din teren, iar e- 
liminarea a doi jucători de 
bază âi învinșilor (Novacek și 
Barău, nevoiți să comită nu
meroase greșeli personale pe 
parcurs pentru a menține e- 
chilibru! de forțe 
cut restul.

Atît datorită 
pentru stabilirea
cît și pentru însăși angrenarea 
în dispută directă a majorității 
componenților lotului național, 
meciul cere mai puțin relata
rea pe larg a desfășurării Iui. 
E suficient, credem, să vă spu
nem că dramatismul situațiilor 
a fost la... înălțime și a satis
făcut așteptările publicului, 
în schimb, considerăm necesa
re cîteva comentarii privind 
valoarea tehnicO-tactică. sub 
nivelul previzibil. In pofida e- 
voluției scorului, victoria di

re
in

în

P. ARCAN — coresp. principal

namoviștilor a fost pusă mai 
puțin la îndoială. Ei alcătuiesc 
actualmente o formație solidă, 
completă, marchează progrese 
certe (chiar dacă nu spectacu
loase) pe plan tactic. Aveam 
însă pretenții mai mari de la 
ei. Vechea meteahnă a nervo
zității excesive s-a manifestat 
intens, consecința constituind-o 
lungi perioade de erori tacti
ce, de slab randament ÎU apă
rare (capitol la care neatenția 
are partea leului) și, mai ales, 
activitatea mediocră în lupta 
de recuperare sub panou (ex
cepție facem doar pentru No
vac). Poate că, într-adevăr, 
cînd scriem — la început de an 
— despre o victorie a lor, nu 
s-ar cuveni să manifestăm as
prime, dar ei ne reprezintă pe 
pian internațional și dificila 
confruntare cu Olympia Liu- 
bliana bate la ușă... învinșii 
au însă dreptul la cuvinte de 
laudă pentru dîrzenia (uneori 
ușor... excesivă) cu care au 
abordat partida, uzura compe- 
tițională din ultima perioadă 
și unele absențe de marcă din 
formație (Savu, Niculescu) fi
ind, astfel, onorabil suplinite.

Cele 162 de puncte ale par
tidei au fost semnate de Viciu
21, Albu și Novac cîte 14, Dia- 
conescu 17, Cernea 10 și Drago- 
mirescu 9 pentru Dinamo, respec
tiv de Novacek 26, Nosievici
22, Gheorghe 14, Dimancea 8 șl 
Barău 7 pentru Steaua.

Menționăm calitatea bună a 
arbitrajelor : I. Petruțiu — Gh. 
Chiraleu (Politehnica — Ra
pid) și G. Dutka (Oradea) — 
C. Negulescu (Steaua —- Dina
mo).

G. RUSSU-ȘIRIANU

>IC4S4
LA AUREL
ZAHAN

veselie.

în plin centrul Capitalei, pe 
Calea Victoriei, la nr. 142— 
148, locuiește familia polois- 
tului nostru fruntaș, dinamo- 
Vistul Aurel Zahan. Pregăti
rile de Anul Nou au fost și 
nici terminate de mult. Doar 
micuța Luize, fiica soților Za
han, mai găsește cite ceva de a- 
ranjat la pomul de iarnă. în 
elegantul apartament este o 
atmosferă de mare
Invitații, printre care și an
trenorul de lupte, prof. Victor 
Dona cu soția, de la același 
club, întrețin discuții aprinse 
despre... sport.

Familia Zahan își invită a- 
poi oaspeții la masă. Se fac, 
cum era firesc, cele mai fru
moase aprecieri despre boga
tul meniu tradițional. Miezul 
nopții ti găsește pe toți iubi
torii sportului din acest apar
tament cu cupele pline cu vin 
de Cotnari, O dată pe an, un 
poloist fruntaș poate spune: 
„Sînt sătul de apă !“ (T.R.).

alter- 
precă- 
învin- 
depă-

precar) a fă-

importanței 
campioanei,

CRIȘUL ORADEA — I.C.F. 
53—59 (20—31). Principalii rea
lizatori — Bencze (21) și Ma
zilii (13) de la Crișul, Tarău 
(35), Mălușel ‘ (7), Scorțescu
(6), Nedef și Spiridon (cite 4) 
de lă I.C.F. (Ilie Ghișa — eo- 
resp. principal).

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — POLITEHNICA 
GALAȚI 94-95 (46—39, 84-84)1 
Deși au condus în majoritatea 
timpului, gazdele au părăsit 
terenul învinse după un final 
dramatic. De menționat spiri
tul de luptă al gălățenilot. (P. 
Arean — coresp. principal).

UNIVERSITATEA CLUJ — 
COMERȚUL TG. MUREȘ 81-63 
(40-33). Jocul a fost echilibrat 
doar in prima repriză. Cele mai 
multe puncte au fost înscrise 
de Ruhring (29) și Stăvaru (19) 
pentru Universitatea, respectiv 
de Tedula (34) pentru Comerțul. 
A condus foarte bine cuplul 
Stefan Roșu (București) — Al. 
Ivan (Timișoara). (N. Todoran 
— corespondent).

PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSULUI

PBONOEXPRES NR. 52 
DIN 27 DECEMBRIE 1967

EXTRAGEREA I : Categoria a 
II-a : 1 variantă a 31 347 lei și 7 
a 6 347 lej. (premiul excepțional 
de 25 000 lei va fi atribuit prin 
tragere la sorți); a în-a: 42,5 a. 
1 286 lei; a IV-a: 271 ă 259 lei ; a 
V-a: 1 020 a 68 lei; a VI-a: 4 250.5 
a 22 lei. Report categoria I : 67 598 
lei. EXTRAGEREA A 1I-A: cate
goria a II-a ; (1,5 variante a 24 766 
Iei —premiul excepțional de 
25 000 Iei va fi atribuit prin tra
gere la sorți): aIII-a: 27,5 a 1454 
lei; a IV-a: 170 a 302 iei; a V-a: 
711 a 72 lei; a Vl-a: 2 821 a 25 iei. 
Report categoria I : 9 291 lei.

AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 
CONCURSUL PRONOSPORT 

NR. 52 ETAPA 
DIN 31 DECEMBRIE 1967

I. Juventus—iutemazlonale 
H. Milan—Bologna

ni. Napoli—Torino
IV. Florentina—Mantova 
V. Varese—Cagliari

VI. Atalanta—Spăl
VII - ’

vin.
IX.
x,

XI. 
XII.

Roma—Brescia
La n erossi—Sa mpcloria 
Ca ta n za ro—La zi o 
Genoa—Padova 
Verona—Livorno 
Modena—Foggi a

XIII. Messina—Catania 
Fond de premii : 315 454 

care report 37 962 lei.
Iei

REZULTATELE TRAGERII 
LOTO A REVELIONULUI 1968

EXTRAGEREA OBIȘNUITA :
71 08 79 5 7 21 47 42 82 49 22 51 

EXTRAGEREA SUPLIMENTARA :
3 33 7 71 14 8 62 60 55 84 12 23

EXTRAGEREA SPECIALA :
45 9 14 35 87 18
Fond de premii : 7 059 356 lei, 

din eare 3 266 214 lei fond de pre
mii obișnuit.

@ La răscrucea dintre cei 
2 ani, singur, în fața unui pa
har cu licoare, în care se cla
tină imagini ca într-un ghioc 
vrăjit, un înveterat „U'-ist, 
Titus Lueaciu, secretarul clubu
lui Universitatea, meditează : 
„avem locul V. Asta nu-i de 
loc rău ! Anul trecut, în ace
eași perioadă, aveam doar 10 
puncte și mulți... profeți care 
ne prevedeau ieșirea din di
vizie. Dacă nu am avea ca 
element de comparație un tre
cut glorios, prezentul ar fi 
poate mai frumos. Ne lipsește 
elanul, optimismul care 
racterizau pe universitarii 
anii trecuii. Și fără elan, 
siune, sportul clujean nu 
expresie.

francezii vor juca la noi în re
vanșă, băieții trebuie să de
monstreze cît a acumulat Clu
jul în cei 50 de ani de exis
tență".

Și optimistul conducător 
descifrează în licoarea din pa
har un drum falnic, asemănă
tor celui urmat între anii 
1930 și 1940 de către J'îrlea, 
dr. Lazăr și Eugen Hațeganu.

itoare. O dată cu noul an, 
orice ghinion a fost înecat. 
Puternicele telescoape instala
te pe Feleac anunță o sitea 
nouă pentru sportul clujean.

Nușa MUȘCELEANU

La CRAIOVA...

Baia

ca- 
din 
po
are

® Un mioradialog, surprins 
în casa antrenorului dr. Mir
cea Bugnariu, la puțin timp 
după ce gongul marcase in
trarea în '68. Interlocutori: 
antrenorul și pivotul său, bas
chetbalistul Horia

— Horia, dacă 
tale nu mi-ar fî 
am fi sărbătorit și
locul III, cum am sărbătorit 
la ultimele două revelioane.

— Mă creditezi cu prea 
mult ! Proverbul cu „floarea și

Demian. 
meniscurile 
jucat feste, 
anul acesta

întregul lot al voleibalistelor 
de la „Universitatea" a fost 
oaspetele jucătoarei Sorina 
Martinescu, unde se aflau prin
tre invitați și cîțiva jucători de 
la „Electroputere".

Exceptînd pe Deliu și Sfîrlo- 
gea, care au petrecut împreună 
ultima noapte a anului, ceilalți 
fotbaliști de la „Universitatea" 
au fost în mijlocul familiilor 
lor.

Atlețîî, atletele și gimnaștii 
clubului „Electroputere" în nu
măr de 32 au întîmpinat Noul

Tg. Mureș, Arad, Sibiu,
Mare și Timișoara, împreună 
cu 10 antrenori, au sărbătorit 
sosirea noului an în orașul de 
pe Bega, unde se află de cîteva 
zile într-o tabără de iarnă a 
federației de specialitate. Aici, 
s-au cunoscut și au legat priete
nii Mia Variu, Rodica Secoșan 
(Timișoara), Ofelia Alexa, Sma- 
randa Cuciu (Cluj), Doina Lă- 
saru (Baia Mare), Maria Stoica, 
Geta Doficeanu, Anca Grigoraș 
(Orașul Gh. Gheorghiu-Dej) 
Elisabeta Turcu (Ploiești), Ro
dica Sabău (Arad), Sînziana Pa- 
raschiv, Marcela Miu, Elisabeta 
Badea (București) și alte spe
ranțe ale gimnasticii noastre 
feminine. Printre orele de des
tindere din programul taberei, 
desigur, era și acela de a pre
găti Revelionul. Sub îndruma
rea profesoarei Maria Ionescu, 
conducătoarea taberei, s-a pre.

preocupați să fie de folos 
pînă se aranjează bine în 
Capitală și apoi nu-i mai in
teresează nimic". (MIHAI DI- 
NUL1CA, șoseaua Olteniței 
188, blocul 17, ap, 65 — 
curești).

Bu-

educație fizică, ca și despre 
preocupările pe plan regio
nal pentru dezvoltarea turis
mului". (GRAȚ1AN C. MAR
CUS, str. Republicii 74 — Za
lău).

sportive 
adevărat 
astfel la 
rîndurile 
fi nece- 

mai 
care 

de 
atle- 
per-

de
cel

„Fotbalul are mulți adepți, 
specialiști, teoreticieni, tacti
cieni și ziarul „Sportul' îi 
acordă un spațiu nelimitat, 
dar rezultatele nu sînt cele 
așteptate. De aceea, ar fi bine 
ca ziarul să se preocupe mai 
mult de alte ramuri 
(în care se obțin cu 
succese), contribuind 
popularizarea lor în 
masei de cititori. Ar
sar să se acorde spațiu 
mare și pentru atletism, 
este o ramură sportivă 
bază, Să nu uităm că 
tismul românesc a avut 
sonalităti respectate pe arena 
internațională ca Ion Moina, 
Iolanda Balaș, Ion Wiesenma- 
ier, Lia Manoliu, Hie Save], 
că și în prezent are cîteva 
valori indiscutabile; Mihaeia 
Peneș, Viorica Viscopoleanu, 
Șerban Ciochină și alții.

Să nu uităm, de asemenea, 
că nici la fotbal nu poți fi 
un bun jucător dacă nu ai o 
pregătire atletică corespunză
toare. A fi jucător de fotbal 
fără a putea parcurge sută 
de metri în 11,2—11,3 secun
de, e ca și cum ai fi orator 
fără a avea o dicțiune bună". 
(Ing. VIRGIL GROBEI, fost cam
pion șl recordman național, 
str. Metalurgiei 4 — Baia 
Mate).

★
„Promisiunile federației 

fotbal de a da publicității 
mai tîrziu în luna decembrie
(mai întîi s-a spus octom
brie) proiectele sistemului 
cbmpetițional pentru 1968/1969 

vorbe goale. Ne 
luna 
și nu

au rămas 
aflăm în 
noului an 
nimic.

în altă 
pun să 
denumiri

se
ianuarie a 

știe încă

de idei, pro- 
la unele

ordine
se revină 
de echipe cu tradiție

TRIBUNA

CITITORILOR

ir
„Dacă un antrenor nu dove

dește capacitatea de a-1 pre
găti la un înalt nivel tehnic și 
tactic pe jucătorii săi, dacă el 
nu are cunoștințe solide de 
pedagogie 
duală 
căuta 
și cu 
cerea 
nefericire, 
se impun unui bun antrenor 
sînt adesea ignorate*. (NIC0- 
LAE DACUS, str. Baia Sprie 
170 — Baia Mare; la această 
opinie s-a asociat și tov. Emil 
Sălăjan, muncitor la Combina
tul siderurgic Hunedoara).

ir
„în privința transferărilor 

de sportivi, ele se mai fac 
încă în interesul anumitor 

echipe și în defavoarea alto
ra.' (PETRU GLIGOR, bd. 
Leontin Sălăjan 35 — Timi
șoara).

și psihologie indivi- 
socială, nu are ce 
cluburile de fotbal 
mai puțin la condu-

Și
la 

atît
echipei naționale. Din 

aceste cerințe ce

Pamiliile fotbaliștilor Datcu și Grei au tăcut acest revelion 
lai im.

Revelion la cabană, intr-un cadru rustic. La masă servesc... 
dacii.

★
„Deși fotbaliștii juniori ai 

„Universității" Cluj sint cam
pioni republicani, rareori pu
tem să-i vedem evoluînd în 
deschidere la meciurile echi
pei de seniori. Propun, deci, 
ca la fiecare meci din diviziile 
A și B în deschidere 
echipele de juniori 
burilor și asociațiilor 
respective". (Inq. 
COȚA, str. Horea 75

■ *„Se observă cu regret că 
mulți sportivi din 
aduși în București 
ani de activitate se plafonea
ză. nu mai dau randament iși 
înqroașă rîndurile rezervelor 
de profesie. Ei sînt la început

îii sportul românesc: Unirea
Tricolor,
Venus, Sportul
Consider, 
fi foarte 
istorii a 
noastră", 
LIMBAN, 
ap. 4 —

să joace 
ale clu- 
sportive 
PETRU 

- Cluj).

pro vinele 
după 2—3

Juventus, RipenSta, 
studențesc, 

de asemenea, că ar 
utilă editarea unei 
sportului din țara 

{Lt. col. dr. VICTOR 
str. Teilor, bloc 2, 
Pitești),

★
bine ca ziarul să„Ar fi

publice materiale scurte, dat 
interesante, despre tinerele 
talente promovate în divizia 
A la fotbal — date biografice, 
caracteristici, aprecieri poziti
ve și observații critice asupra 
capacității lor". (ALEXANDRU 
DAN, str. Cometei 91 " — B?i 
curești).

★
„Să se scrie mai mult des

pre activitatea profesorilor de

★
„Unii așa-ziși specialiști cer 

. ca echipa națională să 
formală 

tineri. De ce să mergem pe o 
asemenea soluție exclusivistă 
pe care n-o mai aplică nimeni 
în lume? Oare valoarea este 
sinonimă cu tinerețea și in
vers ? Cel mai bine ar fi ca 
la alcătuirea echipei repre
zentative să se țină seama de 
valoarea și forma jucătorilor 
și nu de vîrsta lor." (MARCEL 
C1UBOTARU, sir. M. Kogăl- 
niceann 6 — Tg, Neamț).

Vsr
„Mai întodeauna 

acuză statura fizică 
sărilor în ioc să se 
șlefuirea tehnicii jucătorilor 
noștri, care ar fi antidotul cel 
mai eficace pentru compensa
rea diferenței de gabarit”. 
(GH. NICOLAU jurist, Tribu
nalul regional Bacău).

fie
numai din jucători

antrenorii 
a adver- 
ocupe de



Corespondențe speciale pentru SPORTUL
SAP PAULO:

Gaston Roelants triumfă pentru 
a treia oară la „San Silvestru"...
O zi pe an atletismul este 

la Sao Paulo mai popular de- 
cit fotbalul. Aceasta se în- 
ttmpiă In noaptea Anului 
Nou, cind in marele oraș 
brazilian se desfășoară tra
diționala cursă atletică „San 
Silvestro". Curiozitatea aces
tei Întreceri, după cum pro
babil este binecunoscut iubi
torilor de sport din România, 
constă în aceea că ea are 
loc pe distanta a... 2 ani.
Startul se dă în ziua de 31 
decembrie, cu puțin timp îna
inte de ora 24, sosirea avlnd 
loc, firește, în anul următor. 
Atleți din Belgia, Anglia, Ca
nada, Iugoslavia, S.U.A., pre
cum și din Brazilia, In total 
265 de concurenți, și-au dat 
întîlnire la ultima ediție, cea 
de duminică noapte. în lipsa 
cîștigătorului de acum un an, 
columbianul Alvaro Meija, 
pronosticurile se îndreptau, 
în primul rînd, spre belgia
nul Gaston Roelants, învin
gător la edițiile din 1964 și 
1965.

Cu mult Înainte de ora 
startului, pe străzile orașului 
Sao Paulo erau înșiruit! zeci 
de mii de spectatori în aștep
tarea sportivilor. Nici ploaia 
torențială nu a reușit să îm
prăștie mulțimea... Imediat 
după plecare (ploaia a înce
tat ca prin minune) la con
ducerea plutonului s-a insta
lat Roelants, tatonat de iugo
slavul Zuntar, englezul John
ston și suedezul Garberud. 
După 3 500 m în frunte se 
mai ailau doar Roelants și 
Johnston, marcati la jumăta
tea cursei cu un mare avans 
fată de următorii. Pe ultima 
parte a traseului belgianul 
și-a impus ritmul dorit (el a 
sprintat in cîteva rînduri), lă- 
sîndu-1 în urmă cu aproxima
tiv 100 de metri pe atletul 
englez. Iată clasamentul con
semnat de arbitri: Gaston 
Roelants a parcurs 8 500 m în 
24:28,2} Tim Johnston — 

PARIS:

Gaston Roelants

însă au fost surprinși de con
traatacurile rapide și prompte 
ale gazdelor.

Pe un timp frumos, la Tou
lon echipa locală a dispus cu 
15—14 (3—11) de Grivița Ro
șie. Dacă în prima parte rug- 
byștii români au arătat o supe
rioritate evidentă, după pauză 
ei au părut obosiți. Gazdele au 
jucat excelent în ultimul sfert 
de oră, remareîndu-se în mod 
special internaționalul Carrere, 
care și-a făcut reintrarea cu 
acest prilej. Au marcat pentru

LONDRA:

gazde : Labour® (mln. 10) lovi
tură de picior, Fabien (min. 47 
și 68) — două Încercări și din 
nou Labours (min. 72 și 75) un 
drop-gol și o lovitură de picior 
căzută. Pentru Grivița Roșie 
au înscris : Irimescu (min. 7) 
lovitură de pedeapsă, Țibuleac 
(min. 23) lovitură de pe
deapsă, Demlan (min. 26) e în
cercare transformată de Iri
mescu, și Rusu (mill. 52) o în
cercare.

HENRY COUSIN

FLORIN
LA HASTINGS

, LIDER

24:55,7 ; Dave Ellis (Canada) 
— 25:12,7; Drago Zuntar (Iu
goslavia) 25:19,6 -, Ken Moore 
(S.U.A.) 25:33,0. învingătorul 
ne-a declarat următoarele la 
încheierea cursei: „Parcursul 
mi-a convenit de minune. A 
fost cea mai ușoară „corri
da" la care am participat 
pînă acum. Am așteptat ca 
pe ultima parte Johnston să 
mă atace, dar el a preferat 
să rămînă în... plasă. Deși 
l-am încercat de cîteva ori, 
el nu a răspuns atacurilor 
mele, fapt care m-a determi
nat să „plec" definitiv".

J. P. SARTO

Rugbyștii români și-au încheiat 
turneele în Franța

Echipele românești de rugby 
Grivița Roșie șl Dinamo Bucu
rești și-au încheiat turneele 
întreprinse în Franța. Aproape 
5 000 de spectatori au urmărit 
jocul dintre La Rochelle și Di
namo București, încheiat cu 
rezultatul de 11—6 (0—3) în 
favoarea rugbyștilor francezi. 
Scorul a fost deschis de oas

peți pri.ntr-o lovitură de picior 
executată de Cîndea. După 
pauză, gazdele și-au impus jo
cul, mareînd prin Maqois 
(drop-goal și o încercare). Mer- 
ling (o încercare transformată). 
Comentînd acest meci, un co
leg de la agenția „France 
Presse" remarca că rugbyștii 
români au atacat spectaculos,

Campionul de șah al Româ
niei, marele maestru interna
țional, Florin Gheorghiu, este 
liderul turneului de la Hastings 
(Anglia). După disputarea a 
cinci runde în tradiționala în
trecere șahistă oare marchea
ză cu regularitate trecerea din- 
tr-un an în celălalt, marele 
maestru român este în fruntea 
lotului de zece competitori, 
fiind distanțat cu o jumătate 
de punct înaintea puternicului 
tandem de concurenți sovietici 
Leonid Stein — Aleksei Sue
tin.

Vom recapitula, în cele ce 
urmează, principalele tiepte 
urcate de Florin Gheorghiu 
pînă la primul loc al clasamen
tului, pe care-1 deține înaintea 
rundelor decisive ale turneu
lui. Remiza obținută la start de 
campionul român în fața repu
tatului reprezentant al șahului 
sovietic, fostul campion unio-
V\\\\\\\\\\\\\W^^

• în turneul de juniori de 
la Groningen (Olanda), șahistul 
român Dan Zara ocupă locul 
II—VI după disputarea a 6 
runde. Pe primul loc se află 
maghiarul Jocha cu 4 p.

nai L. Stein, s-a dovedit de 
bun augur. La capătul primei 
„treimi", Gheorghiu avea 2 
puncte din 3 posibile, după ce 
făcuse remiză cu încă un pre
tendent de seamă la obținerea 
victoriei în concurs, marele 
maestru cehoslovac Vlastimil 
Hort. în rundele a 4-a și a 
5-a, șahistul român a avut ca 
adversari doi dintre reprezen
tanții gazdelor. Bill Hartson și 
Raymond Keene. Aceste par
tide au însemnat tot atîtea vic
torii pentru fostul campion 
mondial de juniori. O impre
sie deosebită a lăsat-o partida 
cîștigată în fața lui Keene, în 
care Gheorghiu a dispus de 
adversarul său în 27 mutări 
în stilul său caracteristic, după 
un ataș irezistibil la rocadă.

Acum, turneul de la Hastings 
are în frunte pe Florin Gheor- 
qhiu cu 3t/, puncte, urmat de 
L. Stein și A. Suetin cu cîte 
3 puncte fiecare. Locul al pa
trulea în clasament este ocu
pat de concurentul englez Bill.

Hartson cu 2ț/i puncte, el a- 
vînd și o partidă întreruptă cu

Fiorin Gheorghiu

iugoslavul Ostojici. în conti
nuarea clasamentului găsim pe 
Hort (Cehoslovacia) cu 21/, p, 
Whiteley. (Anglia) și Kaplan 
(Porto Rico) 2 p.

HERB AUDREY

RAPID BUCUREȘTI—
ADMIRA VIENA 

ÎN „C. C. E.“ 

LA HANDBAL

Debutul sportivilor români în- 
tr-o competiție oficială în noul 
an va ii consemnat astă seară la 
Viena, unde campioana tării noa
stre la handbal feminin’, Kapid 
București, susține primul din cele 
două meciuri ale turului al II-lea 
din „Cupa Campionilor Euro
peni". Adversara feroviarelor 
bucureștene va fi echipa Admira 
Viena, formație în componența 
căreia intră majoritatea handba
listelor din reprezentativa Aus
triei.

In vederea acestei partide, an
trenorul Simlon Pompiliu a de
plasat la Viena echipa completă : 
Buzaș, Dobrescu (portari), Starck, 
Bîtlan, Băicoianu, Cula, Hedesiu, 
Gheorghe, Petrache, Vasilescu șl 
Ghiță. Cu puțin timp înainte de 
plecare, antrenorul echipei Rapid 
ne-a declarat că jucătoarele sale 
sint în formă și speră să obțină 
un rezultat bun, care să asigure 
formației calificarea în etapa ur
mătoare a competiției.

Fotbal pe glob

Actul unai al întrecerilor pe marea trambulină de la Oberstdorf. Pe podiumul de premiere: 
cîștrgătorul Dieter Neuendorf (centru), alături de Lars Grini (dreapta) și campionul mondial 
BJoern Wirkola, clasat al treilea. Telefoto ; U.P.I.-Agerpres

PE GHEAȚĂ Șl ZĂPADĂ
®Bjoern Wirkola conduce in Turneul celor 4 trambuline® Hochei știi 
sovietici au triumfat din nou la Colorado Springs ® Echipa 
Cehoslovaciei in fruntea „Criteriului european" la hochei @ Vest- 

germanul G. Traub, cel mai rapid pe patinoarul de la Inzell
A început tradiționala competiție a săritorilor cu schiurile 

„Turneul celor 4 trambuline". Prima manșă desfășurată în 
stațiunea de sporturi de iarnă de la Oberstdorf a fost cîștlgată 
de Dieter Neuendorf (R. D. Germană) care a totalizat 223 de 
puncte (săriturile sale au măsurat 76,5 și respectiv 77,5 m). Pe 
locurile următoare s-au clasat Lars Grini (Norvegia) 222,2 
puncte (77 și 76,5 m), Bjoern Wirkola (Norvegia) 221,9 puncte 
(75 și 78 m), Jiri Raska (Cehoslovacia) 218,8 puncte (77 și 
75 m) etc. La startul concursului au fost prezenți 88 de con- 
curenți reprezentînd 15 țări. Recordul acestei trambuline este 
de 82 m și aparține săritorului vest-german Sepp Weiller, din 
anul 1950.

Cea de-a doua manșă a turneului s-a desfășurat la Gar- 
misch Partenkirchen. Victoria a revenit campionului mondial, 
norvegianul Bjoern Wirkola, care a totalizat 236,2 puncte, rea- 
lizînd sărituri de 89 și 92,5 m. Dieter Neuendorf (R. D. Ger
mană) s-a clasat pe locul doi cu 225,2 puncte, urmat de Rein
hold Baihler (Austria) cu 217,9 puncte.

După două manșe, în clasament conduce Wirkola cu 458,1 
puncte, Neuendorf se află pe locul doi cu 448,2 puncte.

Intr-un concurs precedînd „Turneul celor 4 trambuline", să
ritorul cu schiurile Kjell Sjoeberg (Suedia) s-a clasat primul 
la Ruhpoldin (Bavaria). El a realizat 210,9 puncte (săriturile 
sale au măsurat 89 și 87,5 m).

★
Turneul internațional de hochei pe gheață pentru „Cupa 

memorials A. Brown" a luat sfîrșit la Colorado Springs cu 
victoria echipei U.R.S.S. Este pentru a treia oară cînd acest 
trofeu revine echipei U.R.S.S., campioană mondială iși olimpică.' 

în ultima zi, hocheiștii sovietici au învins cu scorul de 
11—3 echipa S.U.A. Pe lo-cul trei s-a clasat echipa Finlandei 
învingătoare cu 13—0 în intilnirea cu reprezentativa Italiei. 
Alte rezultate : U.R.S.S. — Universitatea Denver 8—1 S.U.A.
— Italia 11—1 î S.U.A. — Finlanda 5—1 ■, S.U.A. — Universi
tatea Denver 5—4.

După acest turneu, echipele U.R.S.S. și S.U.A. au plecat în 
Canada la Winnipeg, pentru a participa Ia o competiție ală
turi de cîteva echipe canadiene.

5—5 (3—1, 0—2, 2—2) cu
echipa suedeză Leksand.

★
Patinatorul vest-german 

Guenter Traub a cîștigat con
cursul Internațional de viteză, 
desfășurat timp de două zile 
pe patinoarul din Inzell (R. F. 
a Germaniei). El a totalizat 
178,923 puncte în acest con
curs care în calendarul in
ternațional figurează ca o 
competiție preolimpică. De 
remarcat că Traub a termi
nat victorios în probele de 
1 500, 3 000 și 5 000 m. Re
zultate tehnice: 1 500 m — 
Traub (R.F.G.) 2:08,5; 500 m 
—Hoefl (R.F.G.) 41*3 ; 3 000 m 
— Traub (R.F.G.) 4:37,2; 1 000 
m feminin — Selhuber (R.F.G.) 
1:40,3.

„Criteriul european" de ho
chei pe gheață, rezervat e- 
chipelor de juniori se apro
pie de sfîrșit. Intr-un meci 
decisiv, echipa Cehoslova
ciei a învins cu scorul de 
4—3 (0—1, 2—2, 2—0), echipa 
U.R.S.S. Suedia a întrecut cu 
4—2 (1—1, 1—1, 2—0) echi
pa Finlandei. în' precedentele 
întîlniri, echipa Cehoslova
ciei a întrecut cu 15—0 (5—0, 
3—0, 7—0) echipa R. D. Ger
mane, Iar U.R.S.S. dispusese 
cu 16—2 (4—1, 6—0, 6—1) de 
Polonia. Suedia a întrecut cu 
21—1 (3—0, 10—1, 8—0) echi
pa R. D. Germane. în clasa
ment conduce Cehoslovacia 
cu 8 puncte, urmată de

U.R.S.S. cu 6 puncte, și Sue
dia cu 5 puncte.

Competiția- internațională de 
hochei pe gheață, pentru 
„Cupa Spengler" a luat sfîr
șit la Davos, în Elveția, cu 
victoria echipei sovietice Lo
komotiv Moscova, care în fi
nală a învins cu scorul de 
8—4 (2—0, 6—1, 0—3) echi
pa canadiană Kingston. Ho
cheiștii sovietici au făcut un 
singur joc egal: 4—4 (0—0, 
3—0, 1—4) cu o selecționată 
a Finlandei.

★
La Stockholm, în „Cupa 

Aherne" la hochei pe gheață, 
echipa canadiană Drummond- 
ville a terminat Ia egalitate:

Ia prima apariție

pe terenurile ac tenis

Oin India

Ion Țiriac și liie Năstase 
învingători la Calcutta

CALCUTTA 2 (Agerpres). —• 
Tenismanii români Ion 'Tiriac 
și life Năstase au debutat cu 
frumoase victorii tn noul se
zon internațional. In cadrul 
campionatelor de est ale In
diei, desfășurate la Calcutta; 
ei au cucerit titlul în proba de 
dublu, invingînd în finală cu 
6—4, 7—5, 6—4 perechea india
nă Mukerjea — Lall.

In proba de simplu, Ion Ti
riac și-a confirmat inalta cla
să, cucerind primul loc, înain
tea cunoscutului tenisman in
dian Jaideep Mukerjea, de 
care a dispus' ij finală, în cinci 
seturi; 6—4, 4—6, 7—5; 2—6;
6-4.

FARUL CONSTANTA A 
OBTINUT DOUĂ ' NOI 

VICTORII
Peste 10 000 de spectatori au 

urmărit la Beyrut meciul in
ternațional amical de fotbal 
dintre echipa locală „Homenet- 
men“ și Farul Constanța. Fot
baliștii români au dominat 
majoritatea timpului, repurtind 
victoria cu scorul de 4—1 (2—1). 
Anterior, Farul a jucat Ia Da
masc cu selecționata Armatei 
Siriene. Fotbaliștii români au 
terminat învingători cu scorul 
de 2—1 (2—0).

JUVENTUS - INTERNA- 
ZIONALE 3-2

In campionatul de fotbal al 
Italiei, la Torino, campioana 
țării, Juventus, a învins cu 
scorul de 3—2 pe Internazio- 
nale Milano. Alte rezultate : 
Atalanta Bergamo — Spăl Fer
rara 1—0; Fiorentina — Man- 
tova 2—0; Lanerossi — Samp- 
doria 0—0; Milan — Bologna 
4—2; Neapole — Torino 2—2; 
Roma — Brescia 2—0; Varese 
— Cagliari 2—1.

In clasament conduce Milan 
cu 19 puncte, urmată de Roma 
și Varese cu cite 16 puncte, 
Neapole, Fiorentina și Juven
tus cite 15 puncte etc. Cagliari 
?i Internazionale au cite 14 
puncte.

ALTE CAMPIONATE
ECHIPA Atletico Madrid 

continuă să fie lideră în cam
pionatul Spaniei, după 14 eta
pe. Fotbaliștii de la Atletico 
totalizează 19 puncte, fiind ur
mați în clasament de cei de 
la Barcelona, Real Madrid și 
Las Palmas cu cite 18 puncte. 
Cîteva rezultate mai importan
te ; Atletico Madrid — Valen
cia 0—0; Las Palmas — Real 
Madrid 2—2; Sevilla —, Barce
lona 2—1.

BENFICA Lisabona șl F.C. 
Porto conduc în campionatul 
Portugaliei, fiec.are totalizînd 
18 puncte. Sporting Lisabona 
are 17 puncte, iar Setubal 16 
puncte. Rezultate din etapa a 
11-a: Sporting — Benfica 3—1; 
Academica — Setubal 3—0; 
Porto — Barreirense 3—2; Bra
ga — Tirsense 3—0.

REZULTATE mai importante 
înregistrate în campionatul An
gliei : Arsenal — Chelsc j 1—1; 
Burnley — Everton 2—1; Tot-

tenham — Fulham 2—1; Man
chester United — Wolverhamp
ton 3—2; Leeds — Sheffield 
Wednesday 3—2; Liverpool — 
Coventry 1—0. Clasament: 1. 
Manchester United 35 puncte ; 
2, Liverpool 32 puncte; 3. 
Leeds 31 puncte; 4. Manchester 
City 30 puncte ; 5. West Brom
wich Albion 27 puncte etc.

ECHIPA Toluca este virtuala 
campioană a Mexicului. înain
tea ultimei etape a campiona
tului, ea are un avans de 6 
puncte asupra următoarelor 
clasate, echipele Vera Cruz și 
Universidad.

„CUPA ALBANIEI"
Sezonul de fotbal din 1937 

a luat sfîrșit în Albania o dată 
cu desfășurarea finalei „Cupei 
Albaniei" în care s-au întîlnit 
echipele Dinamo Tirana și 
Vllaznia Shkodra. Dinamoviștii 
au intrat în posesia Trofeului, 
obținînd victoria cu scorul de 
2-0.

ÎNTÎLNIRI INTERNATIO
NALE

® Inir-un meci internațio
nal amical desfășurat la Addis 
Abeba, echipa Etiopiei a în
vins cu scorul de 2—0 (1—0) 
echipa Keniei.

• Peste 25 000 de spectatori 
au urmărit la Lima intilnirea 
internațională dintre echipa 
olimpică a Cehoslovaciei și 
formația locală Universitario. 
Jocul s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate 1—1 (0—0).

• Echipa Trakia Plovdiv, 
campioana Bulgariei, care se 
află în turneu în R.F. a Ger
maniei, a jucat la Moencheng
ladbach cu echipa locală Bo
russia. Jocul s-a încheiat ne- 
decis : 0—0. In primul meci, 
fotbaliștii bulgari terminaseră 
la egalitate cu Wupertai (3—3).

• In turneu în B.F. a Ger
maniei se află și echipa iugo
slavă F.C. Zagreb. Jucînd Ia 
Stuttgart cu formația locală 
V.F.B., fotbaliștii iugoslavi au 
obținut un meci egal: 1—1.

72 DE ȚĂRI LA C.M. DIN 
1970

ZURICH. — Agențiile inter
naționale de presă transmit că 
la campionatul mondial de fot
bal din anul 1970 și-au anunțat 
oficial participarea 72 de țări. 
Cu cîteva ore înaintea înche
ierii termenului de înscriere 
au fost primite confirmările 
de participare din partea Cu
bei și Senegalului. După me
ciurile preliminarii din grupe, 
echipele calificate vor partici
pa în 1970 la jocurile turneului 
final, programat între 31 mai 
și 21 iunie la Ciudad de Me
xico.

Printre cele 72 de echipe 
înscrise la noua ediție se nu
mără Anglia, U.R.S.S., Unga
ria, Italia, ROMANIA, Austra
lia, Bolivia, Uruguay, Ecuador, 
Algeria, Japonia și altele.

Comitetul de organizare al 
F.I.F.A., în frunte cu președin
tele său, sir Stanley Rous, se 
va întruni la 1 februarie Ia 
Casablanca pentru a stabili 
preliminariile campionatului.

O REMARCABILA PERFORMANTĂ 
A AVIAȚIEI ROMÂNEȘTI DE TRANSPORT

Afretat pentru o companie tu
ristică vest-gennană, un avion 
românesc de 100 locuri a efec
tuat iui raid de mare distanță, 
parcurgînd la finele anului, 36 000 
km deasupra unor teritorii apar- 
ținînd la 22 de țări din Europa și 
Asia, cu punctul terminus Hong 
Kong.

La bordul aeronavei noastre, 
au zburat turiști vest-germani și 
americani.

Escalele au măsurat distanțe in
tre 1 700 și 4 8W km, traversînd

tone meteorologice dintre cele 
mal variate și capricioase.

Raidul a decurs fără nici un 
incident de parcurs sau de bord.

Iată șl ruta urmată : București
— Frankfurt pe Main, Ankara — 
Teheran — Bombay — Hong 
Kong, la ducere și Hong Kong — 
Bangkok — Manila (In Fllipine)
— New Delhi — Beyrut — An
kara — Frankfurt pe Main, la 
înapoiere.

Echipajul, care a atins punctul

cei mai înaintat la numai 100 km 
de Ecuator, a fost alcătuit din : 
Dumitru Olaru, comandant de 
aeronavă, Titl Ene, comandant de 
bord, Liță Mircea, copilot, Rotaru 
Emil, radiotelegrafist, Românu 
Mircea, mecanic de bord, și Dincă 
Mihal, navigator.

Georgescu Constantin, Ghegellu 
Nlcolae, Sihota Lucia și Anghel 
Mariana, îndeplinind oficiul de 
stewardzl.

V, F.

^telex- radiotelefona^
Meciul retur de box dintre 

echipele de tineret ale Franței 
și României va avea loc la 17

In ultima zi a anului 1967, echipa de fotbal pariziană Red Star a susținut 
In iotografie, un aspect din acest meci.

o întîlnire amicală cu formația vest-germană Aachen
Teleioto: U.P.I.-Agerpres

martie 1968. Federația franceză 
a anunțat că întînirea se va 
desfășura la Grenoble, Mul
house sau Annecy. O hotărîre 
definitivă se va lua în cursul 

acestei luni. In primul meci, 
pugiliștii români au cîștigat cu 
8—2, debutînd cu o frumoasă 
victorie în noua ediție a „Cu
pei Europei".

S
Cunoscutul internațional fran

cez de rugby Guy Boniface a 
decedat într-un accident de au
tomobil suferit în apropiere de 
Mont de Marsan. Mașina con
dusă de colegul său Claude 
Bercovitz, a derapat, intrînd în
tr-un pom. Guy Boniface, în 
vîrstă de 30 de ani, a jucat de 
32 de ori în echipa Franței.

H
Sîmbătă și duminică s-a des

fășurat o dublă întîlnire mas
culină dintre echipele de hand
bal ale Suediei și Danemarcei, 
în ambele meciuri, victoria a 
revenit handbaliștilor suedezi. 
La Kristianstad, în prima zi 
scorul a fost de 20-13 (9-8), iar 
la Copenhaga de 12-10.

fi
Desfășurat pe un traseu în 

lungime de 6 km, crosul inter
național de la Bordeaux a fost 
cîștigat de Jean Wadoux în 
16:14,2. Cunoscutul atlet francez 
Michel Jazy a terminat victo
rios în crosul de la Chambery. 
El a acoperit 6,600 km în 
21:43,0.

fi
In reuniunea internațională 

de box desfășurată în Berlinul 
occidental „greul" Karl Milden- 
berger (R.F. a Germaniei) a ră
mas campion al Europei, în- 
vingîndu-1 la puncte pe compa-

triotul său Gerhard Zech. Mil. 
denberger și-a apărat pentru a 
6-a oară titlul de campion.

Jucătorul de tenis nr. 1 al 
Angliei, Roger Taylor, în vîrstă 
de 26 de ani, a semnat un con
tract profesionist cu managerul 
american Dave Dixon, pe o pe
rioadă de trei ani.

fi
Turneul internațional mas

culin de baschet de la Liege a 
revenit echipei Standard Liăge, 
care în finală a întrecut cu 
scorul de 94—82 (48—42) echipa 
Spartak Brno.■

Ciclocrosul internațional des
fășurat în localitatea elvețiană 
Steinmaur a fost cîștigat de 
alergătorul belgian Robert 
Vermaire, care a parcurs 22,500 
km în lhl0:34,0. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Herman 
Gretner (Elveția) și Plattner 
(Suedia).

n
In Berlinul occidental s-a 

disputat un ciclocros internațio
nal care a fost dominat de Karl 
Staehle cronometrat în lhl2:45,0. 
Italianul Renato Longo, unul 
din marii favoriți ai competi
ției, a terminat pe locul 8.

a
Continuîndu-și turneul în 

Franța, echipa de rugby în 
XIII a Australiei a jucat la 
Albi cu selecționata secundă a 
Franței. Australienii au termi
nat învingători cu 13—6 (8—2).

3
In cadrul unei gale profesio

niste de box desfășurată la 
Bologna, italianul Carlo Duran, 
campion al Europei la categoria 
„mijlocie", l-a învins la puncte 
pe americanul Teddy Wright.

i


